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‘Then came the churches then came the schools
Then came the lawyers then came the rules’

Telegraph Road, Dire Straits
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Voorwoord

Hoewel de laatste loodjes spreekwoordelijk het zwaarst wegen, geldt dat niet voor het schrijven 
van het voorwoord. Het is gemakkelijk de belangrijkste personen aan te wijzen en te bedanken 
voor hun steun in de periode dat dit proefschrift is geschreven.

Ik begin bij mijn ouders, die met hun niet-aflatende steun voor mijn academische aspira-
ties, mij van meet af aan hebben gestimuleerd er wat van te maken. Hun betrokkenheid heeft 
ervoor gezorgd dat het nooit bij me opgekomen is er de brui aan te geven, al heb ik af en toe 
wel een dalletje gepakt.

Mijn promotores bedank ik voor hun sturing aan het onderzoek. Theo dank ik dan voor 
het uitzetten van de grote lijnen en het toezicht in het begin. Theo, dank voor het feit dat je mij 
als buitenpromovendus hebt aangenomen. Tijs dank ik voor de nadere invulling van de uit-
gezette lijnen en voor zijn supervisie vanaf 2008. Met name zijn aanvullingen en nauwgezette 
controle hebben het manuscript gemaakt tot wat het uiteindelijk is geworden. Tijs, ook al heb 
ik je laat op de avond of op zondagmiddag soms wel eens stilletjes vervloekt, uiteindelijk was al 
jouw commentaar steeds waardevol en had je vaak gewoon gelijk.

Iedereen bij Gilhuis Advocaten moet vervolgens weten dat ik zonder hun bijstand niet in 
alle rust door de week thuis kon blijven (meestal dan), terwijl mijn praktijk doorliep. Allereerst 
Piet G. Gilhuis, die mij als patroon niet alleen de fijne kneepjes van het vak van advocaat heeft 
geleerd, maar mij ook als jurist continu aan het denken heeft gezet. Zijn lijfspreuk ‘Eerst komt 
de wet’, sluit – toevallig of niet – naadloos aan bij de visie die ik in dit proefschrift propageer. 
Piet, dank voor alles dat je me de afgelopen acht jaren hebt geleerd. Mijn (voormalig) kantoor-
genoten hebben ervoor gezorgd dat ik mij op kantoor altijd met plezier van de studie liet aflei-
den. Het secretariaat verdient een pluim voor het feit dat ook zonder mijn aanwezigheid alles 
op rolletjes verliep. In het bijzonder dank ik daarvoor de dames Lutz en Hofmans: goed werk!

Van alle vrienden hebben met name mrs. Schermer, Van Wel en Booij een luisterend oor 
geboden om mijn juridische vondsten aan te horen en van commentaar te voorzien. Ten slotte 
(‘twee woorden’) dank ik alle familie en overige vrienden die het niet erg vonden dat ik af en 
toe verstek liet gaan of minder lang bleef (maar misschien had dat ook andere redenen). Het is 
vanaf nu weer ‘immer matsen en nimmer oetsen’. Daarvoor wil ik ezelen!
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1 Algemene inleiding en probleemstelling1

1.1 Inleiding en doel van het onderzoek

Dat wetten, of beter gezegd: regels, duidelijk moeten zijn, spreekt eigenlijk voor zich. Ondui-
delijke regelgeving leidt tot rechtsonzekerheid en mist de beoogde werking van sturing van de 
samenleving. Zelfs als men de regel zou willen opvolgen, is dan immers onduidelijk hoe dat 
zou moeten. In het strafrecht geldt het vereiste van duidelijke regels nog sterker, omdat in het 
strafrecht doorgaans grote belangen voor de burger op het spel staan. Men kan voor bepaalde 
gedragingen beboet worden, en voor sommige zelfs tot een levenslange gevangenisstraf wor-
den veroordeeld. Daarnaast maakt de enkele verdenking van het hebben begaan van een straf-
baar feit strafvorderlijk ingrijpen mogelijk, met verstrekkende gevolgen (te denken valt aan de 
toepassing van dwangmiddelen, zoals rectale fouillering of langdurig voorarrest).2

Door het stellen van regels wordt in het algemeen volgens Van der Vlies de rechtszeker-
heid van burgers gediend. Zij weten daardoor waaraan zij zich in hun onderlinge rechtsverkeer 
dienen te houden. Uit het rechtszekerheidsbeginsel volgt dat regels duidelijk en precies dienen 
te worden geformuleerd. De rechtszekerheid wordt groter naarmate de norm preciezer in de 
regel is geformuleerd. Dit laatste is logisch omdat betrokkenen dan, in de woorden van Van der 
Vlies, ‘kunnen en moeten (…) doen als de regel voorschrijft’.3

Uit het legaliteitsbeginsel in het (materiële) strafrecht, onder meer verwoord in art. 1 Sr, 
art. 16 Gw, art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR, vloeit dan ook voort dat strafbare feiten zijn om-
schreven in wettelijke strafbepalingen en welke sancties bij het overtreden daarvan kunnen 
volgen. Nu zou de overheid met één wettelijke bepaling kunnen volstaan, bijvoorbeeld grof-
weg inhoudende dat ‘al het onwenselijk gedrag kan worden bestraft met elke passende sanctie’. 
Dan is immers een wettelijke grondslag te vinden voor strafbaarheid en sanctietoemeting. Dat 
zou echter de gedachte achter het beginsel, onder meer het voorkomen van willekeur en het 
bieden van rechtszekerheid,4 volledig tenietdoen. De staat zou dan immers nog steeds de on-
gelimiteerde macht houden. Daarom is één van de subbeginselen van het legaliteitsbeginsel in 
het (Nederlandse) strafrecht dat de wettelijke strafvoorschriften niet alleen geschreven, maar 

1 Het manuscript is op 15 juli 2011 afgesloten.
2 Die koppeling tussen materieel en formeel strafrecht wordt vaak gemaakt, zie bijvoorbeeld Mevis 2000, 

p. 23 en Borgers 2011, p. 106.
3 Van der Vlies 1991, p. 173-174. Zie ook Van der Vlies 1984, p. 207, Populier 1997, p. 213-222 en  Oosting 

1973, p. 1-19, in het bijzonder pp. 14-15 en 19. De eisen van leesbaarheid en begrijpelijkheid van  regelgeving 
betreffen niet alleen elke rechtsregel afzonderlijk, maar volgens Populier ook de systematiek van de rechts-
regels binnen het geheel van regelgeving. Dat lijkt mij een juist constatering, omdat een aantal op zichzelf 
duidelijke regels als geheel onduidelijk kunnen zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld met elkaar in strijd zijn.

4 Zie hfdst. 3.
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ook duidelijk moeten zijn. Dit vereiste wordt wel het lex certa-beginsel, bepaaldheidsgebod of 
Bestimmtheitsgebot genoemd.5 6 Het vereiste van duidelijkheid is de meerwaarde van het lex 
certa-beginsel, als onderdeel van het legaliteitsbeginsel.

Hoewel belangrijk onderzoek is verricht op bepaalde deelterreinen van commuun en bij-
zonder strafrecht met betrekking tot het lex certa-beginsel door onder meer Otte, Simmelink 
en Visser7 en er belangrijke kortere beschouwingen over zijn gegeven (door onder meer Mul-
der, Groenhuijsen en Borgers8), ontbreekt een algemene studie over dit beginsel. Het onder-
havige onderzoek beoogt daarin te voorzien.

Het rechtszekerheidsbeginsel ligt ten grondslag aan het legaliteitsbeginsel in het straf-
recht.9 Het lex certa-beginsel wordt, als subbeginsel, ook expliciet aan het rechtszekerheids-
beginsel gekoppeld.10 Zo schaart Visser het lex certa-beginsel, via het legaliteitsbeginsel, bij de 
formulering van haar algemene vereisten van behoorlijke regelgeving onder het rechtszeker-
heidsbeginsel.11 Remmelink stipt aan dat ‘vage en te complexe delictsomschrijvingen leiden tot 
rechtsonzekerheid’.12 Bij Jörg en Kelk dient, ingevolge het lex certa-beginsel, de formulering van 
strafbare feiten duidelijk te zijn, zodat omwille van de rechtszekerheid daaruit een heldere af-
grenzing van de strafbaarheid valt te lezen.13 Uit onder meer het rechtszekerheidsbeginsel vloeit 
voort dat de wetgever duidelijk moet zijn in zijn uitspraken: ‘Onduidelijke wetten openen de 
weg naar willekeur’.14 De Hullu noemt het rechtszekerheidsbeginsel hier het over koepelende 
belang: de burger moet kunnen weten ‘of de overheid in strafrechtelijke zin op zijn moge lijk 
gedrag zal reageren en welke reacties daarbij denkbaar zijn. Het gaat dus meer specifiek om 
rechtszekerheid voor de verdachte’.15

Aan de ene kant wordt het belang van het lex certa-beginsel onderschreven. Zo noemt 
Remmelink het een van de voor het materiële strafrecht zo belangrijke beginselen.16 Maar aan 
de andere kant wordt wel erkend dat de wetgever, tot wie het beginsel zich in principe richt, 
het beginsel niet altijd volledig kan realiseren. Remmelink noemt de waarde van het lex certa-
beginsel uiteindelijk dan ook betrekkelijk.17

In Nederland wordt wel onderscheid gemaakt tussen een instrumentele en een bescher-
mende opvatting van gecodificeerd strafrecht en het legaliteitsbeginsel.18 In de instumentele 

5 Ik zal in het vervolg de Latijnse term aanhouden.
6 Uit het legaliteitsbeginsel worden vier voorschriften gedestilleerd, te weten het verbod van terugwerkende 

kracht van strafbepalingen, het verbod van het gebruik van gewoonterecht om tot strafbaarheid te komen, 
het verbod van een analogie ten nadele van burgers en het lex certa-beginsel. Zie hierover nader par. 4.1.

7 Remmelink/Otte 2000, Simmelink 1995 en Visser 2001.
8 Mulder 1987, Groenhuijsen 1982 en 1987 en Borgers 2011.
9 De Hullu 2009, p. 107.
10 Zie bijvoorbeeld HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14.
11 Visser 2001, p. 129. Zie nader par. 3.7.4.
12 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 484.
13 Jörg & Kelk 1996, p. 48. Zie ook Van Klink & Royakkers 1998, p. 640: het lex certa-beginsel ‘staat ook wel 

bekend als het beginsel van rechtszekerheid: de rechten en plichten van de burger moeten duidelijk zijn 
omschreven’.

14 Nieboer 1991, p. 33. Zie ook Heijder 1979, p. 145.
15 De Hullu 2009, p. 84-85.
16 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 71.
17 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 484.
18 Zie daarover Foqué & ’t Hart 1990, ’t Hart 1994, Rozemond 1999, Rozemond 2000 en Van Klink 2001. In 
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visie is het strafrecht een instrument om de maatschappij te sturen, te ordenen.19 Het moet 
burgers bekend maken met ongewenst gedrag en er voor zorgen dat dit gedrag daadwerkelijk 
achterwege blijft of kan worden gestraft. Daar staat de beschermende visie tegenover. In die 
visie moet de burger juist beschermd worden tegen de machtige staat en zijn instrumenten.20

Het is dit onderscheid dat van belang is voor deze studie. Wie de instrumentele benade-
ring aanhangt zal eerder opteren voor een delictsomschrijving die vager is geredigeerd, om zo 
het bereik van de strafbepaling te vergroten (toekomstige, onvoorziene gevallen zijn er dan 
immers gemakkelijker onder te scharen, zodat ook daar tegen opgetreden kan worden). Bij het 
interpreteren van strafbepalingen kan door de strafrechter in de instrumentele benadering ook 
eerder worden gekozen voor een ruime uitleg. Daarmee wordt de burger als slachtoffer meer 
bescherming geboden. In de beschermende visie worden een vage formulering en een ruime 
uitleg van strafbepalingen echter als een probleem gezien, omdat de burger daardoor immers 
als verdachte eerder wordt blootgesteld aan onvoorziene strafbaarheid. Het onderscheid in 
de vermoedelijk heersende leer tussen een instrumentele en beschermende dimensie van het 
(gecodificeerde) strafrecht en legaliteit zal in deze studie worden aangehouden.21

Aangenomen wordt verder dat het legaliteitsbeginsel, en daarmee de deelaspecten zoals 
het lex certa-beginsel, geen vaste betekenis heeft. De Hullu merkt dan ook het volgende op 
over de beginselen in het strafrecht: ‘Mogelijke beginselen en waarden hebben in mijn ogen 
geen onveranderlijke, maar een dynamische inhoud en betekenis, afhankelijk van bijvoorbeeld 
de omstandigheden en opvattingen die in een bepaalde periode in een samenleving domine-
ren. En daarnaast gaat het bij de keuzes die bij de nadere invulling van algemene leerstukken 
of strafbaarstellingen moeten worden gemaakt, veelal vooral om complexe afwegingen van 
argumenten en niet om consequenties die eenduidig en definitief voortvloeien uit bepaalde 
beginselen.’ 22 Dat geldt voor het legaliteitsbeginsel ook. De werking daarvan evolueert derhalve 
en gaat met zijn tijd mee. De inhoud kan daardoor veranderen.23

Sinds de ontwikkeling vanaf ongeveer de zeventiende eeuw van de gedachte dat de bur-
gers beschermd moesten worden tegen de ongebreidelde macht van de toenmalige macht-
hebbers, is de maatschappij danig veranderd. Een starre toepassing van het legaliteitsbeginsel 
leidt tot een rigide strafrecht, waardoor ongewenst gedrag straffeloos blijft. Een bekend voor-
beeld hiervan is de berechting van oorlogsmisdadigers na de Tweede Wereldoorlog, waarbij 
de ge allieerden, maar ook Nederland, niet onverkort aan het legaliteitsbeginsel hebben vast-
gehouden. Het verbod van terugwerkende kracht werd toen immers sterk gerelativeerd om 
tot gerechtigheid te komen. Ook wordt in meer algemene zin wel bepleit dat door de com-
plexiteit van de samenleving, de wetgever tegenwoordig niet altijd meer al het gedrag tot in 
detail strafbaar kan stellen en soms moet volstaan met ruime omschrijvingen. Met een strikte 

België heeft Dupont 1979, p. 48 e.v., een soortgelijk onderscheid gemaakt.
19 Koopmans 1970 (m.n. p.  222-223), heeft opgemerkt dat de wetgever niet meer primair naar codificatie 

streeft, maar naar modificatie. De wetgever loopt niet meer achter de feiten aan, maar hij beoogt zelf juist 
veranderingen in de maatschappij te bewerkstelligen. Nijboer 1987, p. 136, merkt echter op dat codificeren 
ook een mate van modificeren impliceert.

20 Zie Peters 1972, p. 5 e.v.
21 Zie verder par. 3.6.1.
22 De Hullu 2009, p. 5.
23 Vgl. bijvoorbeeld ’t Hart 1978, p. 219-220, ’t Hart 1983, p. 343, Nijboer 1987, p. 118 e.v. en Rozemond 2000, 

p. 38.
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uitwerking van het lex certa-beginsel zou dat niet mogelijk zijn en blijft bepaald gedrag buiten 
schot. Andere rechtsbelangen, zoals de sturende functie van het strafrecht (ordening van de 
samenleving) en belangen van slachtoffers komen dan tekort. Kortom, het strafrecht heeft een 
meer instrumentele functie gekregen.24

Groenhuijsen merkte reeds in 1982 op dat de strafrechtspleging niet meer in overeenstem-
ming was met de strekking die vanouds aan het legaliteitsbeginsel is toegekend. Dit verschil 
merkt hij aan als probleem, waarop nieuwe theorievorming moet volgen om dit op te lossen. 
De rechtvaardiging van alle deelaspecten moet opnieuw bekeken worden, waarbij de vraag 
moet worden gesteld of de vier deelaspecten moeten worden gehandhaafd, en zo ja, in welke 
vorm.25 Het strafrecht van de twintigste eeuw verschilt wezenlijk van het klassieke strafrecht 
waaruit het legaliteitsbeginsel is voortgekomen en daarnaast is de beschermende gedachte ach-
ter het legaliteitsbeginsel niet absoluut. Men moet dus ook het sturende, instrumentele, aspect 
in ogenschouw nemen. Maar het legaliteitsbeginsel, met alle deelaspecten, is – naast andere 
waarden en normen – naar zijn mening nog steeds het verdedigen waard.26

Simmelink merkt op dat van de vier deelaspecten (zie voetnoot 5) alleen het lex certa-
beginsel ter discussie staat.27 Dat komt mede omdat er stelselmatig gebruik wordt gemaakt 
van vage strafbepalingen, terwijl dat niet als een wezenlijk probleem wordt beschouwd wegens 
voornamelijk de onvermijdelijkheid van vage normen – de wetgever kan soms gewoonweg niet 
anders – en de behoefte aan dynamisch strafrecht, waardoor de strafrechter kan inspelen op 
veranderingen in de maatschappij. Het lex certa-beginsel ligt dan ook al decennia onder vuur. 
Dit heeft ertoe geleid dat het lex certa-beginsel maar van zeer beperkte waarde is, met name in 
de rechtspraktijk.28 Zo is Keupink recent tot de conclusie gekomen dat het lex certa-beginsel 
niet bepaald succesvol in stelling lijkt te kunnen worden gebracht tegen zorgplichtbepalingen, 
ondanks dat deze niet onomstreden zijn.29

De vraag is of met de huidige, beperkte waarde van het lex certa-beginsel wel kan worden 
ingestemd. Het doel van dit onderzoek is dan ook om voor het lex certa-beginsel te bepalen 
wat de oorspronkelijke rechtvaardiging voor het beginsel is geweest en om, in navolging van 
Groenhuijsen, vervolgens te bekijken in hoeverre het beginsel in het huidige strafrecht nog 
steeds kan worden gerechtvaardigd. Daarbij moet ook worden bezien of aan het lex certa-
beginsel een nadere invulling kan worden gegeven. In dit proefschrift zal ik naar aanleiding 
van de verkregen uitkomsten van het onderzoek een aantal criteria formuleren waaraan de 
wetgever zich heeft te houden, om het lex certa-beginsel een reële inhoud te geven.

Het lex certa-beginsel heeft voor de rechtspraktijk actualiteitswaarde,30 al was het maar 
omdat er zo nu en dan door de verdediging een beroep op het beginsel wordt gedaan. Zo moet 
het EHRM zich regelmatig buigen over de vraag of (de uitleg en toepassing van) strafbepalin-
gen niet in strijd is met art. 7 EVRM.31 In Nederland bijvoorbeeld is in de zaak Frans van A. in 

24 Zie verder Foqué & ’t Hart 1990, p. 15 e.v., alsmede Groenhuijsen & Kooijmans 2010 en Klip 2010.
25 Groenhuijsen 1982.
26 Groenhuijsen 1987, p. 51 en 56.
27 Simmelink 1995, p. 268.
28 Zie De Hullu 1997, p. 99, Visser 2001, p. 99 en Borgers 2011, p. 123. Schünemann 1978, p. 6 en 29, stelt zelfs 

dat de wetgever het lex certa-beginsel heeft prijsgegeven.
29 Keupink 2011, p. 28-29. Zie over zorgplichtbepalingen verder par. 5.3.2.3.
30 Vgl. ook De Hullu 2009, p. 95.
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cassatie recent nog een beroep op schending van het lex certa-beginsel gedaan ten aanzien van 
art. 8 lid 1 WOS, dat ‘schending van de wetten en gebruiken van de oorlog’ strafbaar stelt. De 
Hoge Raad oordeelde echter dat van een dergelijke schending geen sprake is: ‘De in art. 8 WOS 
geformuleerde norm maakt, mede in het licht van de aard van de materie, bestaande uit straf-
baarstellingen van de ernstigste misdrijven die hun grond vinden in een – al dan niet in wet-
ten en verdragen neergelegd – internationaal gemeenschappelijk rechtsbewustzijn, voldoende 
concreet duidelijk welke gedragingen strafbaar zijn gesteld en stelt de verdachte voldoende in 
staat zijn gedrag daarop af te stemmen, ook al maken de aard en de inhoud van deze bepaling 
een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk.’32

1.2  Probleemstelling en deelvragen

In dit onderzoek wordt, met het oog op het voorgaande, vanuit de volgende probleemstelling 
gewerkt:

Wat is de betekenis van het lex certa-beginsel voor het Nederlandse strafrecht, wat zou die 
betekenis moeten zijn en welke eisen vloeien uit het beginsel voort voor de wetgever bij het 
formuleren van strafwetgeving?

De volgende deelvragen dienen te worden beantwoord:
 – Welke zijn de oorsprong en inhoud van het beginsel?
 – Welke invulling en waarde wordt in de huidige Nederlandse literatuur en door de (Euro-

pese) rechter aan het lex certa-beginsel gegeven?
 – Wat is de houding van de wetgever en de rechter ten aanzien van het beginsel?
 – Hoeveel speelruimte geeft het EHRM aan de nationale wetgever om ruim omschreven 

gedragingen strafbaar te stellen en aan de rechter om te oordelen welk handelen onder 
een strafbepaling valt?

 – Welke zijn de criteria waaraan een duidelijke strafbepaling moet voldoen?

1.3 Methodologische verantwoording

Om tot een antwoord op deze vragen te komen, heb ik allereerst literatuur- en jurisprudentie-
onderzoek verricht. De bestudeerde literatuur is grotendeels van Nederlandse bodem, maar 
ook een aantal Duitse, Engelse en Belgische schrijvers passeert de revue. Daarnaast is de juris-
prudentie van de Hoge Raad onderzocht, alsmede die van het EHRM aangaande art. 7 EVRM. 
Om het onderzoek te concretiseren, is er voor gekozen om vervolgens een tweetal specifieke 
strafbepalingen te bekijken in het licht van het lex certa-beginsel, om een meer praktische 
uitwerking te krijgen.

Het gaat om belaging (art. 285b Sr) en overtreding van art. 5 WVW 1994. Zo wordt een 
delict uit het naar Nederlands recht commune strafrecht onderzocht en een uit het bijzonder 

31 Recentelijk EHRM 25 juni 2009, Liivik v. Estonia. Zie voor het bestuursstrafrecht zeer recent nog de ont-
vankelijkheidsbeslissing EHRM 28 juni 2011, Het Financieele Dagblad v. the Netherlands.

32 HR 30 juni 2009, NJ 2009, 481. Van Anraat werd in zijn klacht bij het EHRM vorig jaar niet-ontvankelijk 
verklaard, EHRM 6 juli 2010, Van Anraat v. the Netherlands, par. 71-97.
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strafrecht. Eerstgenoemde bepaling is van recente datum, zodat het interessant is om te zien 
hoe bij de invoering daarvan met het lex certa-beginsel is omgegaan. Kritiek op de bepaling 
wegens spanning met het beginsel is namelijk expliciet aan de orde gekomen tijdens de parle-
mentaire behandeling. De tweede bepaling is wat ouder, en heeft bovendien een voorganger 
in art. 25 WVW 1935. Over zowel de nieuwe als de oude bepaling is discussie geweest vanwege 
mogelijke strijd met het lex certa-beginsel. Relevant voor dit onderzoek is om te kijken of de 
wetgever daar wat mee heeft gedaan. Ten aanzien van beide strafbepalingen kan ook worden 
bekeken hoe de Nederlandse rechter ze heeft ingevuld. Een belangrijke vraag daarbij is of de 
Hoge Raad de bepalingen helder heeft afgebakend, zodat tegemoet gekomen wordt aan voor-
melde kritiek.

Bij die exercitie wordt ook een vergelijking gemaakt met de overeenkomstige strafbepalin-
gen in het Duitse en Engelse strafrecht. Dit geef de mogelijkheid om ten behoeve van het onder-
zoek te leren van de opvattingen over het lex certa-beginsel in andere rechtsstelsels. Gekozen 
is voor Duitsland en Engeland omdat daarmee zowel het continentale als het Angel saksische 
rechtsstelsel behandeld kan worden. De Duitsers kennen een sterk legistische instelling in het 
strafrecht met de eis van duidelijk omschreven wetten, terwijl het Engelse strafrecht gedurende 
een zeer lange periode grotendeels ongeschreven strafbare feiten kende, met daarbij een grote 
vrijheid voor de strafrechter (ook om strafbare feiten in het leven te roepen).33 Het Nederlandse 
strafrecht ligt tussen beide opvattingen in, zij het meer in de buurt van de Duitse. Ook wij ken-
nen immers de eis van duidelijk geschreven wettelijke strafbepalingen, maar hebben een min-
der sterke legistische inslag, met name bij het interpreteren daarvan. Zo wordt een uitstap naar 
beide kanten gemaakt. Bij deze rechtsvergelijking wordt in dat kader gekeken naar de algemene 
opvattingen over het lex certa-beginsel in de Duitse en Engelse literatuur en rechtspraak.

Reden dat voor deze twee landen is gekozen is ook dat de Duitse en Engelse varianten 
van belaging (‘Nachstellung’ en ‘harassment’) eveneens van recente datum zijn, zodat gekeken 
kan worden naar de huidige opvatting van de Duitse en Engelse wetgever over het lex certa-
beginsel. De buitenlandse pendanten van art. 5 WVW 1994, ‘Gefährdung des Straßenverkehrs’ 
en ‘Dangerous or inconsiderate driving’, zijn veel ruimer omschreven in de strafwet opgeno-
men. De verschillen in de manier van strafbaarstelling zijn interessant om te onderzoeken. 
Ook kan dan worden gekeken welke rol de Duitse en Engelse rechter zich aanmeten. Beperken 
zij bij ruim omschreven strafbare feiten als belaging de reikwijdte daarvan, of passen ze deze 
ruim toe?

1.4 Opbouw van het onderzoek

De opbouw van het onderzoek is als volgt. Het volgende hoofdstuk behandelt eerst het karak-
ter van rechtsbeginselen (par. 2.2). Vervolgens worden opvattingen over rechtsvinding in het 
Nederlandse strafrecht beschreven (par. 2.3). Om aan te geven hoe door het EHRM en de Hoge 
Raad over legaliteit wordt gedacht, wordt van beide rechtscolleges een in dit verband relevante 
uitspraak besproken in paragraaf 2.4. Het hoofdstuk wordt, net als alle daaropvolgende hoofd-
stukken, afgesloten met een samenvatting en conclusies (par. 2.5).

33 Die bevoegdheid is er thans niet meer, zie par. 5.6.1.
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In hoofdstuk 3 wordt de historische achtergrond van het lex certa-beginsel onderzocht. Dit 
 geschiedt door middel van een behandeling van opvattingen van onder meer Montesquieu, 
Beccaria en Feuerbach, zodat inzicht verkregen wordt in de oorsprong van het lex certa- 
beginsel (par. 3.2) en door een bespreking van de codificatie van hun gedachten in de Décla-
ration des droits de l’homme et du citoyen van 1789 (par. 3.3). Dat leidt ertoe dat de historische 
fundamenten van dit beginsel kunnen worden neergezet (par. 3.4). Daarna wordt in dit hoofd-
stuk de veranderde opvatting over het legaliteitsbeginsel van eind negentiende eeuw tot en met 
nu behandeld, ook in internationaal perspectief (par. 3.5 tot en met 3.7).

In hoofdstuk 4 komt aan de hand van wets- en literatuuronderzoek de huidige juridische 
basis van het lex certa-beginsel aan de orde. Het betreft, na een kort en algemeen overzicht van 
de codificatiegeschiedenis in paragraaf 4.2, art. 1 Sr (par. 4.3), art. 16 GW (par. 4.4) en art. 7 
EVRM (par. 4.5). De reikwijdte van het beginsel wordt behandeld in paragraaf 4.6, en daarna 
de verhouding tussen de Nederlandse bepalingen en art. 7 EVRM (par. 4.7). Tot slot worden 
enkele andere internationale bepalingen besproken, waaronder art. 15 IVBPR en art. 11 UVRM 
(par. 4.8).

Het vijfde hoofdstuk behandelt de positie van de wetgever ten opzichte van het lex certa-
beginsel. Eerst komen de verschillende methoden van strafwetgeving aan de orde (par. 5.2) en 
de verschijningsvormen van onduidelijke regelgeving (par. 5.3). Aan de hand van belaging (art. 
285b Sr) en art. 5 WVW 1994, wordt dan gekeken hoe de wetgever met het lex certa-beginsel 
omgaat (par. 5.4). Vervolgens wordt dan een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland 
(par. 5.5) en Engeland (par. 5.6).

Hoofdstuk 6 gaat over de positie van de rechter ten opzichte van het lex certa-beginsel. 
Eerst komt de opvatting van de Hoge Raad aan de orde (par. 6.2), daarna die van de Duitse en 
Engelse rechter (par. 6.3 en 6.4). Daarna wordt gekeken hoe de rechterlijke toetsing van het lex 
certa-beginsel plaatsvindt en welke rechtsgevolgen schending van het lex certa-beginsel zou 
hebben (par. 6.5).

In het zevende hoofdstuk wordt de balans opgemaakt aangaande de actuele betekenis van 
het beginsel. Eerst wordt bekeken wat de praktische betekenis van het lex certa-beginsel thans 
is (par. 7.2). Daarna wordt de samenhang met het rechtszekerheids- en het schuldbeginsel 
onderzocht (par. 7.3). Ten slotte wordt naar de mogelijkheden van compensatie gekeken voor 
gevallen waarin het lex certa-beginsel niet wordt gerealiseerd (par. 7.4).

In hoofdstuk 8 volgen de conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de geponeerde 
probleemstelling en deelvragen, in hoofdstuk 9 een samenvatting, ook in het Engels. Een over-
zicht van de gebruikte literatuur sluit dit proefschrift af.

1.5 Terminologie

Men brengt het lex certa-beginsel meestal in verband met ‘vage normen’. Het gebruik van ter-
men om een onduidelijke norm aan te geven is echter niet uniform.34 Zo is voor het aandui-
den van een vage norm ook de term ‘open norm’ gebruikelijk, maar daarnaast wordt ook wel 

34 Vgl. ook Memelink 2009, p. 35 e.v.
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‘ onbepaalde norm’ of ‘blanco norm’ gebruikt.35 Ik zal daarom uiteenzetten wat ik in deze studie 
onder een vage norm versta. 

In de literatuur worden verschillende soorten normen onderscheiden. Van duidelijk naar 
vaag kunnen op een vloeiende schaal worden onderscheiden de ‘duidelijke norm’, ‘descriptieve 
normen’, ‘prescriptieve normen’ en de ‘blanco norm’.36 Duidelijke normen geven geen enkele 
aanleiding tot onduidelijkheid. Als voorbeeld kan gegeven worden een maximumsnelheid van 
120 kilometer per uur. Die norm geeft de bestuurder van een motorrijtuig een exacte norm aan, 
waar geen verdere vragen over gesteld hoeven te worden: een simpele blik op de snelheids-
meter is in wezen voldoende om te weten wanneer men de norm overtreedt. De rechter hoeft 
alleen de feiten vast te stellen (wat was de snelheid van het voertuig?) terwijl een eenvoudige 
subsumptie vervolgens kan volstaan.37 Dit is de klassieke opvatting over de taak van de rechter 
(zie hoofdstuk 2).

Descriptieve normen zijn beschrijvend van aard, en kunnen worden geverifieerd en be-
stempeld als waar of onwaar. De rechter doet dan meer dan het vaststellen van feiten en het 
gaat om oordelen in de categorie kort/lang of klein/groot,38 bijvoorbeeld dat inhalen in het 
verkeer links dient te geschieden (art. 11 lid 1 RVV 1990). Van prescriptieve normen, ook wel 
normatieve of evaluatieve normen genoemd, kan niet gezegd worden of deze waar of onwaar 
zijn. Zij houden namelijk een waardeoordeel in, zoals ‘goed/kwaad’, ‘redelijk’ of ‘wederrechte-
lijk’.39 Te denken valt aan het verbod om onnodig geluid te veroorzaken als bestuurder (art. 57 
RVV 1990). De blanco norm, ook wel de volledig vage norm genoemd, biedt weinig houvast en 
laat de rechter de meeste ruimte voor de invulling daarvan.40 Wellicht komt art. 5 WVW 1994 
hierbij aardig in de buurt. In het civiele recht valt te denken aan de maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid (zie art. 6:2 en 6:248 BW) of de verkeersopvatting.41

Daarnaast wordt wel gesproken van ‘abstracte normen’ en ‘concrete normen’. Die twee 
termen hebben een gradueel verband, een norm is dus meer of minder abstract (of concreet, 
natuurlijk).42 Een dergelijke norm verwijst naar eigenschappen die concrete objecten met 
 elkaar gemeen hebben, in plaats van naar de concrete objecten zelf.43 Een voorbeeld hiervan 
is de inmiddels vervallen Regeling voor agressieve dieren, waarin in bijlage 1, kort gezegd, op 
basis van een aantal karakteristieken kan worden bepaald of een hond gelijkt op het verboden 
pitbullterriërtype.

Rood definieert de vage norm als de gehele verzameling niet duidelijke normen.44 Van Klink 
meent dat de vaagheid van een norm afhangt van drie factoren, te weten de  onbepaaldheid, de 

35 Zie bijvoorbeeld Loth 1984, p. 92-93, Smith 2005, p. 35, Wiarda/Koopmans 1999, p. 28 en Jörg 1979, p. 63. 
Soms worden die termen ook weer van elkaar onderscheiden, bijvoorbeeld bij Populier 1997, p. 533-535.

36 Vgl. Rood 1981, p. 229.
37 Zie Rood 1981, p. 226 en Van Klink 1998, p. 103.
38 Zie Loth 1984, p. 32, Rood 1981, p. 228-229 en Van Klink 1998, p. 103.
39 Loth 1984, p. 32-33, Rood 1981, p. 236-237, Van Klink 1998, p. 103-104, Sebus 1984, p. 43-44 en Visser 2001, 

p. 47. Een verder onderscheid kan nog worden gemaakt tussen prescriptieve normen met en zonder voor-
beelden (Rood), alsmede tussen normatieve en evaluatieve normen (Visser). Zo ver wil ik hier niet gaan.

40 Rood 1981, p. 237-238 en Van Klink 1998, p. 105.
41 Zie daarover Memelink 2009.
42 Zie Sebus 1984, p. 43.
43 Vgl. Van Klink 1998, p. 107.
44 Rood 1981, p. 229.
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algemeenheid en de abstractie. Hij definieert vage normen vervolgens ‘heel breed als normen 
die de rechter een grote interpretatievrijheid laten vanwege hun onbepaaldheid, algemeen-
heid en/of abstractie’. Hieronder vallen dan de descriptieve, prescriptieve, blanco en feitelijk 
onbepaalde normen. Van die laatste norm is sprake wanneer de norm betrekking heeft op een 
onbepaalde reeks van feiten.45 Met vage norm wordt ook wel bedoeld een wettelijk voorschrift 
van vrijwel alles aan de rechter overlatende aard.46

Naast vage normen wordt ook gesproken over ‘vage begrippen’, ‘vage normbestanddelen’ 
of ‘vage normomschrijvingen’.47 Zo houdt bij Loth een vaag begrip in dat de intensie vaag is (en 
daarmee dus ook de extensie). Met de intensie, of connotatie, van een begrip wordt bedoeld het 
aantal kenmerken dat is te beschouwen als begripselementen, de verzameling eigenschappen 
van een begrip. De extensie, of denotatie, is de verzameling van alle objecten in de werkelijk-
heid die aan die verzameling eigenschappen voldoet. Het gaat om de objecten die met het 
begrip kunnen worden aangeduid of omschreven.48 Een term met een vaag begrip is een open 
term, waarin dan ‘semantische speelruimte’ zit.49 Volgens Populier is een term vaag, als de 
toepasselijkheid onduidelijk is.50

Ik meen dat gezien het ontbreken van een uniform gebruik van bovenstaande normen, 
voor deze studie een eenvoudige en allesomvattende opvatting over de ‘vage norm’, als overkoe-
pelende term voor onduidelijke regels van materieel strafrechtelijke aard, het meest praktisch 
is.51 Men moet ook bedenken dat wel wordt opgemerkt dat, in theorie althans, alle termen een 
grensgebied hebben van wat wel of niet onder de term valt.52 Daarmee heeft in principe ook 
elke norm enige vaagheid in zich.53 Hart noemde dit al de onvermijdelijke ‘penumbra of doubt’ 
bij een regel (tegenover de ‘core of certainty’).54

In het kader van deze studie versta ik onder een vage norm dan ook elke norm waarbij 
een meer dan te verwaarlozen onduidelijkheid bestaat omtrent de inhoud, toepasselijkheid of 
gevolgen voor de justitiabelen.

Voorts zou een onderscheid kunnen worden gemaakt tussen wetgeving en overige regel-
geving, maar ook dat is niet erg handzaam. Met (straf)wetgeving wordt in dit onderzoek niet 
enkel bedoeld wetgeving in formele zin, maar alle (strafrechtelijke) wettelijke voorschriften. 
Met wettelijke strafbepaling in de zin van art. 1 lid 1 Sr wordt immers ook wetgeving in mate-
riële zin bedoeld, dus ook van lagere wetgevers. Daarnaast zal ook worden gesproken van 
 regelgeving om zowel wetgeving in formele als in materiële zin aan te duiden. Als al onder-
scheid wordt gemaakt, zal dat worden aangegeven.

45 Van Klink 1998, p. 107-108.
46 Wiarda/Koopmans 1999, p. 28.
47 Zie Memelink 2009, p. 35.
48 Zie hierover par. 5.6.2.2.
49 Loth 1984, p. 92-93.
50 Populier 1997, p. 533.
51 Zie gedetailleerdeer Memelink 2009, p. 35 e.v., die naast de gedragsnorm en rechtsnorm, ook een onder-

scheid maakt tussen gedragsnormen en andere opvattingen over behoren.
52 Vgl. Visser 2001, p. 42.
53 Uitgezonderd de duidelijke normen, zoals ook in deze paragraaf behandeld.
54 Hart 1961, p. 119. Zie daarover ook Schauer 2009, p. 18-23 en 162-163.
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2 Rechtsbeginselen en rechtsvinding

2.1 Inleiding

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van het lex certa-beginsel worden in dit hoofd-
stuk eerst twee onderwerpen behandeld die van belang zijn voor een beter begrip van dat 
beginsel. In de volgende paragraaf zal het karakter van rechtsbeginselen in zijn algemeenheid 
besproken worden, alsmede wat dat betekent voor het lex certa-beginsel (par. 2.2). Hieruit 
komt naar voren dat het lex certa-beginsel niet absoluut is. Daarna komt rechtsvinding in 
het strafrecht aan de orde (par. 2.3), omdat dit nauw met het beginsel samenhangt. Met een 
uitspraak van het EHRM en een uitspraak van de Hoge Raad beoog ik duidelijk te maken hoe 
deze rechterlijke instanties over rechtsvinding denken (par. 2.4). Tot besluit zijn een samen-
vatting en conclusies opgenomen (par. 2.5).

2.2 Het karakter van rechtsbeginselen

In deze paragraaf komt – kort – het karakter van rechtsbeginselen aan de orde. Rechtsbegin-
selen vertegenwoordigen waarden, die in een rechtssysteem worden aanvaard. Het is de aan-
vaarding van een rechtsbeginsel dat maakt dat het beginsel tot het geldende recht behoort. Van 
belang is ook dat beginselen geen doelen op zichzelf zijn die in de legitimatie het eindpunt van 
de rechtvaardiging vormen. Smith stelt dat beginselen – net als rechtsregels – ‘belangenafwe-
gingen [uitdrukken] ten behoeve van de fundamentele waarden van de rechtsorde’. Beginselen 
behoren zoveel mogelijk te worden gerealiseerd, maar zij gelden niet onbeperkt. Zij worden 
onder meer begrensd door andere beginselen. Beginselen kenmerken zich in dat verband, om 
met Nieuwenhuis te spreken, door hun onderlinge verdraagzaamheid en zij kunnen in tegen-
gestelde richting wijzen. Dat is geen ramp, omdat beginselen elkaar zo in toom en in evenwicht 
houden.1

Peters heeft zich hardgemaakt voor een eenzijdige gerichtheid van beginselen in het straf-
recht. Zij dienen alleen ter bescherming van het individu tegen de staat. Volgens hem heeft te 
gelden dat beginselen in het strafrecht zo belangrijk zijn, dat zij het rechtskarakter ervan bepa-
len. Beginselen gaan in het recht boven wetten en officiële instanties. Die kunnen beginselen 
wel uitwerken en uitvoeren, maar deze niet in hun toepasselijkheid beperken.2

Dit standpunt van Peters heeft in ieder geval voor wat betreft het lex certa-beginsel geen 
navolging gevonden in de literatuur. Zo stelt ’t Hart dat het lex certa-beginsel slechts relatief is.3 

1 Vgl. onder meer Smith 1998, p. 162 e.v. (citaat op p. 166) en Nieuwenhuis 1979, p. 1-5 en 40 (die Dworkin 
1977, p. 40 aanhaalt).

2 Peters 1973, p. 12-15.
3 Zie zijn noten onder HR 2 oktober 1984, NJ 1985, 271 en HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613.
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Mulder stelt dat het lex certa-beginsel geen rechtsregel is, maar ‘slechts’ een beginsel: ‘Degenen 
die in het lex certa-beginsel een rechtsregel zien, lopen te hard van stapel. In ons land is in de 
formulering van art. 16 GW, art. 1 lid 1 Sr, primair het verbod van terugwerkende kracht vast-
gelegd. Dat de strafbepaling ‘certa’ moet zijn is in deze formulering niet te lezen. Men kan dat 
er hoogstens ‘logisch’ uit afleiden. Maar daarom is het nog geen rechtsregel. Het beginsel moet 
in de rechtstoepassing worden gepositiveerd. En daarbij kunnen andere beginselen de werking 
inperken. En dat is in casu het geval.’ 4 Anders dan Peters meent, kunnen andere beginselen dus 
wel degelijk de beschermende werking van het lex certa-beginsel inperken.5

Peters heeft ook gesteld dat aan concrete normen wel of niet wordt voldaan, terwijl rechts-
beginselen, vanwege hun open-ended karakter, in meer of mindere mate worden gerealiseerd. 
Hun werking is namelijk niet beperkt tot hun codificatie. Zo is het legaliteitsbeginsel omvang-
rijker dan zoals het is neergelegd in art. 1 Sr; sprake is volgens deze auteur slechts van een ‘par-
tiële concretisering’.6 Ik meen echter dat wel gesteld kan worden dat aan beginselen, zoals het 
legaliteits- en lex certa-beginsel, wel of niet wordt voldaan en dat beginselen ook geschonden 
kunnen worden. Dat was het geval bij de afrekening met de Nazi-kopstukken na de Tweede 
Wereldoorlog, waarbij met terugwerkende kracht strafbare feiten in het leven werden geroe-
pen7 en zou bijvoorbeeld het geval zijn als ons Wetboek van Strafrecht enkel de bepaling zou 
bevatten dat ‘alle ongewenste gedragingen bestraft kunnen worden met gepaste straf ’.

Schending van een beginsel hoeft echter nog geen schending van het recht in te houden. 
De werking van beginselen kan immers ingeperkt worden door andere beginselen en belangen. 
In de belangenafweging tussen de waarden die verschillende beginselen vertegenwoordigen, 
kan de uiteindelijke uitkomst zijn dat een beginsel moet wijken voor een of meer andere begin-
selen of belangen.8 Zo kan moeilijk worden volgehouden dat met de Neurenberger processen 
de vervolgden onrecht is aangedaan. Maar de bestraffing van al het ongewenst handelen of 
nalaten van personen op basis van één strafbepaling leidt niet alleen tot een schending van het 
lex certa-beginsel, maar tevens tot een schending van het recht. Ook meer concrete strafbepa-
lingen kunnen dermate vaag zijn dat van een schending van het lex certa-beginsel moet wor-
den gesproken. De vraag is daarbij steeds of een inbreuk op het lex certa-beginsel kan worden 
gerechtvaardigd, bijvoorbeeld door legislatieve overmacht.

2.3 Rechtsvinding

2.3.1 De noodzaak van rechtsvinding

Het ideaalbeeld van Montesquieu bestond uit duidelijke wetten, waarbij de rechter slechts de 
mond van de wetgever is. Aan de rechter komt aldus geen andere taak toe dan slechts het recht-
spreken overeenkomstig duidelijke wetgeving. Ook bij Beccaria zien we die benadering. Vol-
gens Beccaria moeten wetten duidelijk zijn zodat rechterlijke interpretatie niet nodig is.9 Maar 

4 Mulder 1987, p. 412.
5 Zie over de beperkte waarde van het lex certa-beginsel nader hoofdstuk 7.
6 Peters 1973, p. 12-15.
7 Vgl. ook Maris & Jacobs 1997, p. 28.
8 Zie ook de afweging die Radbruch maakt (par. 3.5.4).
9 Zie hoofdstuk 3.
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ook al bij Hobbes en Bentham bestond het besef dat wetten niet altijd duidelijk kunnen zijn. 
Wetten zijn – als taalkundig produkt – bijna per definitie in bepaalde gevallen onduidelijk.10

Schauer schrijft dat er twee vormen van (linguïstische) onduidelijkheid zijn bij bepalin-
gen. Er zijn bepalingen die weinig tot geen informatie geven (‘a vague or imprice statute’) en er 
zijn bepalingen die doorgaans wel duidelijk zijn, maar in bepaalde, uitzonderlijke gevallen on-
duidelijk zijn (‘the vaque edges of normally precise statutes’). In beide gevallen is rechts vinding 
noodzakelijk.11 Borgers voegt daar onder verwijzing naar Schauer nog een derde onduide-
lijkheid aan toe, te weten op zich duidelijke bepalingen met een (te) ruime reikwijdte, waar-
door onwenselijke gevallen onder het bereik van de strafwet vallen (zogeheten ‘overinclu sive 
 normen’).12

Het valt in de huidige samenleving inderdaad niet vol te houden dat de wet in elk voor-
komend geval kan voorzien en een voor de rechter panklare oplossing heeft voor elke zaak. 
Naast de meerduidigheid van taal, geldt dat de samenleving zo snel verandert dat wet en wet-
gever altijd een stap achter lijken te lopen bij maatschappelijke ontwikkelingen. Zo heeft men 
bijvoorbeeld in de negentiende eeuw bij het opstellen van de vermogensdelicten bij het be-
standdeel ‘goed’ niet gedacht (en ook niet kunnen denken) aan giraal geld. Vandaar dat ons 
hoogste rechtscollege eraan te pas moest komen om te bepalen dat giraal geld een goed is,13 
terwijl  recent door de rechtbank en het hof te Leeuwarden is bepaald dat virtuele goederen 
in een online computerspel gestolen kunnen worden.14 Ook kan de wetgever simpelweg on-
zorgvuldig hebben wetgegeven. Men zal, volgens Remmelink, ‘moeten erkennen, dat er door 
de wetgever wel eens onvoldoende doordachte wetsproducten worden afgeleverd en gehand-
haafd’. Van belang is wel ‘dat het risico hiervan niet in alle gevallen op de justitiabelen mag 
worden afgewenteld’.15

Portalis merkte over de onvolledigheid van de wet al treffend op: ‘Un code, quelque com-
plet qu’il puisse paraître, n’est pas plus tôt achevé que mille questions inattendues viennent 
s’offrir au magistrat. Car les lois une fois rédigées demeurent telles qu’elles ont été écrites. Les 
hommes, au contraire, ne se reposent jamais.’ 16 En volgens Hart heeft de mens de handicap dat 
hij niet alles kan weten, hij is immers geen god: ‘Put shortly, the reason is that the necessity 
for such choice [een frisse keuze tussen alternatieven, JSN] is thrust upon us because we are 
men, not gods. (…) If the world in which we live were characterized only by a finite number 
of features, and these together with all the modes in they could combine were known to us, 

10 Recent heeft Groenewegen 2006, p. 17, dat nog eens herhaald: ‘Taal is onbepalend en onbepalendheid kan 
onduidelijkheid in betekenis met zich meebrengen.’ Zie ook Hart 1961, p. 124-125 die schrijft dat onbepaald-
heid in taal in het geval van wetgeving ‘a general feature of human language’ is en Hayek 1955, p. 36 die stelt 
dat de duidelijkheid van de wet ‘an ideal [is] which can be only approached but never fully realized’. Zie 
verder par. 5.3.2.

11 Schauer 2009, p. 162-163. Zie ook Borgers 2011, 121 e.v.
12 Borgers 2011, p. 138 e.v. Zie daarover ook par. 6.2.4.
13 HR 11 mei 1982, NJ 1982, 583.
14 Vgl. Rb Leeuwarden 21 oktober 2008, LJN BG0939 en in hoger beroep Hof Leeuwarden 10 november 2009, 

NJ 2010, 616 m.nt. M. J. Borgers. Inmiddels heeft advocaat-generaal Hofstee een uitgebreide conclusie ge-
schreven, waarin hij concludeert tot verwerping van het tegen het arrest ingestelde cassatieberoep (d.d. 28 
juni 2011, LJN BQ9251).

15 Zie zijn conclusie voor HR 7 maart 1972, NJ 1972, 348 m.nt. C. B.
16 Cohen Jehoram 1968, p. 24.
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then provision could be made in advance for every possibility.’ Die wereld is niet onze wereld 
volgens hem: ‘human legislators can have no such knowledge of all possible combinations or 
circumstances which the future may bring.’ 17 Dynamische samenlevingen zoals de onze staan 
daaraan in de weg.18

In het verlengde daarvan schuilt een tweede handicap voor de wetgever volgens Hart, 
name lijk dat van de relatieve onbepaaldheid van het doel van de regel. Een regel wordt opge-
steld met een doel in het achterhoofd van de regelgever, voor de duidelijke gevallen welke zeker 
onder de regel vallen en daarmee de reikwijdte bepalen. In het onvoorziene geval – waarvan 
het in eerste instantie onduidelijk is of deze onder de regel valt – moet worden bekeken of 
deze onder de regel valt. Daarmee wordt het doel van de regel aangescherpt. De duidelijk-
heid of voorspelbaarheid van de regel kan worden vergroot door het vooraf definitief bepalen 
welke gevallen er onder vallen en welke juist niet, maar wel ‘at the cost of blindly prejudging 
what is to be done in a range of future cases’. Het doel van de regel wordt daarmee bevroren 
en  latere omstandigheden kunnen niet meer worden meegewogen, hetgeen volgens hem wel 
zou moeten: ‘We shall be forced by this technique to include in the scope of a rule cases which 
we would wish to exclude in order to give effect to reasonable social aims, and which the open 
textured terms of our language would have allowed us to exclude, had we left them less rigidly 
defined. The rigidity of our classifications will thus war with our aims in having or maintaining 
the rule.’ 19

Hart vertrouwt aldus op de ‘open texture of law’,20 hetgeen inhoudt ‘that there are (…) 
areas of conduct where much must be left to be developed by courts of officials striking a balan-
ce, in the light of circumstances, between competing interests which vary in weight from case 
to case.’ 21 Voor de rechtspraak is volgens deze auteur een grote en belangrijke taak weggelegd. 
De rechtspraak kan termen die in eerste instantie vaag waren verduidelijken, onzekerheden in 
wetten wegnemen en regels ontwikkelen in naar buiten toe gecommuniceerde gezaghebbende 
uitspraken. Het samenspel van wet en rechter mag echter niet leiden tot wat hij noemt rule 
scepticism. Rule scepticism houdt in dat men uitgaat van de idee ‘that law consists simply of the 
decisions of courts and the prediction of them’.22

Hart verwerpt die gedachte – zo heet wordt de soep volgens hem ook niet gegegeten – 
maar de invulling door de rechtspraak moet wel leiden tot algemene regels, waarvan men voor 

17 Hart 1961, p. 125. Ook minister Modderman vertelde in 1880, bij de algemene beraadslaging over de vast-
stelling van een Wetboek van Strafrecht, al dat codificatie een momentopname is en dat ‘ten allen tijde het 
menschdom en dus ook de wetgever onvolmaakt [is]’. Zie Cohen Jehoram 1968, p. 74. Zie in dezelfde zin 
ook Hayek 1944, p. 72.

18 Rozemond 2000, p. 38 e.v. Zie ook Peters 1972, p. 16.
19 Hart 1961, p. 126-127.
20 Het gaat daarbij om gedefinieerde begrippen die op grond van nieuw verkregen inzichten herzien kunnen 

worden. Bijstelling van de definitie is dus mogelijk. Zie Franken 1995, p. 83 en Loth 1984, p. 93. Zie ook 
’t Hart in zijn noten onder HR 2 oktober 1984, NJ 1985, 271, HR 11 maart 1986, NJ 1986, 613, HR 28 februari 
1989, NJ 1989, 658, HR 22 november 1989, NJ 1989, 681 en HR 29 november 1995, NJ 1995, 292 die dat niet 
in strijd acht met het legaliteitsbeginsel. Zie verder ook par. 1.3.

21 Hart 1961, p. 132.
22 Hart 1961, p. 133. Dit kan als uitwas hebben dat men denkt dat rechters in het geheel niet meer aan regels 

gebonden zijn en dat, zie p. 138, ‘The law (…) is what the courts say it is’. Zie de noot van ’t Hart onder HR 
19 november 1991, NJ 1992, 124. De ruimte van de rechter om te interpreteren mag niet leiden tot arbitraire 
macht in het individuele geval.
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zichzelf de toepassing kan zien ‘in case after case, without further recourse to official direction 
or discretion’.23 De regel moet dus wel voldoende houvast bieden.

Het EHRM heeft ook al bepaald dat aan rechterlijke inmenging niet valt te ontkomen. 
Ook bij duidelijke wetgeving moet de rechter er soms aan te pas komen. ‘However clearly 
 drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law, there is an in-
evitable element of judicial interpretation. There wil always be a need for elucidation of doubt-
ful points and for adaption to changing circumstances.’ 24 Art. 7 EVRM verbiedt dit volgens het 
hof dus niet.

Daarnaast is gebleken dat de huidige opvatting is dat het lex certa-gebod geen harde regel 
is. Het is een ‘zachte’ aanwijzing voor de wetgever, waarmee nogal eens gemakkelijk wordt 
omgegaan, zonder dat dit als een probleem wordt beschouwd.25 De wetgever gebruikt derhalve 
regelmatig vage termen, die de rechter vervolgens moet inkleuren. Het voorgaande leidt ertoe 
dat de rechter dus een onduidelijkheid in de wet moet oplossen door de wet te interpreteren of 
verder in te vullen. Het afbakenen van delicten door de Nederlandse strafrechter is echter geen 
onverdeeld succes.26 Algemeen wordt wel aanvaard dat dit zijn taak is. Toch is de wet veelal 
duidelijk over wat er moet gebeuren in een specifiek geval.27 Dat zijn de zogeheten ‘clear cases’, 
terwijl de rechter echt aan het werk moet in de ‘hard cases’.

Hard cases zijn volgens Dworkin ‘cases in which no explicit rule in the rule book firmly 
decides the case either way’.28 Hart is van mening dat in elke regel onduidelijkheid schuilt over 
de toepasselijkheid in bepaalde gevallen. ‘There will indeed be plain cases constantly recurring 
in similar contexts to which general expressions are clearly applicable (…) but there will also 
be cases where it is not clear whether they apply or not.’ 29 In zulke moeilijke gevallen moet de 
rechter dus het uiteindelijke oordeel geven over wat de regel inhoudt.

2.3.2 Huidige opvattingen over rechtsvinding in het strafrecht

2.3.2.1 Inleiding

De oude gedachte was dat de rechter niets anders is dan de spreekbuis van de wet. Montes-
quieu en Beccaria zagen de rol van de rechter slechts als wetstoepasser.30 In die gedachte ligt 
een legistische opvatting over rechtsvinding besloten. In het algemeen heeft het aanstonds 
te bespreken legisme lange tijd als heersend gegolden ten aanzien van de rol van de rech-
ter.31 Thans staat de literatuur een vrijere rechtsvinding voor met meer ruimte voor de rechter 
om tot een  rechtvaardige oplossing te komen, welke ruimte ook door de wetgever gegeven 
wordt en door de rechter genomen wordt.32 Hoewel er veel geschreven is over rechtsvinding 

23 Hart 1961, p. 132-133.
24 EHRM 22 november 1995, Series A Vol. 335, C. R. v. the United Kingdom, par. 34, NJ 1997, 1 m.nt. Kn.
25 Zie bijvoorbeeld Mulder 1987.
26 Zie daarover De Hullu 2009, p. 99.
27 Zie bijvoorbeeld Rozemond 1998, p. 28.
28 Dworkin 1985, p. 13.
29 Hart 1961, p. 123. Zie ook Schauer 2009, p. 148 e.v.
30 Zie par. 3.2.
31 Franken 1995, p. 107-108 en Pontier 1991, p. 40.
32 Zie par. 2.4 en par. 5.4.2.2
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en  interpretatiemethoden, heeft dat voor de strafrechter niet tot eenduidige oplossingen of 
werkwijzen geleid.33

2.3.2.2 Legisme

Het legisme, ook wel aangeduid als ‘letterknechterij’,34 houdt – kort gezegd – in zijn zuiverste 
vorm in dat de rechter gebonden is aan de formulering van de wet. Het houdt feit en norm 
gescheiden. De wet geeft de oplossing. Bij een legistische kijk op rechtsvinding is de wet in 
formele zin, als afkomstig van het bevoegde gezag, de belangrijkste rechtsbron. Dat komt ook 
overeen met de gedachte welke uitgaat van het primaat van de wet in het strafrecht. Uitgangs-
punt is dat in de wet het eenduidige antwoord op een interpretatievraag is gelegen, en wel 
via de syllogistische redenering met een maior (‘alle rechters zijn kleine tirannen’), een minor 
(‘mr. A. is rechter’) en de daaruit volgende noodzakelijke conclusie (‘mr. A. is een kleine tiran’). 
Primair wordt uitgegaan van de grammaticale interpretatiemethode, zonodig aangevuld met 
de wetshistorische en de wetssystematische interpretatiemethode. Daarmee moet achterhaald 
worden wat de wet in een bepaald geval voorschrijft. De rechter moet zich evenwel zoveel 
moge lijk houden aan de letterlijke tekst van de wet. 35

De bewoordingen van de strafbepaling stellen, gezien het legaliteitsbeginsel, ook in meer 
algemene zin grenzen aan de interpretatiemogelijkheden.36 Dat wordt aangeduid met de ‘Wort-
lautgrenze’ of ‘Wortsinn’.37 Het moet gaan om de betekenis van juridische termen naar alge-
meen spraakgebruik. Interpreteren naar analogie wordt daardoor nog eens uitdrukkelijk van 
de hand gewezen.38 Door de invloed van onder meer Montesquieu en Beccaria en de codificatie 
had het legisme in de negentiende eeuw een dominante positie ten aanzien van de rol van de 
rechter.39 De rechter was niet meer dan een subsumptie-automaat, zonder eigen inbreng.

2.3.2.3 Van legisme naar vrijere rechtsvinding

De starheid van het legisme zorgde ervoor dat men eind negentiende/begin twintigste eeuw 
anders tegen rechtsvinding aan is gaan kijken. In het algemeen kwam vrijere rechtsvinding in 
zwang, waaronder de juridische hermeneutiek,40 en kregen ook andere interpretatiemethoden 
een rol. Pontier oordeelt dat ‘logische operaties en strikte wetsuitleg geen afdoende middelen 
[zijn] om aan eventuele gebreken van de wet het hoofd te bieden. De codificatie van recht blijkt 
onvoorziene effecten te hebben gehad. De kodificatie heeft een hoogst ongewenste stabiliteit 

33 Vgl. De Hullu 2009, p. 98 en Rozemond 2008.
34 Van Klink 2001, p. 200.
35 Van Klink 2001, p. 200-202, Pontier 1991, p. 38 e.v., Wiarda/Koopmans 1999, p. 22 en Smith 1997, p. 214 e.v.
36 De Hullu 2009, p. 98. Al zou volgens De Hullu een te letterlijke grammaticale interpretatie ook tot onzin-

nige beperkingen kunnen leiden (zie voetnoot 251).
37 Temorshuizen-Arts 2003, p. 132, Van Klink 2001, p. 201 en de daar genoemde literatuur, alsmede De Hullu 

2009, p. 98.
38 Schünemann 1978, p. 4.
39 Zie daarover Pontier 1991, p. 40 e.v.
40 Met als bekende vertegenwoordigers in het buitenland Dworkin, Gademer en Heidegger en in Nederland 

Scholten en Vranken in hun bewerking van het Algemeen Deel van de Asser-serie. Zie verder Van Klink 
2001, p. 202 e.v., Pontier 1991, p. 47 e.v., Smith 1997, p. 217 e.v., Rozemond 1998 en Wiarda/Koopmans 1999.
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van het recht met zich meegebracht, heeft geleid tot verstarring in het recht, tot fixatie op het 
systeem, tot onaantastbaarheid van de daarin gehanteerde begrippen en heeft een kloof doen 
ontstaan tussen recht en samenleving. Belangrijk is dat men in de twintigste eeuw gaat inzien 
dat de rechter wel degelijk een eigen inbreng kan hebben in de rechtsvinding en dat zelfs sprake 
kan zijn van rechterlijke rechtsvorming. Er vindt een heroriëntatie op de rechtsvinding plaats.’ 41 
Die houdt in dat de rechter steeds minder fungeert als spreekbuis van de wet en als wetsvertol-
ker steeds vrijer optreedt, terwijl de taken die hem door de wetgever worden opgedragen steeds 
vaker gelijkenis vertonen met de opdracht van een naar billijkheid oordelende scheidsman.42

Gesproken wordt ook wel van een verschuiving van een meer heteronome naar meer 
auto nome rechtsvinding. Heteronoom is de rechtsvinding waarin de rechter zich bij beslis-
singen gebonden acht aan in beginsel objectief vaststelbare, van buiten af aangereikte rechts-
normen.43 De rechter heeft aldus geen eigen inbreng of invloed op de invulling van de regel, 
hetgeen overeenkomt met de legistische kijk op de rol van de rechter. Daar staat de autonome 
rechtsvinding, waarin de rechter die inbreng wel heeft en ook mag hebben, tegenover. Daar-
door is het interpretatiearsenaal van de rechter bij autonome rechtsvinding niet beperkt tot die 
welke door het legisme wordt erkend.44

Ik kom hier op de twee concepties van legaliteit, zoals door Dworkin onderkend.45 Deze 
concepties vertegenwoordigen verschillende visies op de taak van de rechter in moelijke geval-
len. De regelconceptie gaat ervan uit dat de rechter moet achterhalen wat er ‘echt’ in de wet 
staat. Hij moet derhalve naar de tekst van de wet kijken en als die geen direct antwoord op de 
vraag geeft, naar de bedoeling van de wetgever in historisch perspectief. Nooit mag de rechter 
dan zijn eigen oordeel in de wet lezen, als hetgeen wat volgens hem in de wet zou moeten 
staan.46 Die exercitie komt neer op een legistische rechtsvinding.

Voor de rechtenconceptie is volgens Dworkin echter hoofdzakelijk de vraag van belang 
welke moral rights partijen hebben: ‘If it is clear what the legislature has granted them, then it 
is also clear what they have a moral right to receive in court. (…) But though the rights model 
concedes that the rule book is in this way a source of moral rights in court, it denies that the 
rule book is the exclusive source of such rights. If, therefore, some case arises as to which the 
rule book is silent, or if the words in the rule book are subject to competing interpretations, 
then it is right to ask which of the two possible decisions in the case best fits the background 
moral rights of the parties.’ 47 Bij de rechtenconceptie is de wet dus ook een bron om tot een 
oplossing te komen in een bepaald geval, maar niet de enige. Hier zit de rechter niet vast aan 
de historische bedoeling van de wet en wetgever, maar mag hij naar huidige maatstaven tot 
een (voor hem) rechtvaardige uitkomst komen: ‘For the ideal of adjudication, under the rights 
model, is that, so far as is practicable, the moral rights that citizens actually have should be 
available to them in court.’ 48

41 Pontier 1991, p. 48.
42 Wiarda/Koopmans 1999, p. 15.
43 Pontier 1991, p. 48, alsmede Wiarda/Koopmans 1999, p. 13-15 en Smith 2005, p. 31-33.
44 Pontier 1991, p. 48, alsmede Wiarda/Koopmans 1999, p. 13-15.
45 Zie par. 3.6.2.
46 Dworkin 1985, p. 13-16.
47 Dworkin 1985, p. 16.
48 Dworkin 1985, p. 16.
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En mocht de tekst van de wet het verkeerde antwoord geven in een bepaald geval, dan kan er 
reden zijn in weerwil daarvan toch tot een andere uitkomst te komen. Schauer schrijft: ‘And 
so although it would be a mistake to ignore the extend to which the straight-forward meaning 
of the statutory text is the dominant factor in statutory interpretation, it would be a mistake 
as well to neglect the important fact that the text, even if it is the starting point, is often not 
the ending point, and that the final determination of the meaning of a statute is not always the 
same as the meaning of the word or phrases or sentences that the statute happens to contain.’ 49

2.3.2.4 De omslag van Hayek

De veranderde opvatting is goed te zien bij Hayek.50 Om te voldoen aan de rule of law is volgens 
hem namelijk boven alles vereist ‘that the laws must be general, equal and certain’.51 Voor hem 
is het laatste punt, zekerheid van de wet, vooral van belang voor een goed functioneren van 
de economie,52 maar hij lijkt het vereiste daartoe niet te beperken. Hij zal op zekerheid op alle 
(rechts)gebieden hebben gedoeld. Die zekerheid houdt in dat ‘those who are subject to the law 
be able to predict reliably what legal rules will be found to govern their conduct and how those 
rules will be interpreted and applied. Predictability is a necessary aspect of the foreknowledge 
that enables freedom of action.’ 53

Eerst wendde Hayek zich daarvoor nog tot de geschreven wet, die meer zekerheid zou bie-
den dan common law.54 Hij noemt expliciet het nulla poena-beginsel als een positieve ontwik-
keling in het strafrecht. Als te veel ruimte wordt gelaten aan de rechter zal de voorspelbaarheid 
van de regels voor burgers te veel afnemen, net zoals volgens hem bij het centraal geplande 
systeem het geval is om tot een eerlijke en redelijke verdeling te komen.

Later komt hij daarvan terug. De voorzienbaarheid en duidelijkheid van regels is toch 
beter gegarandeerd door vrije rechtspraak: ‘It seems to me that judicial decisions may in fact be 
more predictable if the judge is also bound by generally held views of what is just, even when 
they are not supported by the letter of the law.’ 55 De rechter en zijn jurisprudentie kunnen zich 
in deze visie ook aanpassen aan veranderingen in de samenleving.56 En het zijn volgens Hayek 
vooral de zaken die opzien baren waarin de rechter zich heeft gehouden aan de letter van de 
wet, waardoor de algemene verwachting die men mocht hebben niet werd gehonoreerd.57

Overigens doet hij wetgeving niet geheel in de ban. Zoals uit het vorige citaat blijkt, kan 
wetgeving voor duidelijkheid zorgen op bepaalde punten (welke punten dat zijn geeft hij niet 
aan), en soms kan wetgeving ook niet worden gemist. Dat is het geval bij een snelle aanpas-
sing van het recht aan geheel nieuwe omstandigheden en als op een eerdere regel moet wor-
den teruggekomen.58 Het is namelijk de taak van een common law judge om de ‘reasonable 

49 Schauer 2009, p. 167.
50 Voor een uitgebreidere bespreking van het leven en werk van Hayek verwijs ik naar Cliteur 1992.
51 Hayek 1955, p. 34.
52 Hayek 1955, p. 36.
53 Tamanaha 2004, p. 66.
54 Hayek 1955, p. 19.
55 Hayek 1973, p. 116.
56 Hayek 1973, p. 119.
57 Hayek 1973, p. 117.
58 Hayek 1973, p. 88-89.
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 expectations’, die partijen hebben gekregen op basis van de rechtspraktijk, te honoreren.59 
Terug komen op eerdere uitspraken is volgens hem niet wenselijk.60

Ook met betrekking tot het strafrecht is Hayek van mening dat men eveneens regels mag 
handhaven die weliswaar niet op papier staan, maar wel algemeen geaccepteerd zouden wor-
den. Het begrip ‘law’ als bedoeld in de rule of law omvat meer dan geschreven regels alleen en 
het nulla poena-beginsel moet dan ook niet zo strikt worden opgevat.61 Overigens geeft Hayek 
toe dat ook regels die worden geformuleerd in rechtspraak niet altijd duidelijk kunnen zijn: 
‘The common law judge is bound to be very much aware that words are always but an imper-
fect expression of what his predecessors struggled to articulate.’ 62

Hayek lijkt dus te zijn overgestapt van wat thans wordt aangeduid als de regelconceptie 
van legaliteit naar de rechtenconceptie. Overigens moet nog wel opgemerkt worden dat hij ten 
aanzien van het strafrecht wel kan begrijpen dat men de rechter wil binden aan de wet, nu het 
in het strafrecht gaat om het beschermen van de verdachte en het straffen van een onschuldi-
gen moet worden voorkomen en een schuldige dan soms de dans zal ontspringen.63

2.3.2.5 Tussenstop: verlicht legisme

De bovenstaande verandering is ook te merken in de strafrechtspraktijk, maar niet zo eenvou-
dig te duiden. De verandering is in ieder geval minder sterk dan bijvoorbeeld in het civiele 
recht, waar men weinig problemen heeft met een analogie interpretatie of de verdere invulling 
van prima vista onbegrensde begrippen als ‘goed werknemerschap’. Men is wel afgestapt van de 
gedachte dat de wet in beginsel grammaticaal zou moeten worden geïnterpreteerd,64 maar de 
‘verlichte’ en thans nog steeds populaire variant van het legisme, zoals Van Klink het noemt, 
houdt in dat de strafrechter in moeilijke gevallen een oplossing mag vinden aan de hand van 
de bestaande interpretatiemethoden die niet alleen redelijk, aansprekend en rechtvaardig is, 
maar vooral ook aansluit bij de doelstelling van het recht en past binnen het rechtssysteem.65 
In die zin is ook de regelconceptie van legaliteit geëvolueerd.66 Uitgangspunt is voor het (mate-
riële) strafrecht nog steeds de tekst van de wet (in het Nederlands),67 waarbij de grammaticale 
interpretatiemethode met de wetshistorische als eerste in aanmerking komt,68 althans sterke 
papieren heeft.69 Maar daaraan wordt niet altijd even sterk vastgehouden, zeker niet als dat tot 

59 Hayek 1973, p. 86.
60 Hayek 1973, p. 88-89.
61 Hayek 1973, p. 117.
62 Hayek 1973, p. 87.
63 Hayek 1973, p. 117.
64 Vgl. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 485.
65 Vgl. Van Klink 2001, p. 200-201. Rozemond 2008, p. 13, stelt dat het legisme nog steeds een belangrijke rol 

in het strafrecht speelt.
66 Zie daarover ook Cleiren 2008, p. 296-297.
67 HR 24 juni 1997, NJ 1998, 70 m.nt. ’tH.
68 NLR, aant. 6 bij art. 1. Zie ook Schalken in zijn noot onder NJ 1994, 32 en Corstens onder NJ 1990, 468.
69 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p.  72-74. Ook meer in het algemeen is de tekst van de wet een 

 belangrijke leidraad. Schauer 2009, p. 158 schrijft: ‘As we have already seen, the language of a state may not 
be the only thing in a case involving a statute, and what the statute says may not be the last word on the 
matter, but to fail to recognize that it is the first word, is to misunderstand something very important about 
the nature of law itself.’
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onredelijke uitkomsten leidt.70 Borgers stelt zelfs dat de juridisch-hermeneutische benadering 
in de moderne dogmatiek de overhand lijkt te hebben.71

In de ons omringende landen heeft het legistische uitgangspunt voor rechtsvinding in het 
strafrecht nog steeds de overhand, al worden ook daar andere – ruimere – interpretatiemetho-
den ruimschoots erkend.72

2.3.2.6 De afgenomen waarde van de grammaticale en wetshistorische interpretatiemethoden

Er is in de loop der tijd veel kritiek gekomen op de grammaticale en wetshistorische inter-
pretatiemethoden, ook voor het strafrecht. Zij zouden gebrekkig zijn. Er zijn schrijvers die de 
grammaticale interpretatie niet of nauwelijks van waarde achten bij interpretatieproblemen.73 
Ten aanzien van de grammaticale interpretatiemethode wordt veelal betoogd dat taal nu een-
maal onduidelijk is en de ‘Wortlautgrenze’ niet zou bestaan. Daarnaast verschillen juridische 
termen van andere termen en is niet voorzienbaar voor de burger of een term naar juridische 
betekenis wordt ingevuld of naar algemeen spraakgebruik (waarbij nu eens eng kan worden ge-
interpreteerd, dan weer ruim).74 Temorshuizen-Arts heeft daarom begin deze eeuw bepleit dat 
een beroep op het algemeen spraakgebruik achterwege zou moeten blijven.75 De Hoge Raad wil 
daar echter niet, althans niet onverkort aan. Zo geldt bijvoorbeeld dat ten aanzien van zwaar 
lichamelijk letsel volgens de Hoge Raad ook dat letsel in aanmerking komt dat naar gewoon 
spraakgebruik als zwaar wordt gezien.76

Kritiek op wetshistorische interpretatie is er ook. Bij oudere wetten neemt de waarde van 
deze interpretatiemethode af.77 Maar naar mate de wetshistorie van recentere datum is, wordt 
deze des te dwingender.78 En als de parlementaire stukken een duidelijk beeld laten zien van 
wat de bedoeling van de wetgever is, dus zonder sterk afwijkende standpunten van de ver-
schillende deelnemers aan het parlementaire debat, dan is een wetshistorische interpretatie 
alleszins deugdelijk.79

Dworkin betwijfelt het nut van wetshistorische interpretatie. Iedereen haalt volgens deze 
auteur uit de wetsgeschiedenis het zijne: ‘even skilled lawyers will disagree over inferences 
of legislative intention drawn from the same evidence’. Hij vraagt zich hardop af of de wil 
van de wetgever wel bestaat.80 Er is immers niet één wetgever.81 Ook Rozemond is sceptisch: 

70 De Hullu 2009, p. 101 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 63-64, 78 en 485.
71 Borgers 2011, p. 118.
72 Zie voor België: Dupont & Verstraeten 1990, p. 117 e.v. en voor Duitsland: Jescheck & Weigend 1996, p. 152 

e.v. en Fischer 2004, p. 14.
73 Zie daarover Smith 2009.
74 Zie uitvoerig Temorshuizen-Arts 2003, p. 130 e.v. en 272 e.v., alsmede Loth 1984 en Groenewegen 2006, 

p. 17 e.v.
75 Temorshuizen-Arts 2003, p. 133 e.v.
76 Vaste rechtspraak, zie onder andere HR 14 februari 2006, LJN AU8055. Zie over de betekenis van het alge-

meen spraakgebruik verder Smith 2009.
77 NLR, aant. 6 bij art. 1 en Borgers 2003, p. 55.
78 Zie de noot van ’t Hart onder HR 29 november 1995, NJ 1995, 292, de noot van Schalken onder HR 16 

februari 1994, NJ 1994, 32 en Borgers 2001a, p. 5.
79 Zie Wolthuis 2009.
80 Dworkin 1985, p. 14 e.v. en p. 38 e.v., citaat op p. 15. Zie hierover ook Rozemond 1999, p. 120.
81 Vranken 1995, p. 93, Temorshuizen-Arts 2003, p. 146-147, Borgers 2001a, p. 4 en Borgers 2003, p. 54-55.
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‘het verloop van de wetsgeschiedenis [hangt] vaak van toevalligheden en specifieke historische 
omstandigheden af. Daardoor kan het toekennen van een zwaar gewicht aan wetshistorische 
opvattingen van lange tijd geleden een vorm van wilekeur zijn.’ 82 Er zijn immers bij democra-
tische wetgeving meerdere partijen betrokken en het wetgevingsproces kent vele momenten 
van verslaglegging en beraadslaging. Het hangt er derhalve van af waar de rechter waarde aan 
wenst te hechten.83

Volgens Temorshuizen-Arts is men het er ‘zo langzamerhand over eens, dat aan de his-
torische interpretatie in haar algemeenheid vele gebreken kleven’.84 Maar dat behoeft niet on-
overkomelijk te zijn. Borgers stelt zich op het standpunt dat de wetshistorische interpretatie 
‘al met al geen per definitie ondeugdelijke of onbruikbare interpretatiemethode [is], maar wel 
een methode die met de benodigde behoedzaamheid moet worden toegepast’.85 Hij ziet deze 
methode niet als op zichzelf staand doel, maar meer als middel of een techniek, waarbij de 
rechter moet kijken of er aanleiding bestaat voor de toepassing van deze methode, mede gezien 
de uitkomst die dat zou opleveren.86 Er komt namelijk meer bij interpretatie kijken dan alleen 
de wetsgeschiedenis en daaraan moet ook geen groot of bijzonder gewicht worden toegekend. 
De wetsgeschiedenis kan nooit gelden als een volkomen legitimatie van de rechterlijke beslis-
sing en volgens Borgers dient de rechter naast een verwijzing naar de wetsgeschiedenis zoveel 
moge lijk aanvullende argumenten te geven om de beslissing meer inzichtelijk te maken.87 De 
Hoge Raad volstaat in veel zaken evenwel – anders dan Borgers zou willen – met een verwijzing 
naar de wetsgeschiedenis, zonder verdere onderbouwing van het oordeel en zonder te moti-
veren waarom andere interpretatiemethoden niet (mede) aan bod komen.88 De Hoge Raad 
verabsoluteert de wetsgeschiedenis zonder nadere motivering dus veelvuldig. Volgens Borgers 
gebeurt dat nog wel eens te stellig in gevallen waarin de wetsgeschiedenis meerduidig is.89

Inmiddels wordt algemeen aangenomen dat er geen rangorde bestaat tussen de verschil-
lende interpretatiemethoden.90 En grammaticale interpretatie is niet heilig voor de Hoge Raad. 

82 Rozemond 1999, p. 118.
83 Een goed en recent voorbeeld is HR 6 februari 2007, NJ 2007, 110, waarin de Hoge Raad op basis van de 

wetsgeschiedenis van oordeel is dat het verstrekken van sterke drank, als bedoeld in art. 1 lid 1 Drank- 
en Horecawet, die ter plekke nog vermengd wordt met niet-alcoholische drank, ook onder het verstrek-
ken van sterke drank, zoals verboden door art. 20 lid 1 Drank- en Horecawet, valt. Advocaat-generaal 
 Machielse haalt in zijn conclusie echter, naast de wetsgeschiedenis die de Hoge Raad ook aanhaalt, tevens 
andere parlementaire stukken aan om tot het tegengestelde te concluderen. De Hoge Raad bevestigde zijn 
eigen standpunt in HR 4 december 2007, NbSr 2008, 9. Zie ook Borgers 2011, p. 130-131, die als voorbeeld 
het Tongzoen-arrest aanhaalt (HR 21 april 1998, NJ 1998, 781 m.nt. JdH).

84 Temorshuizen-Arts 2003, p. 146. Zie daarover in algemene zin ook Schauer 2009, p. 159-161.
85 Borgers 2003, p. 57.
86 Dit heeft als nadeel dat de rechter aldus naar een uitkomst toe zou kunnen redeneren door wel, of juist niet, 

deze interpretatiemethode te gebruiken. Het is in mijn ogen in beginsel onwenselijk dat de rechter aan de 
wetsgeschiedenis voorbij zou kunnen gaan om tot een door hem geprefereerde uitkomst te komen.

87 Borgers 2003, p. 64-69. Zie ook ’t Hart in zijn noten onder HR 21 juni 1988, NJ 1989, 143, HR 28 februari, 
NJ 1989, 658, HR 22 november 1988, NJ 1989, 681 en HR 29 november 1994, NJ 1995, 292.

88 Zie bijvoorbeeld HR 20 februari 2007, LJN AZ0213, in die context ook uitgebreid besproken door Wolthuis 
2008.

89 Borgers 2011, p. 130-131.
90 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 78. Zie ook ’t Hart onder meer in zijn noot onder HR 29 novem-

ber 1995, NJ 1995, 292 en Borgers 2003, p. 56.
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Een recent voorbeeld hiervan is een uitspraak over de uitleg van art. 12 Natuurbeschermings-
wet, waarbij niet een uitleg werd gegeven overeenkomstig een letterlijke lezing van dat artikel,91 
maar conform doel en strekking van die bepaling.92 Een redelijke wetsuitleg bracht volgens de 
Hoge Raad, mede gelet op de wetsgeschiedenis, mee ‘dat een gedraging die in strijd is met een 
vergunningsvoorwaarde als bedoeld in art. 12, eerste lid, Natuurbeschermingswet moet wor-
den aangemerkt als een in dit artikel strafbaar gestelde gedraging. Deze uitleg strookt met de 
strekking van de Natuurbeschermingswet, te weten de bescherming van het natuurschoon en 
in het bijzonder de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument.’

En een ruime uitleg door het hof van de uitzondering geboden in art. 65 (oud) Flora- en 
faunawet, werd door de Hoge Raad geaccordeerd. Vrijgesteld werd daarin ter voorkoming van 
schade onder meer het vangen van bepaalde diersoorten ‘op de (…) gronden’ waar de schade 
dreigt. In casu waren kraaien gevangen op een ander perceel in de buurt omdat dit effectiever 
was. Het hof oordeelde, met instemming van de Hoge Raad, dat de vrijstelling ook omvatte ‘de 
bestrijding in de directe nabijheid van de grond’.93 Hoewel het hier ging om een ruime uitleg 
van een strafuitsluitingsgrond, blijkt in ieder geval dat door het hof de tekst van de wet niet 
letterlijk gevolgd hoefde te worden.

Rozemond schrijft over de afgenomen waarde van de grammaticale en wetshistorische 
interpretatiemethoden dat ‘de tekst van de wet en de wetshistorische toelichting niet volle-
dig kunnen bepalen wat de betekenis van een wettekst is. De gangbare opvatting in de theo-
rievorming over rechtsvinding sinds Scholten, Wittgenstein en Hart is dat de betekenis van 
een wettekst mede wordt bepaald door de wijze waarop die tekst in een juridische en sociale 
context wordt gebruikt. De wetgever kan niet volledig voorschrijven hoe wetgeving moet wor-
den gebruikt in de sociale context van het recht. Dat gebruik wordt immers mede bepaald 
door ontwikkelingen in het rechtssysteem, in de rechtspraktijk en in de samenleving waarin 
het recht functioneert. De wetgever heeft met zijn wetteksten geen absolute macht over die 
ontwikkelingen. Daarom zijn naast grammaticale en wetshistorische interpretatiemethoden ook 
wetssystematische, teleologische en sociologische of functionele interpretatiemethoden noodzake-
lijk om de betekenis van een wettekst te kunnen bepalen (mijn cursivering, JSN).’ 94

Ook ’t Hart neemt afstand van de tekst van de wet als leidend uitgangspunt in het straf-
recht. Hij staat een (ook bij ongewijzigde wetgeving) dynamisch strafrecht voor. Uitgangspunt 
voor deze auteur is dat wettelijke termen hun betekenis ontlenen aan de context waarin zij 
functioneren. En het legaliteits- en lex certa-beginsel schrijven niet een bepaalde en volgens 
hem verouderde en onhoudbare opvatting over taal en betekenis voor. In de specifieke context 

91 Art. 12 Natuurbeschermingswet luidt, voor zover hier relevant:
 ‘1. Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister of in strijd met bij zodanige vergunning gestelde 

voorwaarden handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen, die schadelijk zijn voor het na-
tuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd natuurmonument of die een 
beschermd natuurmonument ontsieren.

 2. Als schadelijk voor het natuurschoon of voor de natuurwetenschappelijke betekenis van een beschermd 
natuurmonument worden in ieder geval aangemerkt handelingen, die de in de beschikking tot aanwijzing 
genoemde wezenlijke kenmerken van een beschermd natuurmonument aantasten.’

92 HR 12 juni 2007, LJN BA0426.
93 HR 3 februari 2009, NJ 2009, 96.
94 Rozemond 2000, p. 42. Zie ook Borgers 2003, p. 65 en Remmelink in zijn noot onder HR 19 juni 1979, NJ 

1979, 587.
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moet de betekenis met voldoende helderheid en exactheid te bepalen vallen. Die interpretatie 
mag zelfs in strijd zijn met de wetsgeschiedenis en de letterlijke tekst van de wet. Het gaat daar-
bij steeds om de betekenis naar de actuele stand van zaken.95

Open delictsomschrijvingen en vage normen voeren volgens ’t Hart tot het algemene pro-
bleem van de interpretatie in het strafrecht, waarbij analogie niet is toegestaan, maar extensieve 
interpretatie wel: ‘Strafrecht is dan ook niet te reduceren tot de stricte bewoordingen van de 
wet, de uitleg niet tot een louter grammaticale, eventueel aan te vullen met de gereconstrueerde 
wil van de wetgever.’ 96 Volgens hem maakt ‘extensieve interpretatie van de wettelijke bepalin-
gen, de sociale normen die vage termen inhoud geven, het mogelijk dat bij gelijkblijvende wet-
geving door veranderde uitleg feiten onder de werking van een strafbepaling komen te vallen 
die tevoren voor niet-strafbaar werden gehouden (of juist het tegengestelde)’.97

Zo behoeft naar de mening van ’t Hart het bestanddeel ‘stiefkind’ als bedoeld in art. 249 
lid 1 Sr door de Hoge Raad niet beperkt te worden uitgelegd. De Hoge Raad eiste voor dat 
bestanddeel een huwelijksband tussen dader en de ouder van het kind, een relatie was niet 
voldoende. Maar hij had daaraan volgens ’t Hart een ruime uitleg mogen geven, ondanks het 
gevaar dat de rechter zijn rechtsvormende taak te buiten zou gaan omdat het ging ‘om het 
verlenen van bescherming aan minderjarigen, die als gevolg van afhankelijkheid van de dader 
binnen een samenlevingsvorm en het overwicht dat de dader daaraan ontleent, minder ge-
makkelijk weerstand kunnen bieden aan de dader dan aan anderen. Het interpretatief actuali-
seren van de bepaling, aan de hand van deze ratio, en zodoende het recht bij de tijd te houden, 
brengt niet noodzakelijkerwijze een verglijding mee bij gebrek aan houvast.’ 98 De Hoge Raad 
was zich bewust van die beschermingsgedachte maar was gelet op de wetsgeschiedenis en art. 1 
Sr  terughoudend.

Ik verschil van mening met ’t Hart op dit punt. Naar mijn mening werkt zijn opvatting 
over de toelaatbaarheid van ‘interpretatief actualiseren’ uiteindelijk namelijk wel in grote mate 
een verminderd houvast aan de wet in de hand, doordat men dan niet mag vertrouwen op de 
oorspronkelijke formulering van een strafbepaling en de bedoeling daarvan. Als daarnaast ook 
nog eens rekening moet worden gehouden met mogelijke veranderde opvattingen op basis 
van geabstraheerde, achterliggende belangen wordt te veel afbreuk gedaan aan de voorzien-
baarheid van de regels. Veranderingen in het recht dienen daarom ten aanzien van strafbaar-
heid en reikwijdte van strafbepalingen door de wet(gever) te worden aangegeven, zodat dit 
steeds vooraf kenbaar is en men niet achteraf wordt geconfronteerd met een door de rechter 
 geformuleerd achterliggend belang dat later alsnog behartigd moet worden. Dat leidt tot een 
gebrek aan houvast, met name als de tekst van de wet en/of diens geschiedenis duidelijk zijn. 
Dat in uitzonderlijke gevallen dan (later) strafbaar te achten handelingen onbestraft blijven kan 
daarvan een nadelig gevolg zijn, maar dat weegt niet op tegen de rechtszekerheid die daardoor 
wordt gediend. Voor apert onrecht kan dan worden teruggevallen op art. 7 lid 2 EVRM.

95 Zie hierover zijn noten onder HR 11 mei 1982, NJ 1982, 583, HR 1 mei 1984, NJ 1984, 755, 2 oktober 1984, 
NJ 1985, 271, HR 21 juni 1998, NJ 1989, 143 en HR 29 november 1994, NJ 1995, 292. Het mensenroof-arrest, 
HR 20 november 2001, NJ 2003, 632 m.nt. R. de Lange en Pme, is een goed voorbeeld ten aanzien van het 
passeren van de wetsgeschiedenis.

96 ’t Hart 1980, p. 340.
97 ’t Hart 1980, p. 340.
98 Zie zijn noot onder HR 7 januari 1997, NJ 1997, 361.
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2.3.2.7 Rechtsvinding in de strafrechtliteratuur

Naast ’t Hart staan ook andere schrijvers in het strafrecht een vrijere rechtsvinding voor. Zo 
bepleit Smith een methode van rechtsvinding op basis van de maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid, ook in het strafrecht. Het gaat daarbij volgens hem niet om een arbitraire beslissing 
van de rechter naar eigen inzicht en voorkeuren, maar om een beslissing om tot een billijke 
oplossing te komen door van alle betrokken waarden in het concrete geval een prioriteit vast te 
stellen.99 Daaraan zit volgens Smith een negatieve en een positieve omschrijving.

De negatieve omschrijving van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid koppelt hij 
aan de gemakkelijke gevallen van rechtsvinding. In die gemakkelijke gevallen vormt de afwe-
zigheid van redenen om de regel niet toe te passen de grondslag voor de aanvaardbaarheid 
van de regeltoepassing. Met andere woorden, de regeltoepassing is dus aanvaardbaar, tenzij 
de maatstaven van redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzetten. Eerder is voor hem het 
niet toepassen van een regel in een eenvoudig geval onaanvaardbaar. Dat zou in strijd zijn met 
beginselen en waarden zoals het gelijkheidsbeginsel en de doelmatigheid van regels afzwakken 
zodat uiteindelijk het recht en de rechtsorde zouden worden bedreigd.100

De positieve omschrijving van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt door 
Smith gekoppeld aan de moeilijke gevallen. In die gevallen moeten rechtswaarden worden 
afgewogen. Uiteindelijk zorgen regels en rechtsbeginselen voor die belangenafweging, doordat 
uiteindelijk oordelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet betekent ‘dat pri-
oriteit wordt gegeven aan één van de in het geding betrokken waarden, maar dat aan een of 
enkele samenhangende beginselen prioriteit boven andere wordt verleend op grond van de 
overweging dat op deze manier de verschillende waarden die aan de betrokken rechtsregel(s) 
ten grondslag liggen tot verwezenlijking kunnen komen.’ 101 De rechter moet volgens Smith op 
zoek naar gerechtigheid, om zo aan de betrokken waarden uiteindelijk recht te doen.102

Of de aanpak die Smith voorstaat zo gelukkig is voor het strafrecht vraag ik mij af. Zo 
geldt ten aanzien van de negatieve omschrijving dat er in het strafrecht allerlei redenen kunnen 
zijn simpele regeltoepassing achterwege te laten. Dat begint al bij de vervolgingsbeslissing van 
het Openbaar Ministerie op basis van het opportuniteitsbeginsel. Daarnaast geldt dat gevallen 
in het strafrecht zelden (echt) gelijk zijn en een beroep op het gelijkheidsbeginsel veelal niet 
opgaat (zelfs niet als een verdachte wel, maar zijn medeverdachte niet wordt vervolgd).103 In het 
strafrecht zal daarnaast meer maatwerk moeten worden geleverd. De positieve omschrijving 
klinkt fraai, maar biedt voorafgaand aan het handelen nauwelijks houvast en laat zich (daarom) 
ook moeilijk rijmen met het legaliteits- en schuldbeginsel. Het zou ook heel goed kunnen dat 
de rechter zich niet heel strikt aan de tekst van de wet kan houden om aan de betrokken waar-
den recht te doen. Nog los van het feit, en dat geldt ook meer algemeen, dat er soms simpelweg 
wel een keuze tussen waarden moet worden gemaakt omdat sprake is van een alles of niets 

99 Smith 1998, p. 155-156.
100 Smith 1998, p. 156-161.
101 Smith 1998, p. 161-171, citaat op p. 167.
102 Smith 1998, p. 173.
103 Zie bijvoorbeeld HR 24 december 2002, NJ 2003, 167, HR 18 mei 1999, NJ 1999, 587 en HR 13 mei 1993, DD 

93.418.
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 situatie. Niet alle waarden worden dan verwezenlijkt, omdat dat eenvoudigweg niet kan. Zo is 
iets uiteindelijk wel of niet strafbaar. Een ‘beetje strafbaar’ kent het strafrecht niet.

Een soortgelijke methode van rechtsvinding als die van Smith heeft Rozemond bepleit. 
Deze schrijver betoont zich, in navolging van Dworkin, een voorstander van constructivis-
tische rechtsvinding. Hij stelt: ‘Het constructivisme probeert als methode van rechtsvinding 
aan te geven op welke wijze de rechter zijn bevoegdheid kan uitoefenen om het recht te inter-
preteren en nader vorm te geven. Een centrale stelling van het constructivisme is dat de rechter 
in moeilijke gevallen een oplossing moet vinden die past bij de rechtspraktijk en het rechts-
systeem. Bovendien moet de gevonden oplossing kunnen worden gerechtvaardigd aan de hand 
van de doelen, belangen en beginselen die aan het geldende recht ten grondslag liggen.’ 104 De 
wet is daarbij slechts een van de gezichtspunten.

Hij werkt dat niet alleen uit voor het strafprocesrecht, maar ook voor het materiële straf-
recht. Aan de hand van de rechtenconceptie van legaliteit105 en de democratisch gelegitimeerde 
taak van rechter tot rechtsvorming, vermindert Rozemond het primaat van de wetgever en is 
hij van mening dat rechtsvorming ergens tussen de wetgever en de rechter in ligt: ‘Het primaat 
van de rechtsvorming ligt derhalve niet bij een autonome strafrechter die in een ongebonden 
vrijheid naar willekeur zou kunnen bepalen wat het geldende materiële strafrecht is of waar de 
grenzen van het strafrecht moeten worden getrokken. Het primaat ligt echter ook niet volledig 
bij de wetgever, die immers niet in staat is om met zijn formele beslissingen de exacte betekenis 
en de precieze grens van wetteksten te determineren. De wetgever is zelf tot op zekere hoogte 
gebonden aan het systeem van het materiële strafrecht zoals dat zich in de loop van een lange 
tijd heeft ontwikkeld door beslissingen van de wetgever uit het verleden, door rechterlijke 
inter pretaties van wetteksten en door beginselen en mensenrechten in wetteksten, verdragen 
en rechterlijke beslissingen tot uitdrukking zijn gebracht.’ 106

Rozemond legt de nadruk meer op de rechten van de burgers in de samenleving, zonder 
deze te verabsoluteren, dan op de rechten van de individuele verdachte (zoals de regelconcep-
tie doet). Hij leunt daarbij zwaar op internationaal erkende mensenrechten: ‘Een rechterlijke 
inter pretatie is gerechtvaardigd wanneer de rechter laat zien dat zijn interpretatie niet wille-
keurig is, maar juist voortvloeit uit de rechten die het Europese Verdrag voor de rechten van de 
mens beoogt te beschermen.’ 107 Hij zal hiermee niet bedoelen dat vóór de komst van het EVRM 
(een goede) interpretatie niet mogelijk was, maar dat de begrijpelijkheid van een rechterlijk 
oordeel vergroot wordt als daarin mensenrechten tot hun recht komen.

Mevis vraagt zich af of het EVRM de eis wel stelt dat strafbaarstellingen moeten worden 
aangepast om de in het EVRM genoemde rechtsgoederen te beschermen. Daarnaast meent 
Mevis dat de rechter niet te vrij moet worden gelaten in zijn rechtsvorming. De wetgever heeft 
strafbaar gedrag immers concreet aangewezen (en daarmee ingeperkt), zodat het de rechter 
niet vrij staat dat concrete niveau weer te overstijgen (om de werking weer te verruimen). Daar 
komt volgens hem bij dat, ook al schiet de wet noodzakelijkerwijs tekort, dat geen vrijbrief is 
die de strafrechter de gelegenheid geeft om het tekort in de bewoordingen op te vangen: ‘De 
wet staat ook voor de systematiek, en op dat punt kan de rechter het verhaal van de wetgever 

104 Rozemond 1998, p. 25.
105 Zie par. 5.2.3.
106 Rozemond 2000, p. 63.
107 Rozemond 1999, p. 129. Zie ook Rozemond 2000, p. 63 en Rozemond 2008, p. 13.
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niet vertellen’. Hij meent dat het de wet moet blijven die de leiding heeft en meer dynamische 
rechtsvorming moet worden afgewezen.108

Ook Van Klink vindt de rechtenconceptie niet het goede uitgangspunt voor rechtsvin-
ding. De binding aan de wet wordt daarin volgens hem te gemakkelijk opgeofferd aan het 
onhanteerbaar vage materiële criterium van de bescherming van fundamentele rechten van 
slacht offers.109 Anderen menen dat een dergelijke interpretatie wellicht niets anders is dan het 
gewone rechterswerk.110

Op basis van de ideeën van Kelsen propageert Van Klink een kritisch-hermeneutische be-
nadering voor rechtsvinding in het strafrecht. In de juridische hermeneutiek wordt erkend dat 
feit en norm elkaar beïnvloeden en dat dus de feiten de norm inkleuren. Met Kelsen meent hij 
dat rechtsvinding noodzakelijkerwijs rechtsvorming impliceert, omdat elke rechtsnorm open 
is111 en doorwerkt naar lager gelegen normen, waarbij steeds (en uiteindelijk voor de rechter) 
een niet-waardenvrije keuzevrijheid bestaat om iets van de hoger gelegen norm in te vullen. 
Van Klink stelt een veranderde opvatting over rechtszekerheid voor. Met de erkenning dat het 
recht in wezen onvoorspelbaar en onvoorzienbaar is, moet rechtszekerheid worden opgevat 
‘als de mate waarin een rechtsscheppende handeling – dat wil dus zeggen elke creatie van een 
nieuwe rechtsnorm op basis van een hogere norm – erin slaagt aansluiting te vinden bij een 
verdedigbare interpretatie van het geldende recht, ofwel één van de keuzemogelijkheden benut 
die uit de hogere norm afgeleid kunnen worden.’ De rechter moet zijn keuze op overtuigende 
wijze afleiden uit het positieve recht.112

Van Klink stelt uiteindelijk dat niet de binding aan de wet moet worden opgegeven, maar 
wat die gebondenheid in de gangbare opvatting inhoudt. De opvattingen over de legistische 
principes van het volk als democratische wetgever en de rechter als ‘stem van de wet’ moeten 
worden veranderd. Hij erkent zelf dat die vrijere rol van de rechter ongewenst mag voorkomen, 
maar ‘het tegen beter weten in vasthouden aan een onhoudbare rechtsvindingstheorie ter wille 
van bepaalde fundamentele waarden is nog minder aantrekkelijk’.113

Uiteindelijk staat Van Klink mijns inziens per saldo een (veel) vrijere rechtsvinding voor. 
Hoewel de rechter volgens hem nog wel gebonden is aan de wet, mag hij in de benadering 
van Van Klink over die gebondenheid, voor de oplossing ook buiten de wet kijken. En bij 
het teruggrijpen op een hogere norm, kan de rechter zelf bepalen welke hogere norm dat zou 
moeten zijn en zo kan hij tot het voor hem gewenste resultaat komen onder de paraplu van het 
‘geldende en positieve recht’. Strikt gebonden aan de wet lijkt de rechter zo bezien niet te zijn.

Ik ben, met Mevis, tegen een vrijere, meer dynamische rol van de rechter. De wet zelf en 
niet de interpretatie die de rechter daaraan geeft, behoort invulling te geven aan wat strafbaar 
is en wat niet.114 De inhoud van de fundamentele rechten van burgers is mijns inziens zo ruim 
en ongrijpbaar, dat burgers hun gedrag daarop wegens de onvoorzienbaarheid niet kunnen 

108 Mevis 2000, p. 33-34.
109 Van Klink 2001, p. 220.
110 De Lange en Mevis in hun noot onder HR 20 november 2001, NJ 2003, 632, alsmede Rozemond 2000, p. 46 

e.v.
111 Uitgezonderd zullen zijn de duidelijke normen als bedoeld in par. 1.5.
112 Van Klink 2001, p. 214-220 (citaat op p. 218).
113 Van Klink 2001, p. 220.
114 Zie verder par. 2.3.3.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   40 16-8-2011   10:53:07



 41

rechtsvinding 2.3

afstemmen. Dat zou ook een verlammend effect kunnen hebben op de vrijheid van burgers in 
hun handelen of nalaten.115

2.3.2.8 Rechtsvinding in het strafrecht als belangenafweging

De Hullu beoordeelt de bovengenoemde verschuiving van individuele zekerheid naar collec-
tieve gerechtigheid en belangenafweging tussen de rechten van slachtoffer en verdachte als 
volgt: ‘Misschien is het fundament de laatste decennia wel wat minder absoluut geworden. Om 
wiens rechtszekerheid moet het immers gaan? In de traditionele visie gaat het om de rechts-
zekerheid van de burger die later mogelijk als verdachte kan worden vervolgd voor zijn gedrag. 
Zijn perspectief staat centraal en het strafrecht wordt daarbij gezien als een gebied waarbij de 
overheid en verdachte tegenover elkaar staan. In de hedendaagse strafrechtspleging wordt ech-
ter tevens een aanmerkelijk belang toegekend aan het slachtoffer. Hij verdient in strafrechtelijke 
zin bescherming en wordt steeds meer partij in het strafgeding.’ 116 En over de belangenafwe-
ging stelt hij dat er ‘enige ruimte gekomen [is] voor een afweging tussen het legaliteitsbeginsel 
in klassieke zin en de andere belangen’, te weten de bescherming van slachtoffers.117

Ook Mevis bespeurt die tendens: ‘In toenemende mate claimen individuen ook en vooral 
in het recht respect en bescherming van de specifieke en individuele manier waarop zij hun 
maatschappelijk leven inhoud geven. Gegeven dat het daarbij ten dele om inhoudelijk niet 
of nauwelijks te overbruggen tegenstellingen gaat, komt het volle accent te liggen op de wijze 
waarop de rechtsorde aan deze claims vorm geeft en aandacht besteedt. Daarbij speelt de be-
langenafweging van de rechter in het concrete geval een steeds belangrijkere rol.’ 118

Een voorbeeld van het afwegen van belangen komt tot uiting in de noot van Buruma 
onder de Decembermoorden-beschikking van de Hoge Raad.119 In die beslissing is onder 
meer bepaald dat de Uitvoeringswet folteringsverdrag niet kan worden toegepast op feiten 
gepleegd vóór haar inwerkingtreding omdat Nederland voor die feiten rechtsmacht ontbeert. 
Tegen Bouterse kon (onder meer daarom) dus geen vervolging worden ingesteld voor zijn 
aandeel in de zogeheten Decembermoorden. Buruma merkt daarover op dat hij het betreurt 
dat geen terug werkende kracht aan de jurisdictiebepaling is verleend. Hij ‘vindt niet, dat van 
een  rechtens te honoreren belang sprake is indien bij een betrokkene het vertrouwen bestaat 
dat hij niet vervolgd – “niet gepakt” – kan worden. Op die algemene stelregel is misschien 
iets af te dingen in lichte gevallen (men denke aan de toepasselijkheid van gepubliceerde ver-
volgingsrichtlijnen), maar niet nu het gaat om strafrechtelijke aansprakelijkstelling van een 

115 Zo spreekt Doorenbos 2000, p. 970, van een verlammend effect op de effectenmarkt door de onduidelijk-
heid over het bestanddeel ‘voorwetenschap’ in de zin van art. 46 Wte (is een – later waar gebleken – gerucht 
voldoende om aan te nemen dat het om voorwetenschap ging?). Dat zou ertoe kunnen leiden dat er dus 
minder gehandeld zou worden op de beurs dan uiteindelijk wettelijk is toegestaan. In zijn algemeenheid 
hebben te ruime strafbepalingen een ‘chilling effect’, vgl. De Winter 1984, p. 1129.

116 De Hullu 2009, p. 108, verwijzend naar Rozemond 1999.
117 De Hullu 2009, p. 108. Zie ook Rozemond 2006, m.n. p. 160-162.
118 Mevis 2000, p. 32.
119 HR 18 september 2001, AA 2002, p. 99 e.v. De uitspraak is ook gepubliceerd in NJ 2002, 559 m.nt. JR en N. J. 

Schrijver. Daarnaast gewezen worden op Cleiren 2008, 305, die aangaande het in par. 2.4.2 nog te spreken 
arrest Mensenroof, opmerkt dat aan het belang van de slachtoffers een hogere waarde moet worden toege-
kend dan aan de verdachte.
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overheidsfunctionaris van het hoogste niveau voor een in functie uitgevoerde moord en/of 
foltering. Dat  standpunt is gebaseerd op het uitgangspunt dat mijns inziens het recht op leven 
en het folterverbod het eventuele belang van het legaliteitsbeginsel “aftroeven”. Anders gezegd: 
die rechten wegen zwaarder (mijn cursivering, JSN).’

In het hierna uitgebreider te bespreken arrest C. R. v. the United Kingdom gaat het EHRM 
er vanuit dat de door art. 7 lid 1 EVRM geboden rechtszekerheid soms moet wijken voor de be-
scherming van de menselijke waardigheid en vrijheid, zoals erkend door de overige bepalingen 
van het EVRM.120 En het EHRM gaat zelfs nog een stap verder. Het gaat uit van een actieve ver-
plichting van lidstaten van het EVRM om de rechten die burgers genieten ook daadwerkelijk te 
waarborgen. Dit dient te geschieden door inbreuken op die rechten met effectieve strafrechte-
lijke sancties te bedreigen en, indien een inbreuk heeft plaatsgevonden, deze op gepaste wijze 
daadwerkelijk te bestraffen. Die plicht heeft het EHRM al lang geleden aanwezig geacht.121 Ook 
het EHRM weegt aldus het recht op rechtszekerheid af tegen andere rechten.122

2.3.2.9 Borgers en de communicatieve strafrechter

Recent heeft Borgers zich sterk gemaakt voor meer samenwerking en communicatie tussen de 
wetgever en de rechter.123 Hij gaat allereerst uit van de idee dat de wetgever en rechter samen 
werken aan de bepaling ‘wat recht is’, waarbij van een strakke afbakening van activiteiten geen 
sprake is. Als de wetgever vage of open normen creëert of met een ruime strafbaarstelling 
komt, geeft hij veel speelruimte aan de strafrechter. Met een strakker geredigeerde delicts-
omschrijving houdt hij de touwtjes wat meer in handen. Met respect voor en met behoud van 
de aan het legaliteitsbeginsel liggende waarden (rechtszekerheid, voorzienbaarheid en rechts-
bescherming), betreft het eerder een evenwicht en samenwerking van machten, dan een schei-
ding daarvan. Met dat in het achterhoofd, werkt hij een communicatiemodel tussen wetgever 
en rechter uit, voor vage of open normen en (te) ruime strafbaarstellingen. Zo kan de rechter 
duidelijk maken dat aan een (vage) norm in de praktijk redelijkerwijs geen toepassing kan wor-
den gegeven, dat de reikwijdte van een delictsomschrijving anderszins complexe vragen op-
roept, zowel bij de vage randen van strafbepalingen als in geval van (te) ruime strafbepalingen.

Vereist is daarvoor ‘een meer concrete wijze van toetsing aan het bepaaldheidsgebod, het 
verschaffen van concrete aanknopingspunten voor de uitleg van strafbaarstellingen, het dui-
delijk benoemen van de vragen die bij de uitleg van strafbaarstellingen rijzen, het expliciteren 
van casuïstische argumentaties, het aanbrengen van beperkingen in de reikwijdte van straf-
baarstellingen in gevallen waarin de tekst van een strafbaarstelling te ruim is in het licht van de 
ratio daarvan, en het hanteren van een evenwichtige benadering van het leerstuk van rechts-
dwaling’.124 De strafrechter kan met name in zijn uitspraken en jaarverslagen  communiceren 

120 EHRM 22 november 1995, Series A Vol. 335, C. R. v. the United Kingdom, par. 42, NJ 1997, 1 m.nt. Kn.
121 EHRM 13 juni 1979, Series A Vol. 31, Marckx v. Belgium, par. 31 en EHRM 9 oktober 1979, Series A Vol. 

32, Airey v. Ireland, par. 32, EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 86 en de daar 
genoemde uitspraken van het EHRM en EHRM 2 augustus 2007, Angelova and Iliev v. Bulgaria. Zie ook 
Rozemond 1999, p. 125 e.v.

122 Zie ook EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 53 e.v. en EHRM 22 maart 2001, 
K.-H. W. v. Germany. Deze arresten worden besproken in par. 3.7.2.

123 Borgers 2011 (m.n. par. 8).
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met de wetgever, die die signalen dan wel moet oppikken. De wetgever moet derhalve respon-
sief te zijn. 

 Bang dat de rechter daarmee op de stoel van de wetgever komt te zitten is Borgers niet. 
Het is sowieso moeilijk te bepalen wanneer dat dat het geval zou zijn en interferentie tussen de 
activiteiten van beide machten is nu juist onvermijdelijk. De rechter moet zich in ieder geval 
onthouden van het leveren van kritiek op de gemaakte beleidskeuzes van de wetgever. Wel mag 
de rechter zich intensief bemoeien met het werk van de wetgever en problemen signaleren en 
oplossen. De wetgever kan vervolgens altijd nog reageren (ook in de betekenis van: ingrijpen). 
Ook over meer politiek gevoelige zaken mag de rechter zich uitlaten, als hij maar rekening 
houdt met de brede consensus die heerst over een bepaald juridisch onderwerp, waarbij niet 
elk stilzwijgen van de wetgever als instemming moet worden opgevat.125

Borgers heeft in beginsel een frisse kijk op het legaliteits- en lex certa-beginsel, al vindt 
er nu ook al communicatie tussen wetgever en strafrechter plaats (zoals Borgers zelf ook op-
merkt). In de parlementaire geschiedenis wordt veelvuldig verwezen naar uitspraken van de 
strafrechter, terwijl politici zich tegenwoordig ook voortdurend ook elders uitlaten over (lo-
pende) strafzaken. De strafrechter is daar op zijn beurt weer niet blind voor. Hij weet wat er in 
de samenleving ‘leeft’, welke ‘brede consensus’ er heerst. Daarnaast geeft hij soms expliciet aan 
dat een bepaalde beslissing zijn rechtsvormende taak te buiten gaat. In dat laatste geval kaatst 
hij de bal terug naar de wetgever, die dan keuzes van rechtspolitieke aard moet maken.126 En 
zou de Hoge Raad het rookverbod wel onverbindend hebben verklaard,127 of hebben gecon-
cludeerd tot een strafgat in de vuurwerkregelgeving,128 dan had de wetgever het gesignaleerde 
gebrek vervolgens wel gerepareerd. Dat wetgever en strafrechter op elkaar reageren is derhalve 
heel natuurlijk.

Een recent voorbeeld is een arrest van de Hoge Raad over verandering van wetgeving 
in de zin van art. 1 lid 2 Sr, naar aanleiding van Europese ontwikkelingen.129 Daarin geeft de 
Hoge Raad aan het adres van de wetgever duidelijk een waarschuwing en doet hij een oproep 
aan de wetgever. Tot voor kort was volgens de Hoge Raad sprake van verandering van wet-
geving in de zin van art. 1 lid 2 Sr, ingeval van een gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent 
de  strafwaardigheid van het feit.130 In de zaak Scoppola v. Italy heeft het EHRM echter bepaald 
dat art. 7 lid 1 EVRM impliciet inhoudt dat de verdachte moet profiteren van mildere strafbe-
palingen die in werkin getreden zijn na het begaan van het strafbare feit.131 Naar aanleiding van 
deze uitspraak van het EHRM heeft de Hoge Raad recent voor wat betreft het sanctierecht zijn 
eigen rechtspraak ‘aangescherpt’ en bepaald dat dergelijke regelingen, indien gunstiger voor de 
verdachte, altijd meteen moeten worden toegepast. Daarbij wordt opgemerkt ‘dat op grond van 
de (…) weergegeven ontwikkelingen eventueel door de wetgever geformuleerde bijzondere 
overgangsbepalingen zullen moeten passen binnen de hierboven weergegeven internationale 

124 Borgers 2011, p. 171-172.
125 Borgers 2011, p. 165-170.
126 Zie bijvoorbeeld het Stiefkind-arrest, HR 7 januari 1997, NJ 1997, 361 m.nt. A. C. ’t Hart.
127 HR 23 februari 2010, NJ 2010, 263 m.nt. P. A. M. Mevis en HR 23 februari 2010, LJN BK8210.
128 HR 6 februari 2001, NJ 2001, 498 m.nt. PMe.
129 Zie ook het einde van par. 4.5.1.
130 HR 12 juli 2011, LJN BP6878.
131 EHRM 17 september 2009, Scoppola v. Italy, par. 109, besproken in DD 2009, p. 1119-1121.
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regelgeving. Indien dat niet het geval is, zal de rechter deze bepalingen buiten toepassing moe-
ten laten’.132 De strafrechter waarschuwt hier de wetgever.

Voor wat betreft veranderingen die verband houden met delictsomschrijvingen houdt de 
Hoge Raad vast aan zijn eigen rechtspraak. De door de Hoge Raad gesignaleerde ontwikke-
lingen hebben met name betrekking op het sanctierecht, en ‘geven geen aanleiding voor een 
verandering van die rechtspraak. Daarbij merkt de Hoge Raad op dat die rechtspraak goede 
grond heeft omdat de strafrechtelijke aansprakelijkheid in beginsel wordt bepaald door de 
regel geving die geldt ten tijde van het plegen van het strafbare feit. Een uitzondering daarop 
wordt echter gerechtvaardigd ingeval sprake is van een verandering van inzicht van de wet-
gever omtrent de strafwaardigheid van de vóór de wetswijziging begane strafbare feiten. Dat 
inzicht kan overigens ook door de wetgever worden vastgelegd in bijzondere overgangsbepa-
lingen – hetgeen de duidelijkheid ten goede komt.’ Aldus geeft de Hoge Raad expliciet aan dat 
bijzondere overgangsregelingen geen kwaad kunnen om het inzicht van de wetgever kenbaar 
te maken.

Deze uitspraak is naar mijn mening een goed voorbeeld van de door Borgers bedoelde 
communicatie. Toch moet dat samenspel tussen wetgever en strafrechter niet te ver doorge-
voerd worden. Het is de wetgever die de regels in het materiële strafrecht opstelt en de taak van 
de rechter is hoofdzakelijk om deze toe te passen, niet om er – in het kader van samenwerking 
en communicatie – zo veel mogelijk een eigen stempel op te drukken om vervolgens aan de 
wetgever, als grote broer, een (instemmende) reactie te vragen. Er is in mijn ogen geen sprake 
van gelijkwaardige partijen, die gezamenlijk bepalen welk handelen en nalaten strafbaar is en 
welke gevolgen dat kan hebben. De wetgever is en blijft de bovenliggende partij, of de vader 
zo men wil. Er moet dus wel voor worden gewaakt dat de strafrechter, onder het mom van 
samenwerking en interactie, zijn rechtsvormende taak te buiten gaat.

Daarnaast moet echt werk gemaakt worden van de door Borgers gestelde voorwaarden. 
Met name zal, in geval van (te) vage normen, de rechter de durf moeten hebben een dergelijke 
strafbepaling ontoepasbaar (lees: onverbindend) te verklaren. In zoverre heeft Borgers gelijk 
dat de Hoge Raad de onvermijdelijkheid van de vaagheid meer concreet zou moeten toetsen.133 
Dat zou een duidelijk signaal afgeven dat de wetgever wel werk moet blijven maken van zijn 
opdracht delictsomschrijvingen zo duidelijk mogelijk te formuleren. En bij twijfelgevallen over 
de reikwijdte van een open norm of een (te) ruime strafbepaling, kan de strafrechter aange-
ven een restrictieve interpretatie toe te passen. De rechtsbeschermende gedachte achter het 
legaliteitsbeginsel en de rechtszekerheid en voorzienbaarheid die het beoogt te bieden, nopen 
daar ook toe. De wetgever kan zich daar dan, op aangeven van de strafrechter, rekenschap van 
geven.134

2.3.3 Slot: eigen visie

De huidige opvatting in de dogmatiek aangaande rechtsvinding in het strafrecht is dat de rech-
ter geen subsumptiemachine is en het recht ook zal moeten ‘vinden’. Vage strafbepalingen, 

132 HR 12 juli 2011, LJN BP6878, r.o. 3.6.1.
133 Zie ook par. 6.2.1.
134 Zo uiteindelijk ook Borgers 2011, p. 171-172.
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waardoor de rechter het recht ‘praktikabel’ houdt, leveren daarnaast in deze opvatting geen 
onoverkomenlijke problemen op. Het kan aan de rechter zijn zulke bepalingen nader af te 
bake nen. De grammaticale en wetshistorische interpretatiemethoden zijn niet langer door-
slaggevend bij de uitleg van onduidelijkheden in de regelgeving. Ook andere methoden, zoals 
wetssystematische, teleologische en sociologische en/of functionele interpretatiemethoden 
kunnen uitkomst bieden bij het zoeken naar de beste oplossing in een voorkomend geval. Het 
lijkt er mijns inziens op dat de belangen van de door strafbepalingen beschermde rechtsgoede-
ren (denk bijvoorbeeld aan lichamelijke integriteit, eigendom en een schoon milieu) meer en 
meer afgewogen worden tegen de belangen van de verdachte (rechtszekerheid). De uitkomst 
van die afweging hoeft vooraf niet vast te staan.

Dat rechtsvinding noodzakelijk is, betekent echter niet dat aan rechters alle ruimte dient 
te worden gegeven door ruime en vage (straf)bepalingen tot de wettelijke maatstaf te verheffen. 
Het argument van de onvermijdelijkheid van abstractie in delictsomschrijvingen brengt een 
 zekere lijdzaamheid van de wetgever met zich mee, terwijl minder vaagheid soms wel degelijk 
bereikbaar is.135 Daarnaast geldt dat door rechtspraak een wettelijke bepaling ook dusdanig kan 
worden opgerekt dat deze juist (nog) vager of ruimer wordt,136 of een duidelijke en consistente 
afbakening ontbreekt.137

Naar mijn mening mag van de wetgever dan ook verwacht worden zoveel mogelijk bij de 
tijd te blijven, met name door maatschappelijke en technische ontwikkelingen op de voet te 
volgen en die ontwikkelingen te incorpereren in bestaande regelgeving. Dat moet resulteren in 
wetgeving die niet (ver) achterloopt op de (steeds) veranderende maatschappelijk werkelijk-
heid, maar daar vlak achteraan komt. Daarbij is dus van belang dat de wetgever in staat en 
bereid is om bij de tijd te blijven.138

Zo zullen (technische) ontwikkelingen doorgaans niet uit de lucht vallen, maar komen 
deze stapsgewijs tot stand. Het is dan mogelijk dat de wetgever zulke processen nauwlettend in 
de gaten houdt. Veelal zal de overheid op enigerlei deelnemen in zulke projecten, zodat zij op 
de ontwikkelingen kan anticiperen. Elektriciteit, het giraal betalingsverkeer, virtuele goederen 
in computerspelletjes en het internet zijn bijvoorbeeld immers niet van de ene op de andere 
dag geïntroduceerd. Het moet daarom in het algemeen mogelijk zijn de wetten beter bij de tijd 
te houden en deze scherper te formuleren dan nu wordt gedaan.139 Daarmee kan de rol van 
de rechter worden beperkt en zal eerder duidelijk zijn of een bepaald geval (bijvoorbeeld een 
nieuwe techniek) wel of niet onder de (nieuwe of vernieuwde wettelijke) bepaling valt. Een 
actieve wetgever valt te prefereren boven een (te) ruime beoordelingsmarge voor de rechter. 

135 Vgl. ook De Hullu 1997, p. 98.
136 Zie bijvoorbeeld HR 6 maart 1990, NJ 1990, 667 waaronder ’t Hart in zijn noot het met de ruime interpreta-

tie van de term ‘seksuele gedraging’ conform art. 240b Sr, inhoudende dat daaronder ook viel ‘een zodanige 
houding [van de minderjarige, JSN] dat daarmee kennelijk het opwekken van seksuele prikkeling wordt 
beoogd’, niet eens was, omdat deze term daardoor niet voldoende omlijnd was (welke kritiek hij herhaalde 
in zijn noot onder HR 4 december 1990, NJ 1991, 312).

137 Zie over de casuïstiek in het strafrecht Franken 2006 en Rozemond 2007.
138 Zie ook Van Dorst 1978, p. 173.
139 Dat zal inspanningen vergen, maar dat is het naar mijn mening waard. En ook de extra kosten behoeven 

niet onoverkomelijk te zijn. Duidelijke wetgeving die zoveel mogelijk in gelijke pas loopt met de maat-
schappelijke werkelijkheid zal veel onzekerheid wegnemen in het (economisch) verkeer en onnodige 
rechtszaken voorkomen. De te bereiken besparingen verminderen de extra kosten.
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Dat dan de wetgever op zijn tijd wetten zal moeten aanpassen als blijkt dat de in de wetten 
opgenomen visie op de maatschappij deels achterhaald is hoort daar bij, zonder dat dat een 
probleem zou moeten zijn.

Die opvatting past mijns ziens ook beter bij de verhouding tussen wetgever en rechter, 
bezien door de bril van de trias politica. Ik heb in het bovenstaande al onderkend dat de rechter 
niet alleen spreekbuis van de wet kan zijn, maar dat houdt niet in dat het hem vrijstaat het recht 
naar believen in te vullen. Maar als de wetgever het lex certa-beginsel – al of niet opzettelijk – 
onvoldoende weet te realiseren, ontstaan interpretatiemoeilijkheden, die de rechter dan wel 
moet oplossen.140

Een wetgever die duidelijke regels uitvaardigt en daarnaast zijn wetgevingsproducten af 
en toe tegen het licht houdt, is minder afhankelijk van de rechterlijke macht om tot de gewenste 
uitkomst in concrete gevallen te komen. Toch kan het ook dan voorkomen dat een bepaald 
geval niet duidelijk en naar tevredenheid door de wet geregeld wordt. Dan zal de rechter een 
dergelijk geval moeten beoordelen en wellicht een fout in de wetgeving signaleren, waarop de 
wetgever zo nodig kan reageren. In zoverre communiceert de strafrechter inderdaad met de 
wetgever. Op zich heb ik, ook meer algemeen, zoals gezegd geen onoverkomelijke bezwaren 
tegen het communicatiemodel van Borgers. Voorwaarde is wel dat de wetgever de regelgever 
blijft en deze taak niet, ook niet in goed overleg, doorschuift naar de strafrechter.

En men moet niet raar opkijken dat, als aan de rechter veel ruimte wordt gelaten, hij deze 
ruimte ook zal gebruiken.141 Dat heeft als nadeel dat de (nadere) invulling van de regels steeds 
achteraf wordt gegeven, waardoor de voorzienbaarheid van de uitkomst onder druk komt te 
staan. En de strafrechter zal niet elke ontstane interpretatiekwestie moeten opvatten als een 
door de wetgever gecommuniceerde vrijbrief om de desbetreffende strafbepalingen naar harte-
lust verder in te vullen.

Overigens onderkent de rechterlijke macht ook de grenzen van zijn bevoegdheden in 
sommige gevallen wel. Een goed voorbeeld daarvan is het Stiefkind-arrest.142 De Hoge Raad 
moest daarin bepalen of het bestanddeel ‘stiefkind’ van art. 249 Sr ook zag op het geval waarin 
de dader niet met de moeder van het kind was getrouwd (maar wel in concubinaat leefde) 
en het kind ook niet had erkend. De Hoge Raad overwoog dat sinds de invoering van de wet 
in 1936, de maatschappelijke opvattingen omtrent samenlevingsvormen zijn veranderd. Een 
extensieve interpretatie zou ertoe kunnen leiden dat, gezien de wens om minderjarigen in 
een afhankelijke situatie te beschermen tegen seksueel misbruik, ook in een geval als het on-
derhavige art. 249 Sr van toepassing is. Maar de Hoge Raad ging niet zover omdat ‘gelet op 
de bestaande verscheidenheid aan samenlevingsvormen, bij de beantwoording van de vraag 
welke minderjarigen onder ‘stiefkind’ dienen te worden begrepen, keuzes moeten worden 
 gemaakt, die de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan.’ 143 En in 2005 heeft de 
Hoge Raad in de kwestie van onbeschermde seksuele handelingen van personen die met het 
HIV-virus besmet zijn, geoordeeld dat de wetgever aan zet is: ‘De vraag of en zo ja, in hoeverre 
het aangewezen is strafrechtelijke bescherming te verlenen – zoals door het creëren van een 

140 Vgl. ook Dupont/Verstraeten 1990, p. 103. Zie ook Borgers 2011.
141 Zie hierover ook de noot van ’t Hart onder HR 4 december 1990, NJ 1991, 312.
142 HR 7 januari 1997, NJ 1997, 361 m.nt. A. C. ’t Hart.
143 Daarbij speelde volgens de Hoge Raad ook mee dat art. 248ter Sr die bescherming kon bieden. Er was dus 

voor de Hoge Raad kennelijk geen noodzaak om recht te vormen.
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abstract  gevaarzettingsdelict – in verband met het gevaar dat voortvloeit uit het aangaan van 
onbeschermde seksuele contacten door een persoon die besmet is met het HIV-virus, staat ter 
beoordeling van de wetgever. De beantwoording ervan vergt een afweging van alle relevante 
factoren, waaronder algemene volksgezondheidsbelangen.’ 144

Maar niet in alle gevallen stelt de Hoge Raad zich zo terughoudend op. En het is mijns 
inziens zo dat het beschermende aspect van het legaliteitsbeginsel het in het concrete geval 
nogal eens aflegt tegen het instrumentele aspect. Als recent voorbeeld kunnen de bepalingen 
omtrent witwassen (art. 420bis en 420quater Sr) worden genoemd. Die strafbepalingen zijn 
door de wetgever onmiskenbaar ruim omschreven en hebben in de rechtspraak tot niet voor 
de hand liggende gevallen van strafbaarheid geleid, terwijl de Hoge Raad de reikwijdte slechts 
in zeer beperkte mate heeft beperkt.145

Het is de burger als verdachte die daardoor het onderspit delft. De hedendaagse opvattin-
gen over rechtsvinding moet men zien in de sleutel van de ontwikkeling zoals geschetst in de 
voorgaande paragrafen. Uit die ontwikkeling kan als hedendaagse opvatting worden afgeleid 
dat de rechter veel meer dan vroeger van de wetgever de ruimte krijgt (en ook dient te krijgen) 
om tot een gerechtvaardigde oplossing te komen waarbij de belangen van de samenleving en 
het (potentiële) slachtoffer – waar het de wetgever met het creëren van strafbepalingen om te 
doen was – niet langer langs de zijlijn staan ten opzichte van de belangen van de verdachte.

Van een kritisch volgen van de wetgever waar ’t Hart het over had, is naar mijn mening 
dan ook geen sprake. De Jong heeft gelijk als hij stelt dat stap voor stap ‘op enkele belangrijke 
fronten van uitholling of zelfs ontmanteling [moet] worden gesproken’.146 Uitgangspunt zou 
moeten zijn dat gedrag dat wel onrechtmatig is, maar niet onder een delictsomschrijving lijkt 
te vallen, niet strafbaar is. Leidt dat tot onredelijke uitkomsten, dan moet de wetgever ingrij-
pen.147 De weg via de wetgever heeft mijn voorkeur boven die via de rechter. Laatstgenoemde 
zal dan in sommige gevallen tot de conclusie moeten (durven) komen dat de wet niet duidelijk 
(genoeg) is om bepaald gedrag strafbaar te achten, zonder die leemte zelf te willen dichten met 
als vermoedelijk voornaamste argument de rechtsbescherming van het slachtoffer. Die keuze is 
uiteindelijk aan de wetgevende macht.

Een afweging van de belangen van de burger als (potentiële) verdachte tegen de belangen 
van de burger als (potentieel) slachtoffer of een oordeel van de maatstaven van redelijkheid 
en billijkheid komt mij voor het strafrecht dan ook onwenselijk voor. Een belangenafweging 
en zeker de maatstaven van redelijkheid en billijkheid houden niet meer in dan een abstracte 
formule waarmee bijna elke uitkomst kan worden gerechtvaardigd. Met name bij de voorzien-
baarheid van het oordeel van de (hoogste) rechter moet men in dat geval grote vraagtekens 
zetten. Vooraf zal men noch alle omstandigheden van het geval kunnen overzien noch met een 
hoge graad van zekerheid kunnen bepalen welke omstandigheid of omstandigheden de rech-
ter doorslaggevend zal achten. Bij die onzekerheid is het strafrecht niet gebaat. Bovenstaande 
vormen van vrijere rechtsvinding moeten dus van de hand worden gewezen.

144 HR 18 januari 2005, NJ 2005, 154 m.nt. D. H. de Jong.
145 Zie daarvoor met name HR 5 september 2006, NJ 2006, 612 en HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 16, beide met 

(kritische) noot van Borgers en HR 26 oktober 2010, NJ 2010, 655 m.nt. N. Keijzer. Zie ook Borgers 2011, 
p. 138 e.v.

146 De Jong 1999, p. 690.
147 Heijder 1979, p. 144.
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Een wezenlijk verschil tussen het strafrecht en veel van de overige rechtsgebieden, zoals het 
civiele recht, is dat in het strafrecht niet twee burgers tegenover elkaar staan (als slachtoffer 
en dader van een strafbaar feit). Loopt men in het civiele recht aan tegen een kwestie die niet 
in de wet geregeld is en daarover onduidelijkheid bestaat tussen partijen, dan zal de rechter 
tot een oordeel moeten komen om het geschil te beslechten. In het strafrecht hoeft de rechter 
niet tot zo’n oordeel te komen. Uitgangspunt is dat als geen wettelijke regel aan te wijzen is 
waar onder bepaald laakbaar gedrag als strafbaar gedrag kan worden gekwalificeerd, van straf-
baarheid geen sprake is. De rechter behoeft immers niet tot een veroordeling te komen.148 Laat 
de wet gever (te) veel onduidelijkheid bestaan over de strafbaarheid van de gedraging van de 
verdachte, dan moet het oordeel volgen dat van strafbaarheid geen sprake is. Is straffeloosheid 
onredelijk, dan is de wetgever aan zet om een bepaling in het leven te roepen die vervolgens 
zonnenklaar maakt dat die laakbare gedraging wel strafbaar is.149

Dat daardoor in bepaalde gevallen tot een uit maatschappelijk oogpunt onbevredigend 
resultaat wordt gekomen valt uiteraard te betreuren, maar moet voor lief worden genomen ten 
behoeve van de rechtszekerheid. Ook bij onvoorzienbare gevallen moet men van de gelding 
van het beginsel kunnen uitgaan. ‘Het legaliteitsbeginsel’, zo merkt De Hullu terecht op, ‘ont-
leent zijn waarde immers ook aan zijn hardheid; men moet van de algemene gelding van het 
beginsel kunnen uitgaan.’ 150 Het is voorts een signaal aan de wetgever om zich van zijn taak te 
kwijten en de wetgeving bij de tijd te houden en om door middel van wetgeving voor toekom-
stige gevallen een gesignaleerd knelpunt te verhelpen.

In dit licht kan worden gewezen op een arrest van de Hoge Raad omtrent het bestand-
deel ‘buiten echt’ van art. 242 (oud) Sr. In de rechtspraak werd geoordeeld dat als verdachte 
en slachtoffer (nog) met elkaar gehuwd waren, vrijspraak voor verkrachting moest volgen. Dit 
leidde tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw nog tot uit moreel oogpunt bedenkelijke – maar 
juridisch juiste – vrijspraken. 151 Het verwijt dat men de wetgever kan maken is dat hij zo lang 
het bestanddeel ‘buiten echt’ in de delictsomschrijving heeft laten staan. De opvatting hierom-
trent was drastisch gewijzigd (daarover kan wat mij betreft geen discussie bestaan) en leidde 
tot maatschappelijk ongewenste vrijspraken.

Nu het niet aan de rechter is om de innerlijke waarde van de wet te beoordelen (art. 11 
AB), liet Hoge Raad dat oordeel terecht over aan wetgever.152 Vervolgens heeft de wetgever dat 
signaal opgepikt en het bestanddeel geschrapt.153 Zo behoort het mijns inziens ook te gaan, 
maar doordat de wetgever deze kwestie te lang ongemoeid heeft gelaten, heeft de wetswijziging 
onnodig lang op zich laten wachten. Dat individuele verdachten hiervan hebben geprofiteerd 
valt te betreuren, maar dat is aan de inactiviteit van de wetgever te wijten en aan niet de rechter. 

148 Vgl. ook Heijder 1979, p. 143.
149 Vgl. ook Heijder 1979, p. 144.
150 De Hullu 2000, p. 97. Hij is in de druk van 2006, p. 4-5, overigens een genuanceerdere mening toege-

daan. Beginselen en waarden hebben geen vaste onveranderlijke betekenis of absolute gelding. Anno 2009, 
p. 108, meent De Hullu dat het legaliteitsbeginsel wel een prominente positie moet behouden.

151 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 23 januari 1979, NJ 1980, 284 en Rb. Almelo 2 november 1982, NJ 1983, 
224.

152 HR 9 februari 1988, NJ 1988, 613 m.nt. G. E. M. Zie eerder al Rb. Amsterdam 23 januari 1979, NJ 1980, 284.
153 Wet van 9 oktober 1991, Stb. 519.
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Van hem mag dan ook geen geforceerde uitspraak worden verwacht om deze omissie van de 
wetgever te herstellen.

Nadeel is wel dat de wetgever soms traag kan reageren nadat door de rechter is geoordeeld 
dat een bepaalde handeling niet strafbaar is.154 En als een legislatief gebrek wordt gesignaleerd, 
al of niet na een jurisprudentiële aanleiding, kan het wetgevingsproces nog enige tijd vergen. 
Dat kan leiden tot een periode van straffeloosheid van bepaald gedrag. Het is aan de wetgever 
om die periode zo kort mogelijk te houden.

2.4 Twee belangrijke uitspraken ter illustratie

De in deze paragraaf te bespreken arresten dienen mede ter illustratie van de heersende opvat-
ting over rechtsvinding. Kort gezegd komt de heersende opvatting hierop neer dat de rechter 
in het strafrecht meer dan in het verleden de vrijheid heeft – en ook zou moeten krijgen – om 
tot een rechtvaardige uitkomst te komen, zonder strikt aan (de letter van) de wet vast te zitten. 
Strafbepalingen mogen daarnaast ook ruimer worden geredigeerd, zodat door de wetgever 
aan de rechter die vrijheid meer kan worden gegeven. Dat de rechter die vrijheid ook neemt, 
levert in die opvatting niet, althans niet zonder meer een schending van het legaliteits- of lex 
certa-beginsel op.

2.4.1 C. R. v. the United Kingdom155

2.4.1.1 Casus

De Engelsman C. R. woonde sinds drie weken niet meer samen met zijn echtgenote, die met 
hun zoon bij haar ouders was gaan wonen. Op een avond forceerde hij zich toegang tot de 
woning van de ouders van zijn echtgenote en probeerde met geweld geslachtsgemeenschap 
met haar te hebben, hetgeen mislukte. Hij werd vervolgens voor onder meer poging tot ver-
krachting strafrechtelijk vervolgd. Hij beriep zich daarbij op de omstandigheid dat verkrach-
ting binnen het huwelijk niet strafbaar was (niet unlawful, zoals in de strafbepaling van 1976 
was opgenomen), dit ingevolge een uitspraak daterend uit 1736 waarin was bepaald dat ‘the 
husband cannot be guilty of rape committed by himself upon his lawful wife, for by their matri-
monial consent and contract she hath given up herself in this kind unto her husband, which 
she cannot retract.’

In eerste aanleg voor de Leicester Crown Court erkende de rechter dat verkrachting binnen 
het huwelijk in principe inderdaad niet strafbaar was, omdat de echtgenote door het huwelijk 
impliciet haar toestemming voor gemeenschap heeft gegeven, maar dat daarop wel een aan-
tal jurisprudentiële uitzonderingen gold. Twee van die uitzonderingen gingen hier op nu de 
 echtgelieden niet meer samenwoonden, zodat van een impliciete toestemming geen sprake 
meer was. R. tekende beroep aan bij de Court of Appeal.

154 Zie ook Röling 1938, p. 13.
155 EHRM 22 november 1995, Series A Vol. 335, NJ 1997, 1 m.nt. Knigge, C. R. v. the United Kingdom. Op de-

zelfde dag werd uitspraak in een vergelijkbare zaak gedaan, Series A Vol. 335, S. W. v. the United Kingdom.
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Dit college ging korter door de bocht en overwoog, niettegenstaande de uitspraak uit 1736, dat 
een verkrachter een verkrachter is, ongeacht zijn relatie tot het slachtoffer. De House of Lords 
nam dit oordeel in laatste instantie over onder de overweging dat het overduidelijk unlawful 
is om tegen de wil van welke vrouw dan ook geslachtsgemeenschap met haar te hebben en dat 
het bestanddeel unlawful derhalve geen toegevoegde waarde heeft. R. stapte naar het EHRM 
wegens schending van art. 7 EVRM.

2.4.1.2 Het EHRM

Allereerst geeft het EHRM de prominente plaats aan die art. 7 EVRM inneemt, hetgeen wordt 
benadrukt door de omstandigheid dat hierop zelfs in tijden van nood geen inbreuk gemaakt 
mag worden volgens art. 15 EVRM (par. 32). Daarnaast mag een strafbepaling niet in het na-
deel van een verdachte extensief worden geïnterpreteerd (bijvoorbeeld door analogie) en moet 
een strafbaar feit duidelijk omschreven zijn zodat een burger uit de tekst daarvan, zo nodig met 
rechterlijke interpretatie, kan afleiden welk gedrag strafbaar is (par. 33).

Vervolgens komt het EHRM met de overwegingen die de waarde van de beoogde bescher-
ming die art. 7 beoogt te geven (te weten tegen arbitraire vervolging, veroordeling en bestraf-
fing, zie par. 32) wat mij betreft sterk relativeren. Overwogen wordt dat: ‘However clearly 
drafted a legal provision may be, in any system of law, including criminal law, there is an inevi-
table element of judicial interpretation. There wil always be a need for elucidation of doubtful 
points and for adaption to changing circumstances. Indeed, in the United Kingdom, as in other 
Convention States, the progressive development of the criminal law through judicial law-ma-
king is a well entrenched and necessary part of legal tradition. Article 7 of the Convention can-
not be read as outlawing gradual clarification of the rules of criminal liability through judicial 
interpretation from case to case, provided that the resultant development is consistent with the 
essence of the offence and could reasonably be foreseen’ (par. 34).156

Volgens het EHRM bestaat er dus een onvermijdelijk element van rechterlijke interpreta-
tie. Daarnaast is er altijd de noodzaak van ‘elucidation of doubtful points’ (verduidelijken van 
twijfelpunten) en ‘adaption to changing circumstances’ (aanpassing aan veranderende omstan-
digheden). Art. 7 EVRM verbiedt vervolgens ook niet de ‘gradual clarification of the rules of 
criminal liability through judicial interpretation from case to case’. De rechter mag een straf-
bepaling dus verduidelijken en aan passen. Bij dit proces van verduidelijken en aanpassen moet 
echter wel nog aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet de uitleg in overeenstem-
ming zijn met de essentie van het strafbare feit en ten tweede moet deze uitleg redelijkerwijs 
voorzienbaar zijn.

Het ERHM kijkt dan naar de Engelse situatie. Het ziet dat er door de jaren heen een aantal 
uitzonderingen op de immuniteit van de echtgenoot zijn gemaakt door rechter. Het neemt 
in ogenschouw dat de Engelse Law Commission, die haar rapport over Rape within Marriage 
publiceerde in september 1990, de bestaande jurisprudentie had bekeken en tot de conclusie 
kwam dat de immuniteit niet meer paste bij een moderne visie op het huwelijk.

156 Zie ook de ontvankelijkheidsbeslissing EHRM 28 juni 2011, Het Financieele Dagblad v. the Netherlands, 
par. 69: ‘judicial interpretation necessarily involves developing new concepts in response to new situations 
and changing circumstances’.
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Overwogen wordt ten slotte in deze zaak dat: ‘The decision of the Court of Appeal and then 
the House of Lords did no more than continue a perceptible line of case-law development dis-
mantling the immunity of a husband from prosecution for rape upon his wife (…) There was 
no doubt under the law as it stood on 12 november 1989 that a husband who forcibly had sexual 
intercourse with his wife could, in various circumstances, be found guilty of rape. Moreover, 
there was an evident evolution, which was consistent with the very essence of the offence, of the 
criminal law through judicial interpretation towards treating such conduct generally as within 
the scope of the offence of rape. This evolution had reached a stage where judicial recognition 
of the absence of immunity had become a reasonable foreseeable development of law’ (par. 41).

Ook gaat het EHRM in paragraaf 42 nog in op de laakbaarheid van het delict verkrachting 
(ook binnen een beschaafd idee van het huwelijk), waarbij wordt overwogen dat verkrachting 
indruist tegen juist datgene waar het EVRM voor staat, te weten menselijke waardigheid en 
vrijheid: ‘The essentially debasing character of rape is so manifest that the result of the deci-
sions of the Court of Appeal and the House of Lords – that the applicant could be convicted 
of attempted rape, irrespective of his relationship with the victim – cannot be said to be at 
variance with the object and purpose of Article 7 of the Convention, namely to ensure that no 
one should be subjected to arbitrary prosecution, conviction or punishment (see paragraph 32 
above). What is more, the abandonment of the unacceptable idea of a husband being immune 
against prosecution for rape of his wife was in conformity not only with a civilised concept of 
marriage but also, and above all, with the fundamental objectives of the Convention, the very 
essence of which is respect for human dignity and human freedom.’

Het EHRM komt dus, net als de Court of Appeal en de House of Lords, tot de conclusie dat 
een echtgenoot in geen enkel geval immuniteit geniet en dus niet meer hoeft worden gekeken 
of het geval van R. onder een van de in de Engelse rechtspraak al eerder gemaakte uitzonderin-
gen op de niet-strafbaarheid van verkrachting binnen het huwelijk viel (par. 43).

2.4.1.3 Commentaar

Het arrest heeft in Nederland de nodige pennen in beweging gebracht.157 In zijn noot proeft De 
Hullu in deze uitspraak de angst van het EHRM voor wat het EHRM eerder al heeft genoemd 
‘excessive rigidity’. Hij is van mening dat in deze uitspraak het EHRM op een ‘goeddeels plau-
sibele manier’ heeft aangegeven dat het legaliteitsbeginsel niet tot een star en formeel legisme 
hoeft te leiden, maar dat de rechter een zekere interpretatieruimte heeft. 158

Het nieuwe aan deze uitspraak is ook volgens Knigge de rechtsontwikkeling.159 Hij kan met 
deze rechtsontwikkeling instemmen als het dan maar wel gaat om een geleidelijke trend. Ver-
volgens is ook aanvaardbaar dat in grensgevallen de verdachte het nadeel van de twijfel krijgt, 
mits de ontwikkeling in overeenstemming is met de essentie van het delict en  redelijkerwijs 
voorzien moet zijn geweest. Die aanvaardbaarheid is gestoeld op de gedachte dat de burger zijn 
gedrag op het ten tijde van het feit bestaande risico kan afstemmen. Knigge is dus van mening 
dat in geval van twijfel de burger met een strafrechtelijk risico rekening moet houden. Terecht 

157 Voor buitenlands commentaar wijs ik op de literatuur genoemd door Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 676 
(voetnoot 77).

158 AA 1996, p. 508-514.
159 Zie zijn noot onder NJ 1997, 1.
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merkt Knigge vervolgens op dat de aanvaardbaarheid van het ‘nadeel van de twijfel’ afneemt 
naarmate het accent meer komt te liggen op het aanpassen en minder op het ophelderen. De 
voorzienbaarheid neemt dan af waardoor rechtsonzekerheid kan optreden.

Interpretatie die leidt tot extensieve uitleg van strafwetten is voor het EHRM aanvaard-
baar als dit in overeenstemming is met ‘de essentie van het delict’ en ‘redelijkerwijs voorzien-
baar’ is. Maar wat zijn deze voorwaarden van het EHRM bij de geleidelijke rechtsontwikkeling 
waard?160 Ik denk dat de eis dat de uitleg redelijkerwijs voorzienbaar moet zijn geweest als 
overkoepelend criterium kan worden gezien, waarbij die uitleg in ieder geval in overeen-
stemming met de essentie van het strafbare feit moet zijn. In zoverre kan – met Knigge – de 
eerstgenoemde voorwaarde als een verbijzondering worden gezien van de tweede genoemde 
voorwaarde.161 Een uitleg die strookt met de essentie van het delict is naar mijn mening ook be-
ter voorzienbaar. Uit latere rechtspraak van het EHRM kan worden opgemaakt dat als aan het 
eerste criterium voldaan is, veelal aangenomen mag worden dat ook aan het tweede criterium 
voldaan zal zijn. Het EHRM heeft namelijk meermalen overwogen ‘that an interpretation of 
the scope of the offence which was (…) consistent with the essence of that offence, must, as a 
rule, be considered as foreseeable’.162 Het tegenovergestelde geldt mijns inziens echter niet. Een 
uitleg van een rechter kan door veel jurisprudentie redelijkerwijs voorzienbaar zijn geworden 
(lees: in de lijn der verwachting liggen), maar zich zo ver hebben verwijderd van de kernge-
dachte dat deze niet meer strookt met de essentie van het delict.163

Knigge verwijst verder, anders dan De Hullu, nog naar het tweede lid van art. 7 EVRM. 
‘Misschien vormt dit de sleutel waarin de argumentatie van het Hof moet worden gezet. C. R.’s 
gedrag was strafbaar volgens general principles van internationaal (Europees) recht. Het be-
roep op de “essentie” van het misdrijf krijgt in dit licht een andere lading. Op een gezien het 
Europese ius commune “onnatuurlijke” inperking van de strafbaarheid kan een burger zich 
niet gauw beroepen.’ Dit omdat het legaliteitsbeginsel juist gericht is op de bescherming tegen 
morele verontwaardiging. En die morele (haast universele) verontwaardiging maakt volgens 
Knigge bestraffing van bepaald gedrag wel meer voorzienbaar.

Hier kan tegenin gebracht worden dat strafbaarheid uiteindelijk naar nationaal recht beke-
ken moet worden. Het EVRM kent zelf immers geen strafbare feiten. Het Engelse recht behoort 
hiervoor een voorzienbare grondslag te bieden. Bij die beoordeling was tot de uitspraak tegen 
C. R. relevant of, uitzonderingen daargelaten, dader en slachtoffer met elkaar gehuwd  waren.164 
In dat licht is strafbaarheid dus veel minder voorzienbaar dan in andere landen. En zelfs als het 
opheffen van immuniteit van de echtgenoot voorzienbaar moet zijn geweest, had dat dan met 
terugwerkende kracht mogen gebeuren (zo vraagt ook Knigge zich nog terecht af)?

160 Volgens De Hullu gaat het om zinvolle handvatten, maar Knigge is terughoudender. Hij vraagt zich af wie 
bepaalt wat moet worden verstaan onder de essentie van het delict.

161 Voedsel aan die gedachte geeft volgens Knigge de verwijzing van het EHRM naar de morele verontwaardi-
ging over het feit dat een man straffeloos zijn vrouw zou kunnen verkrachten (par. 42). Nu de strafbaarheid 
van verkrachting binnen het huwelijk zo ‘manifest’ is, kon bestraffing voor R. geen verrassing zijn geweest.

162 EHRM 12 juli 2007, Jorgic v. Germany, par. 109 en EHRM 9 oktober 2008, Moisevey v. Russia, par. 241.
163 Knigge plaatst ook vraagtekens: ‘Is een wetsuitleg die volkomen voorspelbaar is, maar niet strookt met de 

essentie van het delict, in strijd met art. 7 EVRM?’
164 Dat was tot 1991 in Nederland ook een relevant gegeven. Zie daarover het einde van par. 2.3.3.
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Reijntjes typeert mijn probleem met dit arrest treffend door de stellen dat voorzienbaarheid 
vooraf als criterium lijkt te zijn vervangen door begrijpelijkheid achteraf.165 Naar mijn mening 
is onjuist dat het EHRM gebruik maakt van de morele verontwaardiging over het delict ver-
krachting. Natuurlijk heeft verkrachting een ‘essentially debasing character’, maar dat mag bij 
een toetsing van art. 7 EVRM nu juist geen rol spelen. De Hullu merkt daar terecht over op 
dat hij dat minder overtuigend acht omdat een willekeurige bestraffing niet gecompenseerd 
kan worden door een moreel oordeel over het gedrag in kwestie. Tegen zo’n belangenafweging 
beschermt het legaliteitsbeginsel nu juist.166

Knigge geeft toe dat een verwijzing naar art. 7 lid 2 EVRM ‘bezien door een continentale 
bril’ allesbehalve overtuigend is. Volgens hem kan als schrale troost dienen dat bij gedragingen 
die buiten het klassieke strafrecht vallen, en waarvan de strafwaardigheid niet manifest is, het 
Hof vermoedelijk een strengere maatstaf zal aanleggen. Daarin lijkt hij gelijk te hebben gekre-
gen, getuige de uitspraken van het EHRM in de zaken Pessino v. France en Jorgic v. Germany.

Pessino was veroordeeld voor – kort gezegd – bouwen zonder bouwvergunningen, het-
geen een strafbaar feit oplevert. In zijn geval waren deze vergunningen uiteindelijk vernietigd 
of geschorst door een bestuursrechter. Dat geval werd niet met zoveel woorden gedekt door de 
strafbaarstelling en Frankrijk kon ook geen rechterlijke uitspraken produceren waarin zo’n ge-
val toch onder de strafbepaling werd geschaard.167 Ten slotte overwoog het EHRM dat de laak-
baarheid van het handelen van Pessino wezenlijk verschilde met de zaken C. R. (en S. W.).168

Jorgic werd verdacht van genocide tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië en werd 
daarvoor vervolgd in Duitsland. Hoewel uitspraken van verschillende (internationale) in-
stanties over de inhoud van genocide verschilden, moest voor Jorgic duidelijk zijn dat zijn 
handelen dit misdrijf opleverde. Ook hier betrok het EHRM de aard van het misdrijf in zijn 
overwegingen: ‘In view of the foregoing, the Court concludes that, while many authorities 
had favoured a narrow interpretation of the crime of genocide, there had already been several 
authorities at the material time which had construed the offence of genocide in the same wider 
way as the German courts. In these circumstances, the Court finds that the applicant, if need 
be with the assistance of a lawyer, could reasonably have foreseen that he risked being charged 
with and convicted of genocide for the acts he had committed in 1992. In this context the Court 
also has regard to the fact that the applicant was found guilty of acts of a considerable severity 
and duration: the killing of several people and the detention and ill-treatment of a large num-
ber of people over a period of several months as the leader of a paramilitary group in pursuit 
of the policy of ethnic cleansing. Therefore, the national courts’ interpretation of the crime of 
genocide could reasonably be regarded as consistent with the essence of that offence and could 
reasonably be foreseen by the applicant at the material time.’ 169

165 Zie zijn noot onder EHRM 19 september 2009, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.
166 ’t Hart lijkt in zijn noot onder een van de Eper-incestzaken, HR 21 februari 1995, NJ 1995, 415, in het alge-

meen geen moeite te hebben om het verwerpelijke van het gedrag mee te laten wegen in de manier waarop 
geïnterpreteerd mag worden (in casu functioneel): ‘Laat men de gruwelen in de bewijsmiddelen en de 
bewezenverklaring tot zich doordringen, dan doet deze interpretatie volledig recht aan hetgeen feitelijk is 
geschied, aan de maatschappelijke betekenis van het handelen van de verdachte en de gevolgen daarvan 
voor zijn dochter die het slachtoffer was.’

167 Vergelijk EHRM 24 mei 2007, Dragotoniu and Militaru-Pidhorny v. Romania, par. 39-48.
168 EHRM 10 oktober 2006, Pessino v. France, par. 36.
169 EHRM 12 juli 2007, Jorgic v. Germany, par. 113.
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De slotsom is mijns inziens dat het EHRM in het algemeen uiteindelijk geen duidelijke scheids-
lijn aanbrengt tussen toegestane uitbreidende uitleg en verboden extensieve  interpretatie. De 
rechtszekerheid komt hierdoor in het gedrang, temeer daar het de voorzienbaarheid casuïstisch 
lijkt te benaderen. Een meer terughoudende houding lijkt mij hier gepast, waarbij bij twijfel het 
meer voor de hand zou liggen om in het voordeel van de verdachte burger te oordelen, in plaats 
van in zijn nadeel. Zo kent het strafrecht bij twijfel over de vraag of de verdachte het strafbare 
feit wel heeft begaan immers het bekende adagium in dubio pro reo. Mocht twijfel bestaan over 
de vraag of een bepaalde rechtsontwikkeling nog wel voorzienbaar was, dan dient die twijfel in 
het voordeel van de verdachte burger te werken. Overgangsrecht, of in ieder geval een rechter-
lijke uitspraak die geen nadeel toebrengt aan de concrete verdachte, moet dan uitkomst bieden.

2.4.2 Het Mensenroof-arrest170

2.4.2.1 Inleiding

Het Mensenroof-arrest van de Hoge Raad uit 2001 heeft veel stof doen opwaaien. Waar het kort 
gezegd om gaat is de uitleg van het bestanddeel ‘over de grenzen van het Rijk in Europa bren-
gen’ als bedoeld in art. 278 Sr (mensenroof). Het hof te Arnhem had de verdachte vrijgespro-
ken omdat volgens het hof uit de wetsgeschiedenis (van eind negentiende eeuw) zou blijken dat 
art. 278 Sr enkel zag op de situatie dat een persoon vanuit Nederland naar het buitenland werd 
gevoerd. In casu had de verdachte een meisje van uit Brazilië naar Nederland gebracht voor een 
illegale adoptie, hetgeen volgens het hof niet onder het bereik van de delictsomschrijving viel. 
Het Openbaar Ministerie stelde beroep in cassatie in, en met succes.

2.4.2.2 De Hoge Raad

De Hoge Raad casseert omdat sprake is van een onzuivere vrijspraak.171 Het hof had de ver-
dachte van iets anders vrijgesproken dan tenlastegelegd. Onder het bestanddeel ‘over de gren-
zen van het Rijk in Europa brengen’ valt volgens ons hoogste rechtscollege ook de situatie dat 
een persoon vanuit het buitenland binnen het Rijk wordt gevoerd, dit ondanks de anderslui-
dende opvatting van de wetgever van de negentiende eeuw.

De Memorie van Toelichting houdt het volgende in, voor zover hier van belang: ‘Dit mis-
drijf onderscheidt zich als zwaardere soort van de volgende soorten vrijheidsberooving door 
het karakter van meerdere duurzaamheid dat het bezit. Zoolang de weggevoerde zich in Ne-
derland bevindt, is duurzame vrijheidsberooving buiten het geval van opsluiting ondenkbaar, 
vindt de geroofde in de nederlandsche wet en hare organen overal bescherming en in de taal-
gemeenschap bovendien het middel de hulp van anderen in te roepen. Indien de weggevoerde 
de opsluiting weet te verijdelen of zich in gemeenschap met anderen weet te stellen, is hij in 
staat zijne vrijheid te hernemen. De wegvoering daarentegen naar het buitenland, buiten het be-
reik der nederlandsche overheid, te midden van eene bevolking ook door taalverscheidenheid 
van den weggevoerde gescheiden of in landen waar hetzij bevolking ontbreekt, hetzij van de 

170 HR 20 november 2001, NJ 2003, 632 m.nt. R. de Lange en PMe.
171 Vgl. art. 430 (oud) Sv.
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 bevolking geen hulp te wachten is (onbewoonde landen of landen bewoond door onbeschaafde 
 volken of volken, die de persoonlijke onvrijheid erkennen) geeft aan de wegvoering het karak-
ter van duurzame vrijheidsberooving, welke zelfs geene stoffelijke banden of een bepaalde op-
sluiting vordert voor hare voortduring. Alleen in dat geval kan van eigenlijke menschenroof 
sprake zijn. Daarbij is het onverschillig, of de wegvoering geschiedt om den weggevoerde tot 
slavernij te brengen dan wel om hem buitenlands op te sluiten, aan een buitenlandsche over-
heid of aan de magt van private personen of aan vreemde roovers over te leveren, of hem 
hulpe loos ergens in den vreemde te verplaatsen (mijn cursiveringen, JSN).’ 172

Advocaat-generaal Machielse noemt de Memorie van Toelichting ‘kristalhelder’: ‘mensen-
roof bestaat eruit dat iemand vanuit Nederland wordt ontvoerd naar een ander land’. Hij heeft 
dan ook verder weinig woorden nodig om tot verwerping van het beroep te concluderen. Ook 
de Hoge Raad erkent in rechtsoverweging 4.10 dat de wetgever éénrichtingsverkeer voor ogen 
heeft gestaan. ‘Aldus blijkt niet dat de wetgever oog heeft gehad voor de bescherming van per-
sonen die zich buiten Nederland bevinden en (…) naar Nederland worden gevoerd.’

Borgers stelt dat het voeren naar Nederland niet ter sprake komt en dat het daarom het 
meest zuiver is om te stellen dat de toelichting in dit geval niets zegt over de strafbaarheid van 
het voeren naar Nederland.173 Ik neig er, vooral gelet op de gecursiveerde passages, evenwel 
toe om de toelichting op het artikel zo op te vatten dat alleen strafbaar is het wegvoeren van 
iemand vanuit Nederland naar buiten het Rijk in Europa en dat de wetgever het omgekeerde 
geval niet onder deze strafbepaling heeft willen laten vallen. Gesteld wordt immers dat alleen 
als iemand weggevoerd wordt naar het buitenland, van mensenroof sprake kan zijn. Daar volgt 
mijns inziens uit, in ieder geval impliciet, dat het niet anders kan dan dat het de bedoeling is 
geweest strafbaarheid voor de komst naar Nederland niet onder de bepaling te laten vallen. 
Ook Mevis en De Lange menen, onder verwijzing naar het eerste oordeel van het hof en de 
conclusie van Machielse, dat de bedoeling van de wetgever betrekkelijk duidelijk uit de be-
woording van de toelichting blijkt.174

De Hoge Raad nuanceert de betekenis van de gedateerde wetsgeschiedenis echter door 
te overwegen dat het kennelijk buiten het voorstellingsvermogen van de toenmalige wetgever 
heeft gelegen dat ook de personen die naar Nederland worden gevoerd ‘speciale bescherming 
zouden kunnen behoeven’ (rechtsoverweging 4.10). Gezien de huidige maatschappelijke stand 
van zaken (verhoging van het scholings- en opleidingspeil, de totstandkoming van een ‘inter-
nationale gemeenschap’ en toegenomen mobiliteit van personen) is er volgens de Raad geen 
reden om onderscheid te maken tussen de wettelijke bescherming van personen die vanuit 
Nederland naar het buitenland worden gevoerd en vice versa. Daar is gezien het gelijkheids-
beginsel geen plaats voor (rechtsoverweging 4.9), terwijl voorts van belang is voor de Hoge 
Raad dat de tekst van de wet (‘over de grenzen’ en niet ‘buiten de grenzen’) een ruimere inter-
pretatie niet uitsluit. Hij hamert daar zelfs driemaal op.175

Uit de ontwikkelingen sinds de invoering van de bepaling eind negentiende eeuw valt 
volgens de Hoge Raad ‘wellicht’ te verklaren waarom de wetgever niet heeft ingegrepen om 
de bepaling van een ruimer bereik te voorzien. En gezien de redactie van de bepaling, was dat 

172 Zie rechtsoverweging 4.6 van het arrest of Borgers 2004, p. 591.
173 Borgers 2004, p. 593.
174 Zie hun noot onder het vervolgarrest, HR 9 maart 2004, NJ 2004, 675.
175 R.o. 4.7, 4.10 en 4.11.
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ook helemaal niet nodig: ‘Uit het stilzitten van de wetgever mogen dan ook geen consequenties 
worden getrokken met betrekking tot de uitleg van dat artikel’, aldus de Hoge Raad (rechts-
overweging 4.11). De vrijspraak is dan ook onzuiver en de Hoge Raad vernietigt het arrest van 
het hof.176

2.4.2.3 Commentaar

De Lange en Mevis bekritiseren in hun noot deze beslissing omdat wordt ingegaan tegen de 
‘kennelijke en uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever’. En dat is volgens hen in strijd met 
het legaliteitsbeginsel.177 Volgens hen meent de Hoge Raad ten onrechte dat uit het stilzwijgen 
van de wetgever geen consequenties mogen worden getrokken (en tegen de oude bedoeling in 
wordt geoordeeld). Daarvoor is volgens hen een concrete bron nodig, en die ontbreekt in deze. 
De (ongewijzigde) tekst van de wet is daarvoor voor hen kennelijk onvoldoende.

Ook de verwijzing naar de maatschappelijke ontwikkelingen kan op weinig begrip van 
deze auteurs rekenen. Voor De Lange en Mevis, die het roerend eens zijn met het hof en de 
advocaat-generaal, staat de bedoeling van de wetgever dus voorop: ‘Onze conclusie is dat de 
bedoeling van de wetgever zodanig evident is, dat de woorden van de wet daar niet zonder 
aanmerkelijk verlies voor de inzichtelijkheid van de wet op een wijze tegen mogen worden 
ingebracht als de Hoge Raad i.c. doet. Waar die opstelling bijdraagt aan het vestigen van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid kan de betekenis die de Hoge Raad i.c. aan de grammaticale inter-
pretatie toekent, niet steunen op de achtergrond daarvan, te weten de bescherming van de 
belangen gediend door het voorschrift van art. 1, eerste lid, Sr.’ Ook voor Kloosterhuis is het 
opmerkelijk dat de grammaticale interpretatiemethode hier wordt gebruikt om van het woord 
van de wetgever afstand te nemen en te komen tot voor de rechter wenselijk recht.178

De Lange en Mevis menen dat de andersluidende interpretatie voor de verdachte niet 
voorzienbaar was. De Hoge Raad had die interpretatie beter kunnen voorbehouden aan toe-
komstige gevallen, al merken zij op dat ‘daarbij rechtsontwikkeling plaatsvindt die naar inhoud 
en omvang in ons stelsel aan de wetgever is voorbehouden’. Ook Dolman had liever gezien 
dat de Hoge Raad in ieder geval deze verdachte de veranderde opvatting niet voor de voeten 
had geworpen. Dat had zijn bezwaren tegen de uitspraak niet weggenomen, maar dan was 
ten aanzien van de verdachte het legaliteitsbeginsel niet geschonden.179 Hij meent namelijk 
dat de Hoge Raad hier een rechtspolitieke keuze heeft gemaakt ten aanzien van het bereik van 
de strafbepaling, terwijl die keuze aan de wetgever voorbehouden was.180 Smith meent dat de 
Hoge Raad feitelijk ‘een nieuwe regel onder het mom van interpretatie’ formuleert.181

176 Na verwijzing volgt een veroordeling en het daartegen ingestelde beroep in cassatie wordt verworpen, Hof 
Arnhem 12 november 2002, LJN AF4645 en AF4646 en HR 9 maart 2004, NJ 2004, 675 m.nt. PMe en R. de 
Lange.

177 Mevis was al eerder kritisch over rechterlijke bedrijvigheid in zijn noot onder het Vuurwerk-arrest, HR 
6 februari 2001, NJ 2001, 498.

178 Kloosterhuis 2007, p. 265-268.
179 Dolman 2004, p. 245.
180 Ook Machielse meent dat die keuze er een voor de wetgever was. Dat werd ook gesteld in de schriftuur in 

de tweede cassatiezaak (niet gepubliceerd).
181 Smith 2009, p. 341.
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Borgers meent dat niet te veel waarde moet worden gehecht aan de opmerkingen van de toen-
malige Minister van Justitie. Is hij wel ‘de wetgever’ en is de wetsgeschiedenis vervolgens van 
doorslaggevende betekenis?182 Er zijn immers meer interpretatiemethoden en de bedoeling van 
de wetgever was het beschermen van personen die in een benarde situatie terecht komen. Bui-
tenlanders in Nederland kunnen ook hulpeloos zijn. De interpretatie van de Hoge Raad doet 
volgens hem recht aan die gedachte.183 Temorshuizen en Haveman menen dat de opvatting 
van De Lange, Mevis en Machielse achterhaald is. Er moet niet enkel gekeken worden naar de 
grammaticale en wetshistorische interpretatiemethode. Er is geen vaste betekenis van het be-
standdeel ‘over de grenzen van het Rijk in Europa’ en de taak van de rechter gaat volgens deze 
auteurs veel verder dan de genoemde schrijvers stellen.184 Ook Cleiren meent dat de voorzien-
baarheid van strafbaarheid van meer afhangt dan de memorie van toelichting of de letterlijke 
interpretatie van de wettekst.185

De Hoge Raad doet het voorkomen alsof straffeloosheid van de verdachte zou volgen 
als art. 278 Sr tot een éénrichtingsverkeer-bepaling beperkt zou worden. Onder anderen Dol-
man en Machielse wijzen erop dat voor het omgekeerde geval art. 282 Sr tot strafbaarheid 
zou hebben geleid. Het slachtoffer dat vanuit het buitenland naar Nederland wordt gebracht 
geniet dus wel degelijk strafrechtelijke bescherming binnen Nederland. Dat doet afbreuk aan 
de (noodzaak van de) door Cleiren186 aangegeven stap van de Hoge Raad naar een rechten-
conceptie van legaliteit. Het is dus geen keuze tussen alles of niets. En heeft de Hoge Raad in 
het Stiefkind-arrest187 niet zelf overwogen dat voor een extensieve interpretatie van het be-
standdeel ‘stiefkind’ als bedoeld in art. 249 Sr, minder aanleiding bestond omdat art. 248ter Sr 
de benodigde bescherming aan het kind kon bieden? Daarnaast zal een dergelijke ‘mensen-
roof ’ veelal gepaard met andere strafbare feiten (zoals – in het onderhavige geval – valsheid in 
geschrift, terwijl ook valt te denken aan bedreiging en mishandeling). Machielse merkt terecht 
op dat in strafverzwarende zin mee kan worden genomen dat iemand vanuit het buitenland 
naar Nederland is gebracht.

Ten slotte zal een ontvoering als deze ook naar buitenlands, in casu Braziliaans, recht 
een strafbaar feit opleveren. Een (potentieel) Nederlands slachtoffer vindt dan bescherming 
in de Nederlandse rechtsorde en een (potentieel) buitenlands slachtoffer verder in het land 
van herkomst. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel gaat niet op volgens Dolman, omdat 
strafbaarheid voor het omgekeerde, niet door de wetgever bedoelde geval, er dus immers wel 
degelijk is.188 De Lange en Mevis menen dat de Hoge Raad wel heel gemakkelijk een begin-
sel – het gelijk heidsbeginsel – waar veel aspecten aan zitten, in één zin opvoert. Verder stel-
len zij de retorische vraag of het niet de Hoge Raad zelf is geweest die heeft bepaald dat de 
rechter de formele wet niet mag toetsen aan rechtsbeginselen. Voor Cleiren is de overweging 

182 Ook de Hoge Raad lijkt de Memorie van Toelichting te vereenzelvigen met het standpunt van de wetgever. 
Hij spreekt in het arrest steeds van ‘de wetgever’. Daarnaast blijkt nergens van een andere originaire bron 
waardoor aan het gestelde in de Memorie van Toelichting zou moeten worden getwijfeld.

183 Borgers 2004, p. 593-597. Zie eerder al zijn bijdrage over de wetshistorische interpretatiemethode (Borgers 
2003).

184 Temorshuizen & Haveman 2004, p. 142-146.
185 Cleiren 2008, p. 305.
186 Cleiren 2008, p. 296 e.v.
187 HR 7 januari 1997, NJ 1997, 361.
188 Dolman 2004, p. 238.
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van  rechtsgelijkheid in bescherming echter essentieel. De belangen van potentiële slachtoffers 
mogen – moeten wellicht zelfs – volgens haar door de Hoge Raad worden meegewogen.189

Bij deze stand van zaken is het de vraag of toepasselijkheid van art. 278 Sr voor de ver-
dachten wel voorzienbaar was (in verband met art. 7 EVRM). Dolman betoogt dat dit verre van 
het geval was omdat rechtspraak ontbrak en literatuur over de bepaling spaarzaam was.190 Ook 
De Lange en Mevis komen tot de slotsom dat strafrechtelijke aansprakelijkheid niet voldoende 
voorzienbaar was omdat aan de verdachten niet de door de Hoge Raad aangestipte maatschap-
pelijke veranderingen konden worden tegengeworpen.

Ik meen dat een advies over de reikwijdte van de bepaling heel goed zou kunnen hebben 
inhouden dat het onderhavige geval niet onder art. 278 Sr zou vallen (al had de verdachte in 
casu overigens geen advies ingewonnen191). Wie aan het begin van deze eeuw de wettekst leest 
en deze zou hebben bezien in combinatie met de wetsgeschiedenis, mocht er mijns inziens op 
rekenen dat het voeren van een persoon vanuit Brazilië naar Nederland geen strafbaarheid op 
grond van art. 278 Sr zou opleveren.

Toegegeven moet worden dat burgers zelden onderzoek zullen doen naar de reikwijdte 
van een strafbepaling, bijvoorbeeld door de parlementaire geschiedenis door te nemen. Toch 
moet van die fictie worden uitgegaan: het had immers gekund. Het EHRM gaat er bijvoorbeeld 
op zijn beurt vanuit dat burgers duidelijkheid omtrent de inhoud van een vage strafbepaling 
kunnen verkrijgen, doordat sprake is van gepubliceerde verhelderende jurisprudentie en zo-
nodig juridisch advies. Zo zouden zij dan uiteindelijk te weten kunnen komen welk gedrag 
strafbaar is gesteld. Maar dan is sprake van dezelfde fictie, omdat burgers immers ook lang niet 
altijd die jurisprudentie zullen (laten) bekijken.

Positiefrechtelijk is het zo dat wie ‘de grenzen van de wet opzoekt voor de overschrijding 
van de grens de rekening gepresenteerd [kan] krijgen, wanneer die net even anders blijkt te 
 liggen’.192 En uit onder meer de in de vorige paragraaf behandelde zaak C. R. v. the United King-
dom kan worden afgeleid dat aan het criterium van voorzienbaarheid al snel is voldaan, en dat 
het EHRM niet snel een schending van art. 7 EVRM op dit punt zal aannemen. Wat de Hoge 
Raad doet, past in dit licht geheel binnen de lijn van het Straatsburgse Hof, dat hier als taak 
van de rechter ziet ‘the adaptation to changing circumstances’.193 In het tweede arrest wordt ook 
op de onvoorzienbaarheid van de strafbaarheid een beroep gedaan. Advocaat-generaal Jörg 
zet, aanhakend bij C. R. v. the United Kingdom, uitvoerig uiteen waarom strafbaarheid wel te 
voorzien was in de zin van art. 7 EVRM, terwijl de Hoge Raad dit middelonderdeel niet eens 
behandelt.

189 Cleiren 2008, p. 305. Borgers 2004, p. 596 (noot 16), koppelt het beroep op het gelijkheidsbeginsel aan het 
argument van de Hoge Raad dat in beide gevallen mensen in een benarde situatie terecht kunnen komen.

190 Dolman 2004, p. 242-243.
191 En mede daarop strandt het beroep op afwezigheid van alle schuld wegens rechtsdwaling in het tweede 

arrest van de Hoge Raad.
192 Vgl. advocaat-generaal Jörg in zijn conclusie voor het tweede arrest van de Hoge Raad. In gelijke zin 

 Mulder 1987, p. 412-413 en Knigge in zijn noot onder EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1: ‘In grens-
gevallen komt het plegen van het feit voor rekening van de verdachte.’ In het Engelse recht wordt dit wel 
het ‘thin ice principle’ genoemd, zie Ashworth 2006, p. 73-74.

193 Vgl. Cleiren 2008, p. 305.
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Een klacht bij het EHRM is uiteindelijk niet ingediend.194 Gezien de zaak C. R. v. the United 
Kingdom195 had een klacht op het eerste gezicht weinig kans van slagen gehad. De essentie van 
het delict is dat slachtoffers langdurig van hun vrijheid worden beroofd. De uitleg van de Hoge 
Raad is hiermee in overeenstemming. Een rol kan ook nog spelen dat de door de Hoge Raad 
gegeven uitleg niet in strijd is met de tekst van de wet en dat een mensenrover een mensenrover 
is, ongeacht het begin- en eindpunt van de vrijheidsberoving. Daarnaast geldt dat de persoon-
lijke vrijheid een in het EVRM fundamenteel en essentieel uitgangspunt is.

Maar na deze zaak zijn door het EHRM nog gewezen de zaken Pessino v. France en Dra-
gotoniu and Militaru-Pidhorny v. Romania. In de eerste zaak werd een ruime uitleg van een 
strafbepaling aangaande bouwen zonder bouwvergunning door het EHRM ontoelaatbaar ge-
acht, onder meer omdat er geen precedenten waren aan te wijzen die die uitleg voorzienbaar 
maakte, dus ook niet na het verkrijgen van advies.196 In de tweede uitspraak stelde een anti-
corruptiebepaling alleen omkoping in dienst van een staatsorganisatie strafbaar, terwijl beide 
klagers voor een private onderneming werkten. Ook dat geval werd door de Roemeense straf-
rechters echter onder de bepaling geschaard. Die verruiming door de Roemeense strafrechter 
werd ook niet voorzienbaar geacht, wederom mede omdat daar geen precedenten voor aan 
te wijzen waren. Het inwinnen van advies zou dan ook niet of nauwelijks hebben geholpen 
volgens het EHRM.197

Of de ruime uitleg door de Hoge Raad in de mensenroofzaak uiteindelijk door het EHRM 
als voorzienbaar zou worden gezien, vraag ik mij derhalve af. De jurisprudentie aangaande art. 
278 Sr was spaarzaam en een geval als het onderhavige was nog niet aan de orde geweest in de 
(gepubliceerde) rechtspraak.198 Advies had, zoals gezegd, gezien de wetsgeschiedenis, heel goed 
kunnen hebben geluid dat het invoeren van een persoon van het buitenland naar Nederland 
niet onder art. 278 Sr zou vallen. De voorzienbaarheid van de andersluidende uitleg van de 
Hoge Raad kan vanuit de Straatsburgse visie dan ook worden betwist, hoewel de wettekst van 
art. 278 Sr het aanemen van strafbaarheid op zich wel toeliet. Maar het EHRM kijkt verder dan 
de tekst van de wet alleen.

De Lange, Mevis en Dolman wijzen de uitspraak van de Hoge Raad resoluut van de hand. 
Borgers meent dat de uitspraak verdedigbaar is en dat geen grenzen overschreden worden. 
Cleiren weegt het belang van het slachtoffer af tegen de veronderstelde gekoesterde verwach-
ting van de verdachte van niet-strafbaarheid en laat het eerstgenoemde belang zwaarder 
 wegen.199 Ook De Roos meent uiteindelijk dat er voldoende aanknopingspunten zijn voor een 
andere interpretatie dan die van de wat ‘wereldvreemd’ aandoende opvatting van de wetgever. 
Het rechtszekerheidsbeginsel, zeker van grote betekenis, wordt geen geweld aangedaan. Aan 

194 Zo leerde navraag bij mr. G. Spong, raadsman van de verdachte, mij.
195 Gewezen kan ook nog worden op EHRM 12 juli 2007, Jorgic v. Germany, waarin voorzienbaar werd geacht 

dat, ondanks ook andersluidende opvattingen in internationale rechtspraak en literatuur, genocide door de 
Duitse rechter ruim uitgelegd kon worden.

196 EHRM 10 oktober 2006, Pessino v. France, par. 34-37.
197 EHRM 24 mei 2007, Dragotoniu and Militaru-Pidhorny v. Romania, par. 39-48.
198 Volgens Reijntjes stapelen de moeilijkheden zich op voor wat betreft de voorzienbaarheid van (wijziging 

van) een uitleg aangaande bepalingen die zelden worden toegepast. Zie zijn noot onder EHRM 19 septem-
ber 2009, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.

199 Cleiren 2008, p. 305.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   59 16-8-2011   10:53:08



60

2 rechtsbeginselen en rechtsvinding

de leek is volgens De Roos de veroordeling beter uit te leggen dan de vrijspraak.200 Temors-
huizen en Haveman noemen de uitspraak zelfs ‘navolgenswaardig’. Aan onder meer het lex 
certa-beginsel moet volgens hen, net als in het common law-systeem, minder waarde worden 
gehecht.201 Rozemond meent dat, nu de wetgever na het Mensenroof-arrest niets heeft gedaan 
– al had dat volgens hem goed gekund bij de recente wijziging van de strafbepalingen aan-
gaande mensenhandel – deze instemt met de uitleg die de Hoge Raad gegeven heeft aan art. 
278 Sr. Daarnaast stemt hij er ook mee in dat het de Hoge Raad vrij zou staan zulke beslissing 
te nemen.202

Ik meen alles overziende dat de Hoge Raad hier toch een stap te ver is gegaan. Hier was 
een restrictieve interpretatie op zijn plaats. Dat ligt ook in art. 7 EVRM besloten: ‘it is reaso-
nable for a person to suppose that an offence will be interpreted restrictively.’ 203 De uitleg van de 
Hoge Raad was dermate verrassend, dat deze niet aan de onderhavige verdachte kon worden 
tegengeworpen. Hier was mijns inziens de wetgever aan zet.204 205 Als de Hoge Raad de kwestie 
dan toch zelf had willen beslechten, dan had hij de vrijspraak voor de onderhavige verdachte 
in stand moeten laten en zijn interpretatie pas moeten toepassen vanaf dan.206 Of hij had op 
zijn minst genomen het rechterlijk pardon van art. 9a Sr kunnen toepassen – al heeft dat mijn 
voorkeur niet. De verdachte kon immers de uitbreidende uitleg van de Hoge Raad niet kennen.

Een vergelijking dringt zich op met bijvoorbeeld het arrest Chabot.207 In die zaak vernie-
tigde de Hoge Raad een door het Hof Leeuwarden gegeven ontslag van alle rechtsvervolging 
wegens overmacht in de zin van noodtoestand, ten aanzien van een arts (Chabot) die een 
vijftigjarige depressieve vrouw op haar verzoek uiteindelijk dodelijke middelen verschafte om 
zelfmoord te plegen (hulp bij zelfdoding is thans strafbaar gesteld in art. 294 lid 2 Sr). De Hoge 
Raad stelde als nieuwe eis dat, nu het ging om niet-somatisch lijden, een tweede arts de vrouw 
had moeten onderzoeken om te kijken of de situatie waarin de vrouw verkeerde inderdaad – 
kort gezegd – uitzichtloos was. Chabot had andere deskundigen wel om advies gevraagd, maar 
deze hadden de vrouw zelf niet onderzocht. Die omstandigheid stond aan een geslaagd beroep 
op noodtoestand in de weg volgens de Hoge Raad. Hij legde gezien de bijzondere omstandig-
heden echter geen straf of maatregel op, maar paste het rechterlijk pardon toe (art. 9a Sr).

In zijn uitgebreide bespreking van dit arrest merkt Rozemond terecht op dat Chabot de eis 
van een tweede consultatie niet kon kennen, en de schuldigverklaring daarom op  gespannen 

200 De Roos, Het strafrecht doet van zich spreken (oratie Tilburg).
201 Temorshuizen & Haveman 2004, p. 146.
202 Rozemond 2008, p. 15.
203 Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 279, alsmede Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 662 en p. 673 en Fawcett 

1987, p. 209. Anders: Gomien, Harris & Zwaak 1996, p. 205.
204 Hoewel wijziging van de tekst van de wet niet nodig is, had het bestanddeel ‘over de grenzen van het Rijk 

in Europa brengen’ ter verduidelijking kunnen worden gewijzigd in ‘binnen of buiten de grenzen van het 
Rijk in Europa brengen’.

205 Of uit het stilzitten van de wetgever na het Mensenroof-arrest zou kunnen blijken, zoals door Rozemond 
betoogd, dat de wetgever zich daadwerkelijk heeft geschaard achter de beslissing van de Hoge Raad in de 
onderhavige zaak, en in zijn algemeenheid aan de strafrechter de bevoegdheid heeft gegeven een dergelijke 
uitleg aan strafbepalingen te geven, waag ik te betwijfelen. Met name de vrijbrief die aan de strafrechter zou 
zijn gegeven, lijkt mij een te belangrijk punt om aan te kunnen nemen dat dat stilzwijgend is geschied.

206 In algemene, doch gelijke, zin Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 279.
207 HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656 m.nt. Sch.
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voet met het schuld- en legaliteitsbeginsel stond.208 Daar waar de Hoge Raad de kenbare  eisen 
voor straffeloosheid verzwaart, kan dat niet met terugwerkende kracht worden toegepast op 
gedragingen voorafgaand aan die vernieuwende jurisprudentie. Dat verdachten daar geen 
reke ning mee hebben gehouden valt hen niet snel te verwijten (met name niet als een wijziging 
niet te verwachten viel), zodat ten tijde van het gedrag nog geen sprake was van strafbaarheid 
en dus niet aan de sanctietoemeting had mogen worden toegekomen.209 Naar mijn mening is 
het toepassen van art. 9a Sr dan ook geen juiste afdoening van deze zaak. Datzelfde zou gelden 
voor een dergelijke afdoening in de Mensenroof-zaak.

2.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is eerst het karakter van rechtsbeginselen besproken. Rechtsbeginselen gelden 
niet absoluut en van geval tot geval kan het ene beginsel de werking van een ander beginsel 
beperken. Zo werkt het ook met het lex certa-beginsel. Dat dit beginsel soms geschonden zou 
kunnen worden geacht, brengt nog niet met zich mee dat daarmee per definitie tevens sprake 
is van een schending van het recht. Andere belangen, zoals de door strafbepalingen te bescher-
men rechtsbelangen, kunnen onder omstandigheden de schending rechtvaardigen.

Vervolgens is gekeken naar de (huidige) opvatting over rechtsvinding in het strafrecht. De 
ontwikkeling over het denken over rechtsvinding houdt – kort gezegd – in dat minder sterk 
wordt vastgehouden aan de tekst van de wet en de wetsgeschiedenis en meer gekeken mag 
worden naar een uitleg van de wet die past in het huidige tijdsgewricht. De wet kan dus door de 
rechter geactualiseerd worden, zonder dat dit een onacceptabele inbreuk op de rechtszekerheid 
inhoudt. De uitspraken C. R. v. the United Kingdom van het EHRM en de Mensenroof-zaak 
van de Hoge Raad zijn hier goede voorbeelden van. Het EHRM heeft geoordeeld dat de uitleg 
van een strafrechtelijke bepaling beetje bij beetje kan worden aangepast aan de veranderde 
maatschappij, mits de kern van de strafbepaling geen geweld wordt aangedaan en de aanpas-
sing redelijkerwijs voorzienbaar is. Zolang het blijft bij een stapsgewijze, voor de handliggende 
uitbreiding van strafbaarheid, is daar niet zoveel op tegen. Er moet wel voor worden gewaakt 
dat zo niet een majeure uitbreiding van strafbaarheid door middel van extensieve interpretatie 
plaatsvindt, omdat dat tot onredelijke uitkomsten zou kunnen leiden.

De Hoge Raad heeft, mijns inziens in weerwil van de wetsgeschiedenis (weliswaar van 
ruim een eeuw geleden), de werking van art. 278 Sr eigenhandig verdubbeld door ook het geval 
waarin een persoon van het buitenland naar Nederland wordt gebracht, onder het bestand-
deel ‘over de grenzen van het Rijk in Europa voeren’ te scharen. Dat dit niet in strijd is met de 
wettekst doet daar niet aan af, nu deze in samenhang moet worden bezien met de kennelijke 
bedoeling van wetgever van destijds en daardoor leek te worden beperkt tot de uitvoer vanuit 
Nederland naar het buitenland. In het geval de Hoge Raad een gat in de rechtsbescherming 
heeft (willen) voorkomen, is het de vraag of hij dat ook stapsgewijs had kunnen doen. In casu 

208 Rozemond 2006a, p. 86-91. Ook vraagt hij zich terecht af of de Hoge Raad de zaak niet had moeten terug- 
of verwijzen, omdat Chabot, alsmede ook de lagere rechters niet bekend waren met deze eis, en hij een 
beroep zou kunnen doen op de afwezigheid van alle schuld omdat hij zich had gehouden aan alle kenbare 
zorgvuldigheidseisen. Kooijmans 2007, gaat in een bespreking van het boek van Rozemond op dit punt in.

209 In dezelfde zin Reijntjes, aangaande substantiële wijzigingen in de interpretatie in relatie tot art. 7 EVRM, 
in zijn noot onder EHRM 19 september 2009, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.
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lijkt me dat moeilijk voorstelbaar. Dat neemt niet weg dat deze uitspraak wat mij betreft in 
ieder geval minder problematisch zou zijn geweest als de uitleg van de Hoge Raad alleen in 
toekomstige gevallen tot strafbaarheid zou hebben geleid.
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3 Oorsprong, ontwikkeling en heden van het lex certa-

beginsel

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal eerst een aantal opvattingen uit de zeventiende, achttiende en negentiende 
eeuw behandeld worden van auteurs die in hun geschriften in meerdere of mindere mate zijn 
ingegaan op het legaliteitsbeginsel en het belang van duidelijke wetgeving.1 Aan bod komen 
achtereenvolgens Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Beccaria en Bentham. Het werk 
van deze schrijvers wordt behandeld omdat de daarin ontwikkelde gedachten de basis vormen 
voor de tijdens de Franse revolutie in 1789 opgestelde Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen,2 waarin het legaliteitsbeginsel expliciet als een van de rechten van de mens wordt geco-
dificeerd (art. 8).3 Daarnaast wordt vooral het werk van Feuerbach uitvoerig behandeld omdat 
hij het legaliteitsbeginsel een brede inbedding in het strafrecht heeft gegeven. De oorspronke-
lijke fundamenten van het lex certa-beginsel kunnen hierdoor worden blootgelegd.

Vervolgens wordt gekeken naar de verandering in het legaliteitsdenken rond de Tweede 
Wereldoorlog. In Nazi-Duitsland werden de fundamenten van het legaliteitsbeginsel tot op 
zekere hoogte losgelaten ten bate van een daadkrachtiger strafrecht, gericht om de maatschap-
pij te beschermen tegen misdaad. In Nederland is daarvoor door sommigen ook gepleit, onder 
wie Hooykaas en Marx, maar de discussie ging grotendeels over het verbod van analogie. Na 
de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wordt in rechtsfilosofische zin de balans op-
gemaakt door Radbruch, die bepleit dat ook het geldende recht onrecht kan inhouden en in 
zoverre niet zou mogen gelden. Vervolgens wordt de tijdlijn doorgetrokken naar deze eeuw, 
ook in internationaal perspectief.

3.2 De klassieken

3.2.1 Hobbes

Hobbes gaat uit van een maatschappelijk verdrag waarbij één persoon of een vergadering van 
personen ‘the Soveraign’ is, wiens macht voortvloeit uit de kracht en middelen van iedereen. 
Die macht moet worden aangewend voor de vrede en gezamenlijke veiligheid van iedereen.4 

1 Zie voor de oudere geschiedenis van het legaliteitsbeginsel Schreiber 1976.
2 Zie over die invloed ook Mevis 2000, p. 2-6.
3 De veel eerder al opgestelde Magna Charta (1215) zou als voorloper kunnen worden bestempeld. Zie daar-

over Jörg 1979.
4 Hobbes (1651) 1997, Ch. XVII.
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The Soveraign is de wetgever. De wetten ontlenen hun autoriteit aan zijn wil. Wetten dienen ge-
schreven en gepubliceerd te zijn, maar dat is niet voldoende. ‘Nor is it enough the Law be writ-
ten, and published; but also that there be manifest signs, that it proceedeth from the will of the 
Soveraign. For private men, when they have, or think they have force enough to secure their 
unjust designes, and convoy them safely to their ambitious ends, may publish for Lawes what 
they please, without, or against the Legislative Authority. There is therefore requisite, not only 
a Declaration of the Law, but also sufficient signes of the Author, and Authority. The Author, or 
Legislator is supposed by everyone to be sufficiently known, because he is the Soveraign, who 
having been Constituted by the consent of everyone, is supposed by everyone to be known.’ 5

Wetten zijn volgens Hobbes ‘goed’ als zij ‘Needfull, for the Good of the People, and with-
all Perspicuous’ zijn. Wetten dienen dus vooral duidelijk te zijn. Die duidelijkheid komt niet 
zozeer voort uit de woorden van de wet, maar meer uit de bedoeling van de wetgever: ‘The 
Perspicuity, consisteth not so much in the words of the Law it selfe, as in a Declaration of the 
Causes, and Motives, for which it was made. That is it, that shewes us the meaning of the Legis-
lator; and the meaning of the Legislator known, the Law more easily understood by few, than 
many words. For all words, are subject to ambiquity; and therefore multiplication of words in 
the body of the Law, is multiplication of ambiquity’.6

Hobbes houdt, anders dan Montesquieu,7 dus niet vast aan de letter van de wet; ‘and that 
not the Letter, (that is, every construction of it,) but that which is according to the Intention 
of the Legislator, is the law.’ Vervolgens moeten alle wetten geïnterpreteerd worden: ‘All Laws, 
written, and unwritten, have need of Interpretation.’ Elke wet, bondig of ruim beschreven, is 
volgens Hobbes meerduidig. Het is daarbij de bedoeling van de wetgever die de doorslag geeft, 
niet de formulering van de wet. Aan de uitleg van rechters, hoewel deze wel de uitleggers van 
de wetten zijn, en schrijvers mag men verder geen gewicht toekennen. De rechter, die onder-
geschikt is aan de wetgever, mag nooit de bedoeling van de wetgever verlaten, want dan zou hij 
geen recht spreken.8

Bij de geschreven en bekendgemaakte wet is er de mogelijkheid in het wetboek na te gaan 
of men in geval van een voorgenomen handeling een misdaad begaat, of iemand daaromtrent 
te raadplegen. Men behoort zelfs, zo mogelijk, eerst duidelijkheid te verkrijgen indien men 
twijfelt aan de rechtmatigheid van een daad die men op het punt staat te verrichten, anders is 
die daad vervolgens onwettig.9

3.2.2 Locke

Volgens John Locke wordt elk mens met een perfecte vrijheid geboren om te doen en te laten 
wat hij wil (hetgeen hij state of liberty noemt10), net als ieder ander mens of andere groep. Ook 
heeft hij het recht zijn eigendom, leven en vrijheid te verdedigen tegen inbreuken daarop door 

5 Hobbes (1651) 1997, Ch. XXVI.
6 Hobbes (1651) 1997, Ch. XXX. Zie ook Kremkus 1999, p. 24-27.
7 Zie par. 3.2.3.
8 Hobbes (1651) 1997, Ch. XXVI.
9 Hobbes (1651) 1997, Ch. XXVI.
10 Locke (1690) 2002, par. 6.
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anderen.11 Als mensen zich niet kunnen wenden tot een hogere autoriteit om hun geschillen 
te beslechten, maar hun eigen rechter en beul zijn dan bevinden ze zich in de state of Nature.12

Wanneer mensen hun natuurlijke recht om hun property13 te beschermen opgeven en aan 
de gemeenschap geven, waarbij zij niet uitgesloten worden om een beroep te doen op de wet-
ten die door de gemeenschap worden uitgevaardigd, bevinden zij zich in een Political or Civil 
 Society. Men vormt tezamen een Commonwealth en daarin worden de wetten gemaakt, uitge-
voerd en beslecht. Dan gaat men over van een state of Nature naar een Commonwealth.14 Het 
doel van een Commonwealth is ‘the Preservation of their Property’.15 De Commonwealth is dus 
in zekere zin wat Rousseau later het maatschappelijk verdrag zou noemen.16

In de state of Nature verlangt men volgens Locke naar drie dingen, te weten: 1) ‘an esta-
blished, settled, known law’, 2) ‘a known and indifferent judge, with authority to determine all 
differences according to the established law’ en 3) ‘power to back and support the sentence 
when right, and to give it due execution’.17 Er zijn vervolgens twee machten die deze drie taken 
uitvoeren. De ‘Legislative Power’ en de ‘Executive Power’.18

De Legislative Power is volgens Locke de ‘supream power of the Commonwealth’.19 Deze 
heeft de bevoegdheid van iedereen gekregen om de wetten te maken.20 Daarnaast moet deze 
macht de geschillen beslechten die tussen de burgers ontstaan, welke uitspraken vervolgens 
zo nodig met de kracht van de Executive Power kunnen worden afgedwongen.21 De Legislative 
Power is evenwel gebonden aan de fundamentele natuurrechtelijke regel dat ‘the Preservation of 
the Society’ boven alles gaat.22 Zijn macht reikt niet verder dan het gemeenschappelijke goede.23

Volgens Locke kan de Legislative Power daarom niet voor de vuist weg arbitraire wetten 
maken: ‘the Ruling Power ought to govern by declared and received Laws, and not by extem-
porary Dictates and undetermined Resolutions’. Anders zou men slechter af zijn dan in de state 
of Nature, omdat de Legislative Power dan ongelimiteerd haar arbitraire wil kan opleggen, zon-
der dat zij zich daartegen kunnen verzetten (het volk heeft de macht immers overgedragen). 
Men moet zijn plichten kunnen kennen.24 Het volk heeft de Legislative Power het vertrouwen 

11 Locke (1690) 2002, par. 87 en 95. Zie ook Hobbes (1651) 1997, Ch. XXI.
12 Locke (1690) 2002, par. 91.
13 Onder property van mensen verstaat Locke (1690) 2002, par. 123, hun ‘lives, liberties and estates’.
14 Locke (1690) 2002, par. 87-89.
15 Locke (1690) 2002, par. 124.
16 Zie ook par. 99 en 127.
17 Locke (1690) 2002, par. 124-126.
18 Locke erkende daarnaast nog een natuurlijke macht, de Federative Power. Deze macht verdedigde de be-

langen van de Commonwealth naar buiten toe. Met andere groepen leefde de Commonwealth immers nog 
in een state of Nature. De Federative Power had de macht om oorlog te maken, vrede te sluiten, allianties te 
sluiten en transacties met de andere groepen te verrichten. Locke (1690) 2002, par. 145-146.

19 Locke (1690) 2002, par. 134.
20 Locke (1690) 2002, par. 89.
21 Locke (1690) 2002, par. 88.
22 Locke (1690) 2002, par. 134.
23 Locke (1690) 2002, par. 131 en 135. Zie ook Bentham 1789, Ch. XIII, 1 en XVII, 8, die van mening is dat het 

doel van wetgeving alleen maar het gemeenschappelijke geluk kan zijn.
24 Locke (1690) 2002, par. 136/137. Zie ook par. 131: ‘And so whoever has the Legislative or Supream Power of 

any Common-wealth, is bound to govern by establish’d standing Laws, promulgated known to the People, 
and not by Exemporary Decrees; by indifferent and upright judges, who are to decide Controversies by 
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 geschonken dat zij het goede zal doen. Schendt de Legislative Power dit vertrouwen dan heeft 
het volk altijd nog het recht, anders dan bij Hobbes,25 die macht te verwijderen of te veranderen: 
‘there remains still in the People a Supream Power to remove or alter the Legislative, when they 
find the Legislative act contrary to the trust reposed in them’.26 Tot een scheiding der machten 
zoals door Montesquieu voorgestaan komt Locke niet. Zo heeft de Legislative  Power naast de 
wetgevende macht ook de rechtsprekende macht in zich. Locke ziet die machten dus niet los 
van elkaar. Wel ziet hij heil in de gedachte om macht binnen de staat te scheiden; ‘balancing 
the Power of Government, by placing several parts of it in different hands’.27 Ook voorziet hij 
problemen als de Legislative Power en de Executive Power in handen van één persoon komen. 
In dat geval zou er geen onpartijdige autoriteit zijn waar men zich toe zou kunnen wenden en 
men bevindt zich dan nog steeds in de state of Nature.28 Maar dit geval zal zich volgens hem 
niet vaak voordoen.29

Ook bij Locke komt aan de orde dat de regelgeving van de wetgevende macht vooraf niet 
alleen kenbaar, maar daarnaast ook duidelijk moet zijn. Zonder die duidelijkheid komt het 
gemeenschappelijke goede niet voldoende tot zijn recht. Het zou in de gedachtegang van Locke 
ook helemaal niet in het belang van het volk zijn om zich te onderwerpen aan onduidelijke 
wetgeving. Het volk zou daarvan immers zelf het slachtoffer zijn, zonder bij machte te zijn uit 
die onwenselijke positie te geraken.

3.2.3 Montesquieu30

Montesquieu gaat in op de politieke vrijheid en merkt daarover op dat politieke vrijheid 
geen ongelimiteerde vrijheid is in een samenleving waar er wetten zijn.31 De wet is ‘la raison 
 humaine’.32 Vrijheid is het recht te doen wat de wetten toestaan, ‘et si un citoyen pouvait faire 
ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce 
pouvoir’.33 Zijn medeburgers zouden zich dan immers ongestraft tegen hem kunnen keren.

De overheid moet dan ook zo worden geconstitueerd dat de burger niet wordt gedwongen 
tot iets waartoe de wet hem niet verplicht, noch van iets moet afzien dat de wet hem toestaat.34 
Die gedachte is uiteindelijk ook opgenomen in art. V van de Déclaration des droits de l’homme 

those Laws; And to imploy the force of the Community at home, only in the execution of such Laws, or 
abroad to prevent or redress Foreign Injuries, and secure the Community from Inroads and Invasion. And 
all this to be directed to no other end, but the Peace, Safety and publick good of the People.’

25 Hobbes (1651) 1997, Ch. XVIII.
26 Locke (1690) 2002, par. 149. Zie ook par. 155-156.
27 Locke (1690) 2002, par. 107.
28 Locke (1690) 2002, par. 91. Zie daaromtrent ook par. 89.
29 Locke (1690) 2002, par. 144.
30 Zie ook Foqué & ’t Hart 1990, p. 67-110.
31 Vergelijk Hart 1961, p. 80, die uitgaat van de idee dat ‘where there is law, there human conduct is made in 

some sense non-optional or obligatory’. Door wetgeving ontstaan dus verplichtingen voor de mens volgens 
Hart.

32 Montesquieu (1748) 1962, Liv. I, Ch. III. Zie ook Rousseau (1762) 1963, Liv. II, Ch. VI.
33 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. III. Zie ook Hobbes (1651) 1997, hfdst. 26.
34 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. IV.
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et du citoyen (1789). Politieke vrijheid bestaat uit zekerheid, althans de gedachte dat we zeker-
heid genieten en ook uit de rust die de burger uit die wetenschap van zekerheid put.35

Die zekerheid hangt volgens Montesquieu af van hoe goed de strafwetten zijn. Daarom 
is het volgens hem zo belangrijk dat de strafwetten, en daarmee de strafrechtspraak, zo duide-
lijk mogelijk zijn.36 Daarnaast mag niet alle macht bij één instantie liggen. Montesquieu stond 
name lijk zeer wantrouwend tegenover de mens en in het bijzonder de machtige mens; ‘mais 
c’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va 
jusqu’à ce qu’il trouve de limite’. 37

De corrumperende werking van macht moet derhalve worden ingedamd; ‘il faut que le 
gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen’.38 Daarom dient 
er meer dan één macht te zijn, want ‘le pouvoir arrête le pouvoir’.39 Montesquieu schets een 
constitutionele situatie met drie machten; de wetgevende macht (‘la puissance législative’), de 
uitvoerende macht (‘la puissance exécutrice de l’État’) en de rechtsprekende macht (‘la puis-
sance de juger’). Deze machten dienen strikt gescheiden te blijven.40 Deze machten moeten 
elkaar in evenwicht houden.41

Zouden de wetgevende en de uitvoerende macht worden samengevoegd dan zou er geen 
vrijheid kunnen bestaan; het wetgevende orgaan zou tirannieke wetten kunnen uitvaardigen 
en die op dezelfde wijze uitvoeren. Er is ook geen vrijheid als de rechtsprekende macht niet ge-
scheiden blijft van de wetgevende macht want dan zouden de burgers bloot staan aan arbitraire 
controle, nu de rechter ook de wetgever zou zijn. Samengaan van de uitvoerende macht met 
de rechtsprekende macht zou leiden tot een rechter die zich gewelddadig en onderdrukkend 
zou kunnen gaan gedragen. In het ergste geval komen alle machten zelfs in één hand terecht.42

In plaats van ongedeelde macht komt er zo het ‘kunstmiddel’ van de trias politica, een 
gejuridiseerde, ‘pluricentrische structuur van machtsuitoefening, die tegelijkertijd ook weder-
zijdse begrenzing is. De bemiddelende instantie, die dit teweeg brengt, is het recht in het alge-
meen en de staatsrechtelijke organisatiestructuur in het bijzonder.’ 43

Van de drie machten is de rechtsprekende volgens Montesquieu van weinig belang. ‘Des 
trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle.’ 44 De recht-

35 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI en Liv. XII, Ch. II. Filosofische vrijheid bestaat volgens hem uit 
het (vrije) gebruik van de wil, althans de gedachte dat we onze wil vrij kunnen gebruiken.

36 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XII, Ch. II.
37 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. IV.
38 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI.
39 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. IV.
40 Montesquieu is voor de gedachte van scheiding der machten sterk beïnvloed door onder meer Locke, vol-

gens Vile 1998, p. 83. Toch wijst Witteveen 1991, p. 34, wel op enkele uitzonderingen bij Montesquieu op de 
machtenscheiding.

41 Het is volgens Witteveen 1991, p. 35, niet moeilijk om in het werk van Montesquieu het idee van checks and 
balances te lezen.

42 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI. Montesquieu staat het in drie gevallen toe dat de rechtsprekende 
macht wordt gevoegd met de wetgevende macht: (I) de adel kan niet worden berecht door het volk maar 
dient terecht te staan ten overstaan van een deel van de wetgevende macht; (II) in het geval een wet ‘te 
zwaar’ uitpakt mag de rechter deze niet aanpassen maar moet de wetgevende macht deze matigen; (III) als 
leden van de wetgevende macht moeten worden afgezet dient dat door de adel te gebeuren.

43 ’t Hart & Foqué 1990, p. 82.
44 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI.
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sprekende tribunalen behoeven van hem wat samenstelling betreft niet vast te staan, de oorde-
len echter wel. En wel naar de letter van de wet; ‘S’ils étaient une opinion particulière du juge, 
on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l’on y contracte.’ 45

Aldus is Montesquieu van oordeel dat de rechter niets anders is dan een spreekbuis van de 
wet. ‘Mais les juges de la nation ne sont, commme nous avons dit, que la bouche qui prononce 
les paroles de la loi’.46 Als een wet te streng uitpakt kan de rechter daar niets aan doen. Die 
taak is voorbehouden aan de wetgevende macht, die de bevoegdheid heeft zijn wet te matigen. 
Aan de andere kant zal daarom van Montesquieu de rechter een wet ook niet strenger mogen 
toepassen als die te mild uit zou vallen. De rechter mag van Montesquieu, zo moet worden 
geconcludeerd, gewoonweg niet van de (tekst van de) wet afwijken.47 Toch heeft ook Montes-
quieu zich gerealiseerd dat de wet niet altijd duidelijk kan zijn. In die gevallen kan de rechter 
de tekst van de wet dus niet volgen en dient hij een oplossing te vinden in de geest van de wet.48

De opvattingen van Montesquieu kunnen vooral voor een goed functionerende rolverde-
ling tussen wetgever en rechter zorgen in geval van goede en duidelijke strafbepalingen. Als de 
rechter niet van de wet mag afwijken maar deze strak moet toepassen, dan is er weinig ruimte 
voor onduidelijkheid. Van een onduidelijke wet kan de rechter immers zonder eigen invulling 
geen spreekbuis zijn. De rechter zal dan moeten interpreteren, hetgeen Montesquieu nu juist 
zo veel mogelijk lijkt te willen voorkomen. De uitkomst daarvan is immers onzeker en zo leidt 
onduidelijke wetgeving dus tot een vermindering van de vrijheid van burgers.

Vereist is dat de strafwetten duidelijk zijn. In concreto heeft Montesquieu zich niet uitge-
laten over hoe dat dient te geschieden. Hij stelt alleen dat in een despotie de wetten eenvou-
dig zullen zijn, zodat de macht van de despoot niet wordt belemmerd en dat in de republiek 
en de monarchie er meer regelgeving nodig is. Het aantal voorschriften neemt volgens hem 
toe, naarmate de eer, het bezit, het leven en de vrijheid van burgers meer worden gewaar-
deerd.49 Daarnaast is de uitwerking van het legaliteitsbeginsel bij hem zo, dat belangrijk is dat 
de wet wordt gevolgd, maar dat dit geen uniformiteit van het recht hoeft te betekenen. Foqué 
en ’t Hart merken hierover op dat de eis van legaliteit voor Montesquieu dus betekende dat het 
hem gaat ‘om de binding zelf aan recht en juridische beginselen, en niet zozeer om de unifor-
miteit daarvan’. Codificatie wijst hij af, omdat het recht anders weer tot een instrument voor 
despoten zou verworden. 50

Desondanks komt het mij voor dat uitgebreide wetgeving die gedetailleerd strafbaarheid 
van bepaald gedrag vestigt meer voor de hand ligt dan een summier wetboek van strafrecht, 
met in meerdere of mindere mate open normen. Montesquieu wilde namelijk zo min mogelijk 
aan de strafrechter overlaten vanwege de zekerheid – en dus vrijheid – die het volk volgens hem 
aan duidelijke strafwetten en rechtspraak ontleent. Melai schreef over de rol van de rechter in 
de visie van Montesquieu het volgende: ‘Het is de korzelige plaatsaanwijzing van de rechter, die 

45 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI.
46 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. VI. Witteveen 1991, p. 34-35, merkt op dat deze passage – en andere – 

multi-interpretabel zijn, en dat in de historische context ook bepleit kan worden dat Montesquieu bedoelde 
dat de rechter geen automaat is, maar een vertolker.

47 Zie daarover bijvoorbeeld Groenhuijsen 2002, p. 32-34.
48 Zie daarover Witteveen 1991, p. 33.
49 Montesquieu (1748) 1962, Liv. XI, Ch. 2.
50 Foqué & ’t Hart 1990, p. 109.
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heeft te beseffen dat het recht is gegeven buiten hetgeen deze zelf voor goed zou houden. Hier 
is geen sprake van een naïef vertrouwen in een “mechanische” wetstoepassing, maar van een 
(rechts)politiek postulaat, dat als zodanig tot op de dag van vandaag in het recht fungeert.’ 51

3.2.4 Rousseau

Ondanks het feit dat Jean-Jacques Rousseau in zijn Du contrat social ou droit politique uit 1762, 
waarin hij zijn bekende maatschappelijke verdrag het levenslicht laat zien, niet specifiek ingaat 
op strafwetgeving mag zijn werk hier niet onbesproken blijven. Hij behandelt onder meer wel 
de samenstelling van de wetgever en de reikwijdte en (de natuurlijke) beperking van diens 
macht. Ook komen zijn opvattingen onder meer terug bij het uitgebreider te bespreken werk 
van Beccaria.

Volgens Rousseau hebben alle burgers hun krachten gebundeld in een maatschappelijk 
verdrag, waarbij zij rechten hebben overgedragen aan het collectief. Iedereen is dus onderdeel 
van het collectief, waardoor een ieder slechts aan zichzelf gehoorzaamt en dus even vrij blijft 
als vóór de volledige overgave in het maatschappelijk verdrag. ‘Par laquelle chacun s’unissant à 
tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et rest aussi libre qu’auparavant.’ De last is voor een ieder 
gelijk, nu iedereen zich geheel schenkt, dus heeft niemand er baat bij de bijdrage zwaarder te 
maken.52

Men gaat er verder bij het opgaan in het maatschappelijk verdrag niet op achteruit omdat 
ieder zich aan iedereen geeft en daarom aan niemand. En nu alle deelgenoten dezelfde rechten 
verkrijgen, verkrijgen zij evenveel als zij hebben afgedragen, maar wordt wel aan kracht ge-
wonnen dat te behouden. ‘Enfin chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme 
il n’y a pas un associé sur lequel on n’acquière le même droit qu’on lui cède sur soi, on gagne 
l’équivalent de tout ce qu’on perd, et plus de force pour conserver ce qu’on a.’ 53

Iedereen valt nu onder de algemene wil, de ‘volonté générale’. 54 Het lichaam dat uit het 
maatschappelijk verdrag ontstaat (iedereen dus) en door de algemene wil wordt geleid in zijn 
actieve rol van wetgever, noemt Rousseau de ‘Souverain’.55 Het volk is daarmee zijn eigen wet-
gever.56 Omdat de Souverain is opgebouwd uit alle afzonderlijke burgers kan hij nooit een be-
lang hebben dat strijdig is aan dat van de burgers. Tegenover de soevereine macht behoeft 
daarom ook geen garantie te staan, in tegenstelling tot de idee van Montesquieu, omdat deze 
nooit zijn leden schade toe zou brengen; ‘Le Souverein, par cela seul qu’il est, est toujours tout 
ce qu’il doit être.’ 57

Wetten, uitkomst van de menselijke rede, zijn volgens Rousseau uitspraken van algemene 
strekking gedaan door de algemene wil. ‘Alors la matière sur laquelle on statue est générale 

51 Melai 1968, p. 11.
52 Rousseau (1762) 1963, Liv. I, Ch. VI.
53 Rousseau (1762) 1963, Liv. I, Ch. VI.
54 Remmelink 1970, p. 179, schetst in een bijdrage over de overtuigingsdader een model van het maatschappe-

lijk verdrag waarbij iedereen zich aan de overeengekomen spelregels houdt. Zelf is hij de eerste die toegeeft 
dat ‘dit model van het maatschappelijk verdrag geen werkelijkheid [is], in werkelijkheid is er geen volonté 
generale.’

55 Rousseau (1762) 1963, Liv. I, Ch. VI en Liv. II, Ch. IV.
56 Rousseau (1762) 1963, Liv. III, Ch I.
57 Rousseau (1762) 1963, Liv. I, Ch. VII.
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comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi.’ 58 Wetten kunnen alleen betrek-
king hebben op de onderdanen in hun geheel en op abstracte handelingen, nooit op een indivi-
dueel object. ‘Quand je dis que l’objet des loix est toujours général, j’entends que la loi considère 
les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu ni une 
action particulière.’ 59

Wetten zijn dus van het volk zelf afkomstig en zijn een product van de algemene wil. Vol-
gens Rousseau zal het volk dus nooit een wet uitvaardigen die strijdig is met het eigen belang 
van het volk; niemand zal immers zichzelf willen schaden. Als we een onduidelijke strafbepa-
ling derhalve als een slechte (namelijk voor het volk schadelijke) wet aanduiden, zal het in de 
visie van Rousseau vermoedelijk zo zijn dat er geen onduidelijke strafwet in het leven zal wor-
den geroepen door de wetgever. De wetgever, het volk dus, maakt zo’n slechte wet niet omdat 
het daarvan dan immers zelf het slachtoffer zou worden.

3.2.5 Beccaria60

Cesare Beccaria Bonesana bracht zijn werk Dei delitti e delle pene anoniem uit in 1764. Het 
betrof een aanklacht tegen de toenmalig wrede toepassing van het strafrecht in grote delen van 
Europa. Van Bemmelen noemt het een ‘vlammend protest tegen de in zijn tijd bestaande wet-
geving, in het bijzonder tegen het heersende strafrecht en strafprocesrecht’.61 Beccaria stelt zich 
op het standpunt dat de wetten van destijds een ‘uitvloeisel zijn van de meest barbaarse tijden’.62 
Hij is volgens Foqué en ’t Hart meer bevlogen dan Montesquieu, wiens strafrechts opvattingen 
‘de vurige manifestatie van een humaniteitsideaal [missen]’ en wiens ‘instrumentele, hervor-
mende aspekt (…) vooral [is] gericht op het bijsturen en ongedaan maken van de degenereratie 
van de monarchie tot een despotie.’ 63

Beccaria stelt dat de soeverein de wettig bewaarder en beheerder is van de som van alle 
kleine deeltjes individuele vrijheid (niet meer dan strikt noodzakelijk), die alle burgers hebben 
opgeofferd om ten minste van het restant zeker en met gerust gemoed te kunnen genieten. 
Deze som aan vrijheid heeft hij in pand en moet hij verdedigen tegen ‘de aanmatigingen van 
ieder medelid in het bijzonder’.64

Uit dit maatschappelijk verdrag komt volgens hem, gelijk Rousseau kort vóór hem schreef, 
derhalve het recht tot straffen voort bij de soeverein, welk recht echter gelimiteerd is. ‘De samen-
bundeling van al deze minimale deeltjes maakt het recht tot straffen uit. Alles wat er meer bij 
komt, is misbruik en nog geen recht. Elke straf wordt fundamenteel en van nature onrechtvaar-
dig, zodra zij niet strikt noodzakelijk is om het pand van het algemeen welzijn ongeschonden 
te bewaren. En des te rechtvaardiger en gemakkelijker aanvaardbaar zal de  bestraffing worden, 

58 Rousseau (1762) 1963, Liv. II, Ch. VI.
59 Rousseau (1762) 1963, Liv. II, Ch. VI. Zie voor een uitgebreider overzicht van de ontwikkeling van het 

Nederlandse wetsbegrip Melai 1968, p. 1-70.
60 Zie ook Foqué & ’t Hart 1990, p. 84-110.
61 Beccaria (1764) 1982, p. 7.
62 Beccaria (1764) 1982, p. 30.
63 Foqué & ’t Hart 1990, p. 76.
64 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 2.
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naarmate de veiligheid en de vrijheid, die de soeverein aan zijn onderdanen weet te waarbor-
gen, groter is en hoger aangeslagen wordt.’ 65 Dit noemt hij de grondbeginselen.

Beccaria verbindt een aantal gevolgen aan het bovenstaande.66 Zo mag de soeverein, die 
de maatschappij zelf vertegenwoordigt, alleen wetten van algemene strekking uitvaardigen, die 
gelden voor alle onderdanen. ‘Het is echter de soeverein niet toegestaan reeds te beoordelen 
of een bepaald iemand al dan niet een inbreuk gepleegd heeft op het maatschappelijk verdrag. 
Wanneer hij dit deed, dan zou de natie zich immers in twee partijen splitsen: aan de ene zijde 
de soeverein die stelt dat iemand de regels van het maatschappelijk verdrag overtreden heeft; 
aan de andere kant de aangeklaagde, die een dergelijke inbreuk ontkent. Het is dus noodzake-
lijk dat een derde persoon tussenbeide komt om te beslissen over de ware toedracht van zaken.’ 
Die derde persoon is de rechter, die alleen moet kijken ‘of er in dat concreet en duidelijk om-
schreven geval een strafbaar feit werd gepleegd’.67

Hier komt het lex certa-beginsel al om de hoek kijken, omdat het volgens Beccaria moet 
gaan om concrete en duidelijk omschreven gevallen. Uit de regels van het maatschappelijk 
verdrag moeten wetten met daarin duidelijk geformuleerde strafbare gedragingen worden 
opgesteld. Daarnaast dringt de scheiding der machten van Montesquieu hier op het denken 
van Beccaria door. Een ander gevolg is dat de rechter geen regelscheppende bevoegdheden 
heeft. De wet is naar zijn mening geen achterhaald product dat door rechters naar hedentijdse 
normen moet worden ingevuld, want ‘de rechters ontvangen de wetten uit handen van een 
levende maatschappij of van de soeverein die haar vertegenwoordigt en die de opdracht heeft, 
de wetgeving te handhaven als de actuele uitdrukking van de gemeenschappelijke volkswil’.68

Beccaria ziet als taak van de rechter het toepassen van een volmaakt syllogisme, waarbij 
‘de major wordt gevormd door de wet met haar algemene draagkracht; de minor is de te be-
oordelen concrete daad, die al dan niet met de wet in overeenstemming is; het logische besluit 
is de vrijspraak of de bestraffing’. Als de rechter een tweede syllogisme zou (moeten) toepassen 
‘dan staat de poort wagenwijd open voor alle rechtsonzekerheid’.69

De rechter mag in deze benadering dan ook geen rekening houden met ‘de geest van de 
wet’.70 Volgens Beccaria zou de geest van de wet via de persoon van de rechter afhankelijk zijn 
van ‘de zwakte van de verdachte, van de betrekkingen van de rechter tot de benadeelde en 
van die honderd kleinigheden, waardoor de dingen zich in de licht beïnvloedbare geest van 
de mens anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn’. Verschillende rechtscolleges zouden 
verschillend straffen en eenzelfde rechtscollege op verschillende tijdstippen dezelfde mis daden 
anders straffen, omdat zij ‘hebben nagelaten de vaststaande, steeds aan zichzelf gelijk  blijvende, 

65 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 2.
66 Welke hier niet allemaal worden behandeld.
67 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 3.
68 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4.
69 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4.
70 Hij bedoelt met ‘de geest van de wetten’ het inkleuren van de wet door de rechter, waardoor de geest van 

de wet het resultaat wordt ‘van een juiste of verkeerde logica van de rechter, van zijn goede of slechte spijs-
vertering of van de hevigheid van zijn gevoelens’. Hij doelt dus niet op ‘l’esprit des lois’ van Montesquieu. 
Deze doelde met de geest van de wetten op de, door hem onderzochte, vele verhoudingen tussen de wet 
en haar omgeving. ‘J’examinerai tous ces rapports: ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’esprit des 
lois.’ Montesquieu (1748) 1962, Liv. I, Ch. 3. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat Montesquieu stelt in 
Liv. VI, Ch. 3, dat indien de wetten niet duidelijk zijn, de rechter hun geest moet zoeken.
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tekst van de wet als leidraad te nemen’.71 Beccaria pleit dus ook voor uniforme straffen, die een-
duidig in de wet moeten zijn opgenomen.

Hij benadrukt vervolgens de noodzaak van het vastleggen van de wet en dat deze naar de 
letter moet worden toegepast: ‘Wanneer de wetgeving vast gecodificeerd is en volgens de letter 
strak moet worden toegepast, staat er voor de rechter geen andere keus open dan uitsluitend de 
handelingen van de burgers te onderzoeken en te oordelen, of ze al dan niet in strijd zijn met de 
geschreven wet. Staan de criteria van wat toegelaten en verboden is, criteria die zowel de daden 
van de meest ongeletterde burgers als die van de filosofen in de natie moeten leiden, eenmaal 
definitief vast, dan is er geen plaats meer voor steriele haarkloverij, maar moeten alleen de 
louter feitelijke gegevens worden geconstateerd. Dan zijn de burgers niet meer blootgesteld 
aan de willekeur van de massa kleine tirannen, die des te wreder zijn naarmate verdrukker en 
slachtoffer dichter bij elkaar staan.’ 72

De strafwet moet volgens Beccaria dus letterlijk worden toegepast: ‘Een letterlijke toepas-
sing van de strafwet geeft aan de burgers het gevoel van persoonlijke vrijheid, wat overigens 
niet meer dan een recht is; want dit is nu juist het doel van de vereniging der mensen in een 
maatschappelijk verband.’ Burgers weten daardoor precies waar ze aan toe zijn, ‘het stelt voor 
de burgers de mogelijkheid vast, alle nadelen, die het plegen van een strafbaar feit meebrengt, 
naar hun juiste waarde te schatten’.73 Rechterlijke interpretatie van een wet is volgens hem ‘een 
kwaad’. Daarom mag de wet zelf niet onduidelijk zijn ‘omdat een onduidelijke tekst een uitleg 
onontbeerlijk maakt’.74

Duidelijke strafwetgeving is volgens Beccaria voorts van belang voor het voorkómen van 
strafbare feiten. Het voorkomen van criminaliteit ‘is het voornaamste doel van elke behoor-
lijke wetgeving, die tenslotte bestaat in de kunst de mensen een maximum aan welzijn te ver-
zekeren, of hun een minimum van leed aan te doen’.75 De wetenschap dat gedragingen strafbaar 
zijn maakt dat mensen dit gedrag minder snel zullen vertonen. Daarbij speelt de wetenschap 
dat aan bestraffing niet valt te ontkomen ook een rol.76 ‘Hoe groter het aantal burgers is, dat 
de tekst van de wet begrijpt en het wetboek in handen heeft, hoe geringer de criminaliteit is. 
Het staat immers buiten twijfel, dat wanneer men niet weet, of een bepaalde daad strafbaar is 
dan wel of het soms niet mogelijk is aan de bestraffing te ontsnappen, de verleiding om tot een 
verkeerde daad te komen veel sterker is.’ 77

Beccaria stelt aan de lezer van zijn werk de volgende vraag. ‘Wilt u de misdadigheid voor-
komen?’ Hij beantwoordt die vraag door te stellen dat dan zorg dient te worden gedragen 
voor duidelijke en eenvoudige wetten. Onduidelijke wetgeving is volgens hem rampzalig voor 
een volk, behalve voor een dapper en sterk volk. Zij kunnen de onzekerheid van onduidelijke 
wetgeving overwinnen, ‘maar pas nadat zij eerst er de oorzaak van was, dat een hele natie 

71 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4.
72 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4.
73 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4. Beccaria ziet de onderdanen dus als calculerende burgers (‘homo economi-

cus’).
74 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 5.
75 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 41.
76 In de hoofdstukken 19 en 20 gaat Beccaria, net als Feuerbach later deed, in op de noodzaak van tijdige en 

zekere bestraffing.
77 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 5.
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herhaaldelijk heen en weer werd geslingerd tussen vrijheid en slavernij’.78 Bij Beccaria speelt de 
sturende kracht van het strafrecht een grote rol.79

De boodschap van Beccaria is dat ter voorkoming van strafbare feiten de burgers, van ‘de 
meest ongeletterde burgers tot de filosofen in de natie’, toegang tot de wet moeten hebben en, 
belangrijker nog, deze ook daadwerkelijk kunnen begrijpen. De wetgever dient derhalve een 
begrijpelijk wetgevingsproduct af te leveren, geschreven in de taal van het volk. Hoe dat gere-
aliseerd zou moeten worden laat Beccaria in het midden.

3.2.6 Bentham

De Engelse (rechts)filosoof uit de achttiende en negentiende eeuw Jeremy Bentham is van 
 mening dat bestraffing niet onwerkzaam mag zijn. Derhalve moeten volgens deze auteur wet-
ten goed bekend worden gemaakt. Pas daarna mag een daad bestraft worden, waarbij geldt dat 
de rechter geen andere straffen mag opleggen dan de wet hem toestaat. Bentham opponeert 
daarmee tegen terugwerkende kracht van wetten als grondslag van bestraffing.80

Bentham stond, anders dan de gezaghebbende common law denker Blackstone, een vol-
ledige codificatie van het Engelse strafrecht voor (zo ver is het ook nu nog niet gekomen81). Hij 
was zich er van bewust dat taal imperfect is.82 Veel, zo niet alle, wettelijke regels hebben een 
verdere uitleg nodig door andere termen. Deze uitleggende termen zijn meer vervangend en 
een leidraad dan dat zij de gedachte van de regel belichamen. Een voorbeeld is: gij zult niet 
stelen. ‘A word of so vaque and unexplicit a meaning can no otherwise perform this office, than 
by giving a general intimation of a variety of propositions, each requiring, to convey it to the 
apprehension, a more particular and ample assemblage of terms. Stealing (…) is the taking of a 
thing which is another’s, by one who has no title so to do, and is conscious of his having none.’ 
Maar zelfs dan is de norm volgens hem nog niet duidelijk genoeg. Wat is ‘no title’?83 De regel is 
derhalve in een paar woorden neergelegd, maar de uitleg ervan niet.84 Zijn gedachtegang komt 
op dit punt overeen met die van Hobbes.

78 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 41.
79 Zie ook ’t Hart 1982, p. 344 en Foqué & ’t Hart 1990, p. 90: ‘Beccaria’s pleidooien voor gematigdheid van de 

straffen, de garanties tegen willekeur die hij in het strafrechtelijk systeem wil inbouwen door vaste delicts-
omschrijvingen met vaste straffen tevoren op te nemen in wetten die de rechter niet mag interpreteren 
maar mechanisch moet toepassen, ja uiteindelijk de strekking van zijn gehele werk, staan nadrukkelijk 
in het teken van de preventie van criminaliteit en tonen openlijk hun instrumentaliteit. Die constatering 
betekent niet, dat de door Beccaria aan het strafrecht gestelde eisen geen belangrijke bescherming bieden 
tegen willekeur van de soeverein – van de machthebbers, van de overheid – welke tot de verworvenheden 
zijn gaan behoren van het westeuropese leven, maar wel dat het aspekt dat het individu beschermt slechts 
één kant van de medaille is. De andere kant van diezelfde medaille wordt gevormd door de instrumentali-
teit van het streven om een maatschappelijke ordening tot stand te brengen en in stand te houden waarin 
rechtsbescherming mogelijk is: zowel door preventie als door bestraffing van delicten.’

80 Bentham 1789, Ch. XVII, 11, Ch. XIII, 8 en Ch. XIII, 7.
81 Zie daarover K. Smith 1998, p. 11 e.v.
82 Bentham 1789, Ch. X, 13.
83 Bentham 1789, concluding note 10.
84 Bentham 1789, concluding note 11.
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3.2.7 Feuerbach85

Paul Johann Anselm Feuerbach was als hoogleraar civiel recht en strafrecht verbonden aan 
de Universität in Landshut, daarnaast was hij in dienst van de koning van Beieren als raads-
adviseur voor de gratiëring van ter dood veroordeelden.86 Feuerbach schreef aan het begin 
van de negentiende eeuw een algemeen leerboek over het strafrecht, het Lehrbuch des gemei-
nen in Deutschland gültigen Peinlichen Rechts. Daarin formuleerde hij het zo genoemde nulla 
poena-beginsel, dat de grondslag biedt voor ons legaliteitsbeginsel. Op zijn opvattingen ga ik 
derhalve in.

3.2.7.1 Fysieke dwang

Voor Feuerbach was het doel van een staat87 om een juridische toestand te creëren waarin het 
samenzijn van mensen verloopt volgens de wet. Met dit samenzijn doelt hij op het maatschap-
pelijk verdrag. Het maatschappelijk verdrag garandeert volgens Feuerbach vrijheid, terwijl de 
strafwet die vrijheid veilig stelt. Wie inbreuk maakt op die vrijheid begaat een misdaad. ‘Wer 
die durch den Bürgervertrag guarantirte und durch Strafgesetze gesicherte Freyheit verletzt, 
begeht ein Verbrechen.’ 88

‘Rechtsverletzungen’ (‘rechtsverkrachtingen’ of schendingen van het recht) doen afbreuk 
aan dat wettelijk vastgelegde samenzijn van mensen. Het is daarom van belang dat de staat er 
voor zorgt dat er in het geheel geen schendingen van het recht voorkomen. Rechtsverletzungen 
moeten daarom onmogelijk worden gemaakt.89 Zij zijn een gevaar voor het wettelijk geregelde 
samenzijn.90

Onderdanen van een staat dienen daarom gedwongen te worden zich aan de wet te hou-
den. Ten eerste is er de fysieke dwang die een staat kan uitoefenen. Daarmee kunnen Rechts-
verletzungen worden opgeheven. Die fysieke dwang is dubbel van aard. Zo kan een nog niet 
voltooide Läsion (verwonding) worden verhinderd door het afdwingen van een waarborg ten 
behoeve van de veiligheid van de bedreigden of door rechtstreeks de fysieke kracht van een 
potentiële wetsovertreder te overwinnen (dit noemt hij ‘zuvorkommende Zwang’). Ten tweede 
kan een Rechtsverletzung ongedaan worden gemaakt doordat de staat ongedaanmaking (‘Resti-
tution oder Ersatz’) kan afdwingen (dit noemt hij ‘nachfolgende Zwang’).91

De zuvorkommende Zwang is alleen mogelijk onder de veronderstelling van een daadwer-
kelijke reactie van de staat. Die reactie moet beslist volgen. De nachfolgende Zwang is alleen 
mogelijk bij Rechtsverletzungen waarbij het om vervangbaar (‘ersetzlich’) recht gaat. Dat is vaak 
niet het geval. Fysieke dwang alleen werkt volgens Feuerbach niet in alle gevallen en is daarom 
niet toereikend. ‘Physischer Zwang ist daher nicht hinreichend 1) zum Schutz unersetzlicher 

85 Zie ook Bohnert 1982.
86 Jörg & Kelk 1996, p. 42.
87 Feuerbach 1805, par. 8: ‘Eine durch Unterwerfung unter einen gemeinschaftlichen Willen und durch eine 

Verfassung organisirte bürgerliche Gesellschaft.’
88 Feuerbach 1805, par. 21.
89 Feuerbach 1805, par. 8 en 9.
90 Feuerbach 1805, par. 103.
91 Feuerbach 1805, par. 10.
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Rechte, weil der hier allein mögliche zuvorkommende Zwang von der ganz zufälligen Erkennt-
nis der bevorstehenden Läsion abhängt, auch nicht 2) zum Schutz der an sich ersetzlichen 
Rechte, weil sie oft unersetzbar werden, und für den zuvorkommenden Zwang jene blos zu-
fällige Voraussetzung ebenfalls eine nothwendige Bedingung ist.’ 92

Om alle Rechtsverletzungen te voorkomen moet er derhalve nog een dwang zijn, welke aan 
de voltooiing van een delict voorafgaat en die, van de staat afkomstig, voor elk geval werkt.93 
Die andere dwang noemt Feuerbach ‘psychologischen Zwang’.

3.2.7.2 Psychische dwang

Volgens Feuerbach hebben alle misdaden een psychische ontstaansgrond, aangedreven door 
de wellust van de mens. Die aandrijving in de mens kan worden veilig gesteld doordat hij weet 
dat op zijn daad een groter kwaad niet zal uitblijven. ‘Dieser sinnliche Antrieb wird dadurch 
aufgehoben, dafs jeder weifs, auf seine That werde unausbleiblich ein Uebel folgen, welches 
gröfser ist, als die Unlust, die aus dem nichtbefriedigten Antrieb zur That entspringt.’ 94

Het moet dan natuurlijk wel algemeen bekend zijn op welke daden onafwendbaar straf 
volgt. Angst voor het onbekende schrikt niet af. Daarom moet een wet duidelijk zijn.95 Daar-
naast moet, als een overtreding is begaan, onmiddellijk het daaraan verbonden kwaad worden 
toegevoegd.96 De straf dient derhalve altijd en meteen geëxecuteerd te worden.97

Het zijn deze twee factoren, het strafbaar stellen van gedrag door de wet en het daadwer-
kelijk en onmiddellijk straffen van datzelfde tentoongespreide gedrag, die de psychische dwang 
de afschrikwekkende werking geven.98

92 Feuerbach 1805, par. 11.
93 Feuerbach 1805, par. 12.
94 Feuerbach 1805, par. 13. In de rechtseconomie wordt veelal gewerkt met de veronderstelling dat crimineel 

gedrag op basis van een rationele afweging van de te verwachten kosten en baten tot stand komt. Valt deze 
afweging voor de voor- en nadelen (zoals het vooruitzicht van straf) positief uit, dat wil zeggen dat de 
wetsovertreding lonend is, dan zal het delict worden gepleegd. Zie Van Velthoven 2007, p. 381 e.v. en de 
daar vermelde literatuur.

95 Bohnert 1982, p. 13.
96 Deze gedachte uitte Beccaria reeds in 1764. Volgens Beccaria 1982 (1764), hfdst. 19 en 20, moesten misdaad 

en straf kort op elkaar volgen zodat aan ‘het volk met zijn eenvoudige mentaliteit’ kon worden laten zien 
dat onmiddellijk werd gereageerd op het verleidelijke beeld van de voordelen die de misdaad de delinquent 
heeft opgeleverd. En volgens hem was niet de wreedheid van de straf maar het feit dat het onmogelijk was 
de straf te ontlopen de beste preventie voor de criminaliteit. ‘De zekerheid, dat men zal gestraft worden, zij 
het dan ook zonder overdreven strengheid, maakt beslist een diepere indruk op de mens dan het risico van 
een andere, veel zwaardere sanctie, waaraan men heimelijk hoopt toch te kunnen ontsnappen.’

97 Maar uiteraard mag geen straf worden opgelegd die niet door de wetgever voorgeschreven is, zie Bentham 
1789, Ch. XIII, 7 en Beccaria 1982 (1764), hoofdstuk 3.

98 Feuerbach 1805, par. 14. Bentham wilde het profijt van misdaad laten overtreffen door de straf. Maar omdat 
het profijt van een misdaad in het algemeen zekerder is en sneller op de daad volgt dan de straf, dient die 
achterstand te worden ondervangen door de hoogte van de straf daaraan aan te passen, Bentham 1789, Ch. 
XIV, 16-19 en Ch. XV, 2.
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3.2.7.3 Doel en gronden straf

Straf is openlijke genoegdoening.99 Het doel van straf moet in de optiek van Feuerbach in de 
werking ervan worden gezocht. Van het in de wet dreigen met straf is het doel het afschrik-
ken van alle burgers om Rechtsverletzungen te begaan. Het doel van het toepassen van straf is 
het fundament van de werking van wettelijke dreiging met straf. Zonder de daadwerkelijke 
toepassing van de straf zal de dreiging loos zijn. De wet moet alle burgers afschrikken en het 
executeren van de straf geeft de wet zijn werking.100 Zo is het eigenlijke doel van het toepassen 
van de straf eveneens blote afschrikking van de burgers door de wet. ‘Da das Gesetz alle Bürger 
abschrecken, die Execution aber dem gesetz Wirkung geben soll, so ist der mittelbar Zweck 
(Endzweck) der Zufügung ebenfalls blofse Abschreckung der Bürger durch das Gesetz.’ 101

De rechtsgrond voor straf hangt af van de juridische mogelijkheden ervan. Voor het drei-
gen met straf is de rechtsgrond de juridische vrijheid van de bedreigden, die samengaat met 
bedreiging van straf.102 De rechtsgrond van de verplichting van de staat om met straf te dreigen 
is de noodzaak om de rechten van alle burgers te garanderen. De voorafgegane dreiging met 
straf is de rechtsgrond van het toevoegen van de straf.103

Nadrukkelijk is het doel en de rechtsgrond van het straffen van burgers daarom niet het 
tegengaan van toekomstige overtredingen door een individuele overtreder (voor het voor-
komen daarvan bestaat geen rechtsgrond), niet moralistische vergelding (dat is van zedelijke 
en niet van juridische aard en is fysiek onmogelijk), niet rechtstreekse afschrikking door de 
pijn van het aan de misdadiger toegevoegde kwaad (daarvoor bestaat geen recht) en ook niet 
morele verbetering (dat is het doel van tuchtiging, maar niet van de straf).104 Neveneffecten zo-
als rechtstreekse afschrikking door het zien van de toegevoegde straf, beveiliging van de staat 
en juridische verbetering van bestraften zijn echter wel mogelijk.105

3.2.7.4 Nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullem crimen sine poena legali

Uit het bovenstaande leidt Feuerbach als hoofdprincipe van het strafrecht af dat elke wette-
lijke straf het wettelijke gevolg is van een wet, die op de noodzakelijke instandhouding van de 
externe werking van het recht is gebaseerd en die een schending van het recht met een wel-
lustig kwaad bedreigt: ‘Jede rechtliche Strafe im Staat ist die rechtliche Folge eines, durch die 
Nothwendigkeit der Erhaltung äusserer Rechte begründeten, und eine Rechtsverletzung mit 

99 Feuerbach 1805, par. 134.
100 Daarom moet de executie van de straf ook in het openbaar gebeuren, zie par. 140.
101 Feuerbach 1805, par. 16 en 133. Feuerbach zal met dit laatste het afschrikken van de overige burgers bedoe-

len, nu dat in het concrete geval in ieder geval ten aanzien van één burger niet is gelukt (de straf wordt 
immers alleen toegevoegd omdat daaraan een schending van het recht aan vooraf is gegaan).

102 Feuerbach zal hiermee bedoelen dat door de dreiging met straf bepaalde handelingen niet zullen geschie-
den en dat het volk juist dankzij die dreiging vrijheid heeft. Dat is een juridische vrijheid omdat de burgers 
niet geheel vrij zijn; bepaald gedrag is immers verboden. Het staat de bedreigden niet vrij dat gedrag ten 
toon te spreiden.

103 Feuerbach 1805, par. 17.
104 Feuerbach 1805, par. 18.
105 Feuerbach 1805, par. 133.
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einem sinnlïchen Uebel bedrohenden, Gesetzes.’ 106 Uit die hoofdgedachte vloeien vervolgens 
drie ondergeschikte grondbeginselen voort, waarop geen uitzonderingen zijn toegestaan.

Ten eerste wordt elke toevoeging van straf voorafgegaan door een strafwet (Nulla poena 
sine lege). Geen straf zonder wettelijke basis. ‘Denn lediglich die Androhung des Uebels durch 
das gesetz begründen Begriff und die rechtliche Möglichkeit einer Strafe.’ 107

Ten tweede vereist de toevoeging van een straf het bestaan van een bedreigde handeling 
(Nulla poena sine crimine). Geen straf zonder strafbaar feit. ‘Denn durch das Gesetz ist die ge-
drohte Strafe das Factum als eine rechtlich nothwendige Voraussetzung geknüpft.’ 108

Ten derde vereist het wettelijk strafbare feit de wettelijke straf (Nullum crimen sine poena 
legali). Geen strafbaar feit zonder wettelijke straf. ‘Denn durch das Gesetz wird an die be-
stimmte Rechtsverletzung das Uebel als eine nothwendige rechtliche Folge geknüpft.’ 109

Deze drie beginselen worden samen ook wel ‘nulla poena, nullum crimen sine lege poenali’ 
genoemd, of kortweg het nulla poena-beginsel.110

3.2.7.5 Samenvatting

Volgens Feuerbach is het doel van de staat om wetsovertredingen te voorkomen. ‘Rechts-
verkrachting’ noemt hij dat. Burgers moeten gedwongen worden de wet niet te overtreden. 
Fysieke dwang alleen is niet genoeg, er dient ook dwang van psychische aard te zijn. De fysieke 
dwang wordt gecreëerd door burgers af te schrikken met straf. Burgers moeten dan wel vooraf 
weten welk gedrag door welke straf gevolgd wordt om afgeschrikt te worden. Vervolgens moe-
ten de burgers ervan doordrongen raken dat een wetsovertreding altijd en meteen door straf 
wordt gevolgd. Het is de daadwerkelijke toepassing van straf die de wet zijn werking geeft. 
De eenmaal opgelegde straf heeft voor Feuerbach niet tot doel speciaal preventieve werking, 
houdt geen moralistische vergelding in, heeft ook geen generaal preventieve werking meer en 
houdt geen moralistische opvoeding in. Toch kan die werking er wel zijn, doordat bijkomende 
gevolgen zijn de onmiddellijke afschrikking door het aanschouwen van de toegevoegde straf, 
de beveiliging van de staat en juridische verbetering van bestraften.

Het is volgens Feuerbach de wet die de grondslag moet bieden voor het strafbaar stellen 
van feiten en de op te leggen straffen. Vervolgens mag er geen straf worden opgelegd als geen 
sprake is van een strafbaar feit. Daarentegen dient, als een strafbaar feit is begaan, altijd straf 
te volgen. Feuerbach is bang dat de wet anders een papieren tijger zal blijken. En een papieren 
tijger schrikt weinigen af, met veel wetsovertredingen tot gevolg.

106 Feuerbach 1805, par. 19.
107 Feuerbach 1805, par. 20. Eerder had Beccaria 1982 (1764), hfdst. 2, dit al voorgeschreven en verder bepaald 

dat het de rechter niet is toegestaan, ‘zelfs niet al wordt hij daartoe bewogen door overdreven ijver of door 
zijn inzicht in het algemeen belang’, een hogere straf op te leggen dan is voorgeschreven door de wet.

108 Feuerbach 1805, par. 20 en verder ook par. 137-139. De strafrechter moet daarom ook eerst onderzoek doen 
naar het bestaan van een concrete misdaad, zie par. 596.

109 Feuerbach 1805, par. 20. Zie ook par. 92: ‘Wenn daher die gesetzlich bestimmten Merkmale des Verbrechens 
in concreto vorhanden sind (…) so tritt die gesetzliche Strafe unverändert und nothwendig ein.’ Toch is geen 
sprake van strafbaarheid als bij de dader het bewustzijn ontbrak dat de strafwet werd overtreden. De drei-
ging met straf kan zo’n daad immers niet verhinderen, par. 84 en 85.

110 Bijvoorbeeld ’t Hart 1982, p. 332. Ook wordt het wel aangeduid met ‘nullum delictum, nulla poena sine 
praevia lege poenali’, zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 481 en Jörg & Kelk 1996, p. 42.
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In deze gedachtegang liggen aanknopingspunten besloten voor duidelijke wetgeving. De bur-
ger moet vooraf weten welk gedrag als onwenselijk wordt beschouwd. Hij dient daarvoor pre-
cies te weten welk gedrag onder een strafbaar gesteld feit valt en welk gedrag niet. Als een 
burger immers niet weet dat bepaald voorgenomen gedrag onder een strafwet valt, houdt hij 
ook geen rekening met de daarop volgende straf. Van afschrikwekkende werking is dan geen 
sprake meer. Daarom kan Feuerbach niet zo snel een bevlogen voorvechter van een humaner 
strafrecht worden genoemd; de grondslag van zijn werk is namelijk alleen de rede.111 Duidelijke 
en bekende strafwetten dienen bij hem ter voorkoming van criminaliteit.

3.3 Art. 8 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789)

De idealen van de Verlichting werden tijdens de Franse revolutie in 1789 vastgelegd in de Dé-
claration des droits de l’homme et du citoyen.112 Bovenstaande denkbeelden over het legaliteits-
denken vonden daarin in meerdere of mindere mate gehoor. De gedachte dat men vrij is om 
te doen wat de wet niet verbiedt en niet kan worden gedwongen iets te doen waar de wet niet 
toe verplicht werd geformuleerd in art. V: ‘Tout ce qui n’est pas défendru par la loi ne peut être 
empêcé, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.’

De idee dat de wet voortspruit uit de gemeenschappelijke wil vond zijn weerslag in de 
eerste zin van art. VI: ‘La loi est l’expression de la volonté générale.’ In art. VII en VIII werd het 
legaliteitsbeginsel verwoord: ‘Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas 
déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, 
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen appelé 
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant: il se rend coupable par la résistance’ (art. 7) 
en ‘La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 
être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement 
 appliquée’ (art. 8).

De maatstaf diende vanaf dat moment te zijn dat strafbare feiten voorafgaand aan het 
delict in een wet werden vastgelegd en uitgevaardigd, de toepassing op wettige wijze werd uit-
gevoerd en alleen wettelijk bepaalde straffen konden worden opgelegd. Volgens Moorman van 
Kappen bleef de Déclaration voor de toenmalige Republiek der Verenigde Nederlanden voor 
het geldende recht in het begin zonder effect. Dit wilde overigens niet zeggen dat ‘de idee van 
mensen- en burger(schaps)rechten hier te lande in de dagen van de Republiek buiten de krin-
gen van ‘verlichte’ patriotten onbekend was’.113 Een (indirecte) werking was er wel toen van 1811 
tot 1886 de Code pénal in Nederland gold.114 In art. 4 was het legaliteitsbeginsel opgenomen.115

111 Bohnert 1982, p. 9.
112 Naast de op 26 augustus 1789 door de Franse Assemblée goedgekeurde déclaration waren er ook déclara-

tions die dateerden van daarvoor en daarna, aldus Dupont 1989, p. 483-484. De déclaration zoals wij die 
kennen moet aldus niet te heilig worden verklaard volgens Dupont (p. 493). Zie ook Schreiber 1976, p. 67 
e.v.

113 Moorman van Kappen 1989, p. 494. Volgens Van der Broeck 1986, p. 49, paste een verklaring van de rechten 
van de mens ook voor de Oostenrijkse Nederlanden omstreeks 1789 blijkbaar minder goed in het Zuid-
Nederlandse kader.

114 ’t Hart 1982, p. 345, meent dat vooral via het Franse denken (Déclaration en de Code pénal) en Feuerbach 
het nulla-poenabeginsel tot ons is gekomen.

115 Zie par. 4.3.3.
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Toch braken de bepalingen van de Déclaration met het strafrecht van het ancien régime, waar-
in het legaliteitsbeginsel een einde maakte aan de willekeur van de strafbaarstelling. Daaruit 
volgde volgens Dupont onder meer dat sprake moest zijn van een precieze, wettelijke om-
schrijving van de strafbare feiten,116 ondanks het feit dat deze eis niet met zoveel woorden is 
opgenomen in de Déclaration.

3.4 Tussenstop: de fundamenten van het lex certa-beginsel

Resumerend kan worden gesteld dat het legaliteitsbeginsel van oorsprong dus een staatsrech-
telijke en een strafrechtelijke grondslag heeft. Vanaf het denken van Montesquieu wordt de 
burgerlijke vrijheid beschermd geacht door machtenscheiding. De rechter is in zijn macht ge-
bonden aan de wet, terwijl ook de uitvoerende macht zich aan diezelfde wet heeft te houden. 
Daarin komt de rechtsstaatgedachte tot uiting komt. Daarbij speelt ook de democratische legi-
timering (Rousseau) van het opleggen van straf een rol; het volk, of in ieder geval de meerder-
heid daarvan, uit zich over ongewenst gedrag in de samenleving.117

De strafrechtelijke wortel komt via het rechtszekerheids- en het schuldbeginsel tot uiting 
in de gedachte dat de burger in alle redelijkheid kan weten welk gedrag niet is toegestaan en 
tot een bepaalde bestraffing kan leiden. Zonder dat uitgangspunt kan immers ook geen straf-
rechtelijke schuld worden aangenomen, nu schuld de strafrechtelijke aansprakelijkheid veran-
kert.118 Dat moet overigens ook een sturend element hebben; ongewenst en daarom strafbaar 
gesteld gedrag zal door de strafbedreiging niet plaatsvinden (hoewel die gedachte van Feuer-
bach thans meestal als naïef wordt beschouwd119). De rechtvaardiging van de straf ligt in het 
feit dat de dader had kunnen weten dat zijn handelen verboden was en met straf bedreigd.120 
Willekeur door de rechter moest worden uitgebannen (Beccaria). Dat alles moet als overkoe-
pelend belang leiden tot rechtszekerheid bij de burgers.121

Ook wordt aangegeven dat strafwetten duidelijk moeten zijn. Beccaria is daar het stelligst 
over. Het lex certa-beginsel heeft dan ook diepe filosofische wortels.122 De rol van het lex certa-
beginsel ten aanzien van het bereiken van rechtszekerheid is helder. Hoe beter dit beginsel 
wordt nageleefd, des te beter voornoemde aspecten, voortvloeiende uit de grondslagen van 
het legaliteitsbeginsel, tot hun recht komen. Voor staat en rechter bestaat dan immers niet de 
mogelijkheid noch de noodzaak het recht willekeurig toe te passen, kent de burger zekerheid in 

116 Dupont 1989, p. 489.
117 Zie onder meer Simmelink 1995, p. 269-270, Schreiber 1976, p. 209 e.v., Schünemann 1978, p. 9-11, Jörg 

1979, p. 39 e.v., De Hullu 2009, p. 84, Mevis 2000, p. 3 e.v., Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, Knigge 
1984, p. 225, p. 481-482, Groenhuijsen 1982, p. 287, Groenhuijsen 1987, p. 25 e.v., Rozemond 1999, en Roze-
mond 2008.

118 Vgl. Groenhuijsen 1989, p. 44, die het Melk en water-arrest, HR 14 januari 1916, NJ 1916, 681, aanhaalt waar-
in is aangenomen dat geldt ‘geen straf zonder schuld’. Dit wordt herhaald door Koopmans 1997, p. 545. Zie 
over de schuldgedachte als fundament van het legaliteitsbeginsel ook Knigge 1984, p. 225 en Groenhuijsen 
1987, p. 25 e.v.

119 Zie onder meer Simmelink 1995, p. 270, Schünemann 1978, p. 11 e.v., De Hullu 2009, p. 85, Hazewinkel-
Suringa/Remmelink 1995, p. 481-482 en Groenhuijsen 1987, p. 25 e.v.

120 De Hullu 2009, p. 85.
121 De Hullu 2009, p. 84.
122 Zie ook Schreiber 1976, p. 55.
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zijn vrijheid door de heldere scheidslijn tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag en zal hij zo 
gestuurd worden dat die zekerheid er ook toe moet leiden dat het strafbaar gestelde gedrag ook 
daadwerkelijk niet vóórkomt of op goede gronden bestraft kan worden (overtreding van de 
gestelde regels is namelijk verwijtbaar). Onduidelijke wetten ontberen die werking (het sturend 
vermogen van het strafrecht neemt omgekeerd toe wanneer strafrechtelijke normen zijn neer-
gelegd in kenbare en voorzienbare regels waarop burgers hun gedrag kunnen afstemmen).123 
Ook in die tijd was er al zeer zeker oog voor de instrumentele kant van duidelijke wetgeving.124

3.5 Het legaliteitsbeginsel tot kort na de Tweede Wereldoorlog

3.5.1 Inleiding

De opvatting over het legaliteits- en lex certa-beginsel heeft in de meer recente literatuur en 
rechtspraak een belangrijke verandering ondergaan ten opzichte van de zeventiende eeuw. 
Meer en meer is de gedachte ontstaan dat het beter de rechter kan zijn die uiteindelijk recht 
doet in een specifieke situatie, naar huidige maatschappelijke inzichten. Maar dan moet de 
rechter dat ook wel kunnen. In de loop der tijd heeft hij daartoe enerzijds de vrijheid gekregen 
van de wetgever door middel van vage of ruime wettelijke bepalingen, terwijl anderzijds de 
rechter die vrijheid ook meer heeft genomen door toepassing van andere interpretatiemetho-
den dan de grammaticale en wetshistorische. Voormelde veranderde opvatting over het legali-
teitsbeginsel maakt dat mogelijk.

3.5.2 De periode tot en met de Tweede Wereldoorlog

Sommigen laten het veranderde denken al beginnen in de Romantiek.125 Tot ruim in de negen-
tiende eeuw is het legaliteitsbeginsel in ieder geval nog vanzelfsprekend. In Nederland wordt 
het beginsel in 1886 in het dan nieuwe Wetboek van Strafrecht nog zonder noemenswaardige 
discussie vervat in art. 1. In Duitsland komt de discussie over het legaliteitsbeginsel eerder op 
gang. Zo bekritiseert Binding al aan het einde van de negentiende eeuw het beginsel. Het met 
terugwerkende kracht toepassen van wetten en analogische interpretatie is wat hem betreft 
niet verboden. De grondslagen van het beginsel kunnen hem niet bekoren. Binding gelooft 
niet in de preventieve werking van de strafwet en door analoge toepassing van wetten geschiedt 
geen onrecht; de dader krijgt enkel ‘was er verdient hat’.126 Veel navolging heeft Binding echter 
niet gekregen. Veelal bleef men in Duitsland vasthouden aan het legaliteitsbeginsel, ook ten 
tijde van de Weimarreplubliek.127

Het is vervolgens het Nationaal-Socialistische regime in Duitsland dat vanaf de jaren 
’30 van de twintigste eeuw daadwerkelijk pas de werking van het legaliteitsbeginsel in hoge 
mate marginaliseert. Schreiber spreekt van een uitholling.128 Sprake is van een verdrukking 

123 Rozemond 1999, p. 124.
124 Zie ook Groenhuijsen 2002.
125 Zie Mevis 1999, p. 6 e.v. en de daar genoemde literatuur.
126 Binding 1885, p. 27-28. Zie hierover ook Schreiber 1976, p. 169 e.v.
127 Zie daarover Schreiber 1976, p. 174 e.v.
128 Schreiber 1976, p. 196.
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van de burger als individu ten gunste van de burger als onderdeel van het collectief.129 Er wer-
den inbreuken op het beginsel gemaakt die op de instemming konden rekenen in de Duitse 
strafrechtsliteratuur.130 Zo werd met terugwerkende kracht aan de Leidenaar Marinus van der 
Lubbe de doodstraf opgelegd voor het in brand steken van de Reichstag in 1933. Het opleggen 
van die straf was ten tijde van het delict nog niet mogelijk. De zogenoemde Lex-Van der Lubbe 
van 29 maart 1933 maakte dat vervolgens wel mogelijk.131 Na zijn veroordeling werd hij in 1934 
ook daadwerkelijk ter dood gebracht.132

Een tweetal jaren later werd analogie in het strafrecht ingevoerd met een nieuw art. 2 van 
het Duitse Wetboek van Strafrecht:

‘Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gezetz für strafbar erklärt oder die nach dem 
Grundgedanken eines Strafgezetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung ver-
dient. Findet auf die tat kein bestimmtes Strafgezetz unmittelbar Anwendung, so wird die 
Tat nach dem Gezetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft.’ 133

Van de mogelijkheid tot analogie is door Duitse rechters vervolgens ook daadwerkelijk gebruik 
gemaakt.134 Radbruch wijtte dat aan het geldende rechtspositivisme en de gedachte ‘Gesetz ist 
Gesetz’.135 Als gezicht van dat onrecht kan de Duitse opperrechter Roland Freisler genoemd 
worden, die als weinig aansprekende bijnaam de ‘Bloedrechter van de Führer’ had. Hij had 
zelfs de ruime Duitse wet niet nodig om tot een (doodstraf)vonnis te kunnen komen, omdat 
hij namens het volk sprak.136

Al tijdens het Internationaal Congres voor Strafrecht en Gevangeniswezen van 1935 te 
Berlijn hield Freisler een rede waarin hij de Nationaal-Socialistische opvatting over strafrecht 
ontvouwde. Rutgers doet van het congres verslag in 1936.137 Het ging niet om de belangen van 
het individu als verdachte, maar om de belangen van het collectief. De gedachte van het nulla 
poena-beginsel moest daarom worden ingeruild voor de leus ‘dem Volke sein Recht’. Er was 
dus plaats voor het toelaten van analogie, het gesundes Volksempfinden als bron van recht en 
ruime formuleringen door ‘Generalklauseln’. Rechtszekerheid is ook voor het individu belang-
rijk, maar moet collectief worden gewaardborgd volgens Freisler: ‘Die Rechtssicherheit des 
Einzelnen erscheint dem nationalsozialistischen Strafrecht nicht etwa als nebensächlich; sie 
wird vielmehr durch die Lebenssicherheit des Volkes am besten gewährleistet.’ 138

In Nederland is een soortgelijke gedachtengang wel op gang gekomen, maar deze werd 
niet breed aangehangen.139 Genoemd kunnen worden Hooykaas en Marx, die beiden onder 

129 Zie daarover ook Jansen 2006, p. 417-418.
130 Zie Kleene 1938 en Jansen 2006.
131 Zie Jansen 2006, p. 423.
132 Zie over Van der Lubbe uitgebreider, Van der Donk 1935.
133 Zie Jansen 2006, p. 423 en Röling 1938, p. 20.
134 Kritiek daarop levert Röling 1938, p. 24-25.
135 Radbruch 1945, p. 335 en Radbruch 1946, p. 351. Of dat helemaal terecht is wordt thans veelal betwist, zie 

daarover verder par. 3.5.4.
136 Bron: www.verzet.org. Zie over Freisler ook Silvis 1987, p. 36 en Schreiber 1976, p. 195 e.v.
137 Rutgers 1936, p. 59 e.v.
138 Rutgers 1936, p. 66.
139 Zie daarover ook Jansen 2006.
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 andere in een preadvies voor de Nederlandsche Juristen-Vereniging in 1934 hun ideeën hebben 
ontvouwd.140 Hooykaas zet bij de verhouding tussen het individu en de gemeenschap(pen)141 
een individualistische voorstelling tegenover een universalistische voorstelling. Bij de indivi-
dualistische voorstelling wordt het individu vooropgesteld, de gemeenschappen zijn daaraan 
ondergeschikt. Bij de universalistische voorstelling is dat juist andersom. ‘De afzonderlijke 
mensch is voor het individualisme een zelfstandige, afgeronde eenheid, doel in zich zelf, voor 
de geloovigen met een individueel gedachte eeuwige bestemming. De persoonlijke gemeen-
schappen gezin en familie, de overige zedelijke en culturele levensbetrekkingen, de staat en de 
andere politieke eenheden, hebben in deze opvatting naast de individuen slechts een secundair 
bestaan: het zijn een soort instellingen te algemeenen nutte, vrijwel uitsluitend op de aardsche 
samenleving georiënteerd. Het universalisme neemt omgekeerd zijn uitgangspunt in de ge-
meenschappen. Deze beschouwt het als primair, het leven van de individuen als afgeleid: de 
individuen zijn voor het universalisme niet anders dan deelen van grootere eenheden.’ 142

Zowel het Wetboek van Strafrecht als het Wetboek van Strafvordering is volgens Hooy-
kaas individualistisch van aard. De staat wordt niet of nauwelijks beschermd door strafbepa-
lingen; het belang van het individu staat voorop. In de strafbepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht komt naar voren dat ‘de afzonderlijke mensch een zelfstandige eenheid vormt; en 
niet in wezen onderdeel van de gemeenschappen’, welke gedachte volgens Hooykaas moet wor-
den losgelaten, want men ‘brenge ook in dit onderdeel van het strafrecht de gemeenschappen 
tot haar recht’. Voor bijvoorbeeld het begrip ‘vrijheid’ naar universalistisch model betekent dat 
niet dat de burger ongebonden is, maar wordt juist gedoeld op diens mogelijkheid de gemeen-
schappen met zijn capaciteiten te dienen.143

Hooykaas stond tegen deze achtergrond een vermeerdering van het aantal strafbepalingen 
voor om de gemeenschappen te beschermen. Hij stelde voor om met het oog daarop vooral 
nieuwe strafbepalingen in het wetboek op te nemen. Een soortgelijk resultaat kan volgens hem 
ook worden bereikt door art. 1 Sr af te schaffen, waartegen hij geen bezwaar heeft. Men kan 
dan ‘rechtspraak, hetzij naar analogie, hetzij, naast of in plaats van het geschreven recht, naar 
rechtsbewustzijn’ invoeren. De rechter heeft dan de gelegenheid de wijzigingen van het rechts-
bewustzijn te volgen. Hij legt het zwaartepunt evenwel bij de eerste methode – uitbreiding van 
het aantal strafbepalingen en daarmee verruiming van het bereik van de strafwet – omdat die 
een geleidelijkere verandering teweeg zou brengen.144 Hooykaas lijkt dus in het uiterste geval 
zelfs de geschreven wet als basis voor bestraffing te kunnen loslaten, al lijkt hij later de voor-
keur te geven aan een (verregaande) differentiatie van strafbepalingen voor de verschillende 
functies der individuen.145

140 Zie voor een kritische bespreking, vooral ten aanzien van Hooykaas, Van Bemmelen 1934.
141 Welke volgens Hooykaas 1934, p. 9, in vier gemeenschappen uiteenvalt, in volgorde van rang: de persoon-

lijke of zedelijke, de economische, de culturele en de politieke gemeenschap.
142 Hooykaas 1934, p. 4.
143 Hooykaas 1934, p. 32 e.v., p. 43-44 en citaten op p. 53.
144 Hooykaas 1934, p. 49. Anders dan Van Bemmelen 1934, p. 2, meen ik dat Hooykaas analogie dus wel in het 

strafrecht wilde toestaan, zij het dat het zwaartepunt volgens hem moest liggen bij het uitbreiden van het 
aantal delicten.

145 Hooykaas 1936, p. 415-416.
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Interpreteren vanuit de individualistische opvatting houdt in dat de strafbepalingen vooral af-
zonderlijk worden bekeken, waarbij de wets- en rechtshistorische interpretatiemethode wordt 
gebruikt. Het universalisme verwerpt die methoden, omdat het uitgaat van de eenheid van het 
recht, ‘welke de afzonderlijke wetsvoorschriften en rechtsinstituten doordringt’. Het universa-
lisme heeft daarbij drie gezichtspunten.

Het eerste ziet het rechtsstelsel als een systematisch geheel, waarbij de nieuwe en oude 
bepalingen in het huidige systeem moeten worden bezien. Hooykaas noemt dat de ‘innerlijke 
eenheid van de rechtsordening’.

Het tweede gezichtspunt is dat deze ordening betrokken is op concrete maatschappelijke 
verhoudingen, hetgeen tot sociologische en teleologische interpretatiemethoden zou moeten 
leiden. Een historische opvatting over de oudere voorschriften is dan ook alleen aan de orde 
voor zover het om culturele historie gaat, die het verband zoekt tussen een bepaald rechts-
stelsel en de concrete maatschappelijke verhoudingen. Zijn de maatschappelijke verhoudin-
gen ver anderd, dan heeft een historisch gezichtspunt weinig tot geen betekenis. Slechts als 
de maatschappelijke verhoudingen ongewijzigd zijn kan de cultuur-historische interpretatie 
verhelderend werken.

Het derde gezichtspunt betreft de samenhang met de ‘Zedelijke Wereldorde’, hetgeen in-
houdt dat de uitlegger van de wet de beschikking heeft over de volgende hulpmiddelen: ‘a. de 
Zedenleer van de groote godsdiensten; b. de groote wijsgeerige stelsels; c. het recht, de rechts-
wetenschap en de rechtspraak van andere politieke, godsdienstige, zedelijke en economische 
gemeenschappen; d. recht, rechtswetenschap en rechtspraak van het eigen rechtsstelsel.’ 146

Hooykaas stelde voor de door de rechter te hanteren interpretatiemethoden in het Wet-
boek van Strafrecht op te nemen, en wel als eerste bepalingen van het wetboek. De rechter 
moest rechtspreken volgens de wet en de wet vormde voor de uitlegging een systematisch 
geheel. Bij twijfel moet de wet teruggevoerd worden op haar zedelijke grondslagen.147

De gedachte van het universalisme is dat de gemeenschap vanuit de ‘Zedelijke Orde’ be-
paalt wat strafbaar is. Dat moet de burger ervan weerhouden daarop een inbreuk te maken. 
Niet omdat op die inbreuk straf is gesteld.148 Ook in Duitsland was het ‘Willensstrafrecht’ meer 
en meer op de voorgrond getreden. Dat leidt er volgens Hooykaas toe dat het geen probleem 
is om zwaardere straffen met terugwerkende kracht op te leggen (en het niet vanzelfsprekend 
is dat eventuele latere gunstigere bepalingen worden toegepast, zoals art. 1 lid 2 Sr in geval 
van verandering van wetgeving voorschrijft). ‘Wie willens en wetens een strafbaar feit begaat, 
stelt zich onder de beoordeling van de gemeenschap.’ En hoewel het nulla poena-beginsel als 
voordeel heeft dat het aan de burger duidelijk maakt – beter dan een uitgebreide verzameling 
literatuur en rechtspraak – wat volgens de ‘Zedelijke Orde’ ontoelaatbaar is (met als doel dat 

146 Hooykaas 1934, p. 114-117.
147 Hooykaas 1934, p. 117-118. Art. 1 zou moeten luiden: ‘De rechter spreekt recht volgens de wet’. En art. 2: ‘De 

wet vormt voor de uitlegging een systematisch geheel, onafhankelijk van de historische strekking van de af-
zonderlijke voorschrift. Met de belangen, waarop de wet betrekking heeft, wordt bij de uitlegging rekening 
gehouden. Deze belangen worden tegen elkander afgewogen. Bij twijfel wordt de wet teruggevoerd op haar 
zedelijke grondslagen.’

148 Hooykaas 1934, p. 123, herhaald in Hooykaas 1936, p. 413.
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dit gedrag dan uiteraard achterwege blijft), kon het beginsel wegens de verstarring op het wer-
kelijke leven op termijn verdwijnen.149

Nu een afzonderlijke bepaling geen zelfstandige betekenis had in zijn ogen, het belang dat 
de zedelijke grondslagen bij twijfel bepalend was, hij een afkeer van op bescherming van het in-
dividu gerichte (‘individualistische’) interpretatie had, gezien het feit dat het legaliteitsbeginsel 
volgens hem uiteindelijk kon worden afgeschaft en rechtspraak naar analogie of naar rechts-
bewustzijn toelaatbaar was, meen ik dat de grammaticale interpretatiemethode bij Hooykaas 
geen noemenswaardige rol van betekenis speelde. Zeker niet als eenmaal door de gemeen-
schap als onzedelijk bestempeld gedrag daardoor onbestraft zou blijven. Oudere voorschriften 
moesten niet worden bezien vanuit een historisch oogpunt maar worden geactualiseerd naar 
de huidige maatschappelijke situatie, zodat de wetshistorische interpretatiemethode eveneens 
niet van veel belang kan zijn geweest in de visie van Hooykaas.

Hooykaas zag het strafrecht als een middel van het collectief om het afgedwaalde individu 
terug naar de kudde te krijgen, in welk proces geen individuele rechten zouden moeten gelden 
ten nadele van de gemeenschap. Zo zou het nemo tenetur-beginsel moeten verdwijnen ten 
gunste van de waarheidsvinding. ‘Indien men het strafproces ziet als in de eerste plaats leidend 
tot een zedelijke beoordeling der gepleegde handelingen, beoordeling mede gegeven in het be-
lang van den verdachte, die aldus gewaarschuwd wordt niet op den ingeslagen immoreelen weg 
voort te gaan, bestaat voor zoodanige tegenstelling (tussen de belangen van de individu en die 
van de gemeenschap, JSN) geen grond. Daarmede verandert de positie van den verdachte in 
het proces. Een zedelijk recht tot zwijgen of anderszins niet-medewerken bij het onderzoek, als 
het bestaande artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering althans suggereert, wordt gevoeld 
als in strijd met grondslag en doel van het strafgeding.’ 150

Eenzelfde weg was Marx ingeslagen in zijn preadvies. Hij stelde een groot aantal wijzigin-
gen voor aangaande het strafprocesrecht. De rechten van de burger als verdachte (waaronder 
het zwijgrecht) werden als het aan Marx lag ernstig beknot, terwijl de in acht te nemen forma-
liteiten ten aanzien van strafvorderlijke handelingen zouden moeten worden verminderd en 
de mogelijkheden voor opsporing en vervolging vergroot. Ook de rol van de advocaat moest 
veranderen. Deze zou een meer neutrale toehoorder moeten zijn die met zijn handelingen en 
adviezen vooral niet de waarheidsvinding in de weg mocht staan.151

Ook bij Marx was de invulling die onder invloed van de uit de Franse revolutie voortvloei-
ende idealen werd gegeven aan het legaliteitsbeginsel het leven niet zeker. Hij signaleert een 
tekort aan mogelijkheden om strafwaardig onrecht te bestraffen, voor zover dat niet reeds in 
het wetboek was opgenomen. Als oplossing daarvoor stond hij toe dat de rechter toch tot een 
veroordelend vonnis komt, ook al is het strafwaardige gedrag niet zelf in de strafwet opgeno-
men. ‘Deze opvatting motiveere hij, òf door uiteen te zetten, dat het bewezen feiten complex 
slechts in zeer ondergeschikte, uitdrukkelijk genoemde opzichten afwijkt van een feit, dat 
 onder eene bestaande strafbepaling valt, òf door te verklaren, dat en waarom bedoeld complex 
door eene bijzondere ontwikkeling der maatschappelijke verhoudingen is aan te merken als 
straf verdienende.’ 152

149 Hooykaas 1934, p. 118-124, citaat op p. 123.
150 Hooykaas 1936, p. 414.
151 Marx 1934, p. 12 e.v. en de conclusies op p. 53 e.v.
152 Marx 1934, p. 8.
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Marx staat eveneens analogie naar ‘heerschende volksovertuiging’ voor en heeft er geen pro-
bleem mee om de striktere benadering die tot dan toe gold ten aanzien van het legaliteits-
beginsel los te laten. ‘Ons materieel strafrecht behoeft geen magna charta voor de misdaad te 
wezen in dien zin, dat men, met voldoende wetskennis gewapend, moet kunnen zien, welke 
onbehoorlijkheden buiten de grenzen van het op straffe verbodene vallen. Een grens moge er 
zijn, doch die worde aangegeven door het uit des wetgevers woord sprekende rechtsbewustzijn, 
zooals dat volgens hem ten tijde van het gepleegde feit levend was. Met inachtneming hiervan 
is er dan m.i. niets tegen, een feit strafbaar te verklaren, zonder dat dit uit eene ten tijde van het 
plegen er van bestaand wetsvoorschrift blijkt.’ 153

Bovenstaande gedachten, zoals door Hooykaas en Marx verwoord, kregen – gelukkig – 
hier te lande geen voet aan de grond in de discussie van de jaren ’30. De meer wetsgebonden 
uitleg die werd gegeven aan het legaliteitsbeginsel stond eigenlijk niet ter discussie, behalve de 
wenselijkheid van het analogieverbod. Over het toestaan van analogie was de literatuur sterk 
verdeeld. Door Jansen is van die discussie recent een uitvoerig overzicht gemaakt, zodat ik 
deze discussie hier beknopt weergeef.154 Voorstanders van analogie waren onder meer Taverne, 
Pompe en Röling.155 Er is een ruime traditie van analoge wetstoepassing in zowel het civiele 
als het strafrecht, dus waarom dan dat verbod voor het strafrecht nu wel vasthouden? Men 
kan niet zonder, zo blijkt uit de jurisprudentie.156 Daarnaast is het alternatief voor analogie het 
werken met ruime delictsomschrijvingen.157 Het analogieverbod heeft die tendens volgens hem 
veroorzaakt, met moeilijk te lezen delictsomschrijvingen tot gevolg.158

De keuze die Röling laat – hetzij analogie, hetzij ruime delictsomschrijvingen – is mijns 
inziens te beperkt. Men kan immers ook het analogieverbod aanhouden en tevens geen (te) 
ruime delictsomschrijvingen willen formuleren. Dan kiest men voor de individuele rechts-
zekerheid en geeft men de rechter minder bewegingsvrijheid. Dan zijn, bij een gelijk blijvend 
aantal strafbepalingen, minder gedragingen uiteindelijk te bestraffen,159 maar wordt de voor-
zienbaarheid van bestraffing vergroot. Analoge toepassing van strafbepalingen, al dan niet op 
basis van het ‘gezonde rechtsgevoel’, leidt onvermijdelijk tot een aanzienlijke vergroting van 
onverwachte strafbare handelingen.

Langemeijer vond wel dat analogie verboden moest blijven.160 Hij kwam tot een andere 
conclusie dan Röling. Extensieve interpretatie was wel, maar analogie niet toelaatbaar.161 Door 
analogie neemt het aantal betwistbare beslissingen van de rechter toe, omdat er een element 

153 Marx 1934, p. 11.
154 Jansen 2006, p. 415 e.v.
155 Zie Jansen 2006.
156 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 487, geeft als voorbeelden: hinderlijk voorgaan is hinderlijk vol-

gen, telefoonpalen zijn telegraafwerken en geiten omvat ook bokken. Zie ook de voorbeelden die Lange-
meijer 1938, p. 45-49, geeft.

157 Analogie en ruime delictsomschrijvingen kunnen als communicerende vaten worden gezien; hoe ruimer 
de delictsomschrijving, des te minder behoefte er bestaat aan analogie, zie Taverne 1936, p. 14-15.

158 Röling 1938, p. 1 e.v.
159 Hoewel gekant tegen analogie, stelt Langemeijer 1938, p. 52, dat een van de voordelen ervan is dat ‘minder 

lieden, die in wezen misdadigers zijn, aan den greep der justitie [zouden] ontsnappen’.
160 Daarnaast kunnen worden genoemd Van Bemmelen, Van Oven, Van der Donk en Rutgers, zie Jansen 

2006, p. 426.
161 Langemeijer 1938, p. 42.
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van persoonlijke waardering bij komt kijken. Twee andere bezwaren die hij noemt, liggen 
daarvan in het verlengde. Als de rechter analoog mag interpreteren dan bestaat het gevaar dat 
hij geneigd is om zoveel mogelijk leemten in de wet – die onvermijdelijk zijn – te dichten; ‘wan-
neer de analogie eenmaal geoorloofd zijn zal, [zal] de rechter aan een sterke verleiding bloot 
staan om de toch reeds vage grenzen van dit middel van rechtsvinding op haar beurt weer te 
verruimen’.162 Maar dit probleem doet zich bij extensieve interpretatie ook voor. Ook neemt de 
voorzienbaarheid van de uiteindelijke strafbaarheid van gedrag op basis van een analogische 
interpretatie af. Dat betekent dat de opsporingshandelingen van politie niet tot vervolging be-
hoeven te leiden, vervolging niet tot een veroordeling en een veroordeling niet tot in hoogste 
instantie behoeft stand te houden, omdat met analogie onvoldoende vaststaat wat nu wel en 
niet strafbaar is.163 Dat gevaar bestaat natuurlijk ook zonder analogie, maar omdat iedereen in 
de keten naast de wet ook nog eens met een uitbreiding naar analogie moet rekening houden, 
ontstaat een groter grijs gebied, waarin het oordeel van de politieambtenaar over strafwaardig-
heid kan afwijken van dat van de ambtenaar bij het OM, dat van de feitenrechter daar weer van 
af kan wijken en het oordeel van het hoogste rechtscollege ten slotte daar weer van. Dit pro-
bleem doet zich bij extensieve interpretatie een stuk minder voor. Het grijze gebied is immers 
kleiner, omdat de rechter de strafbepaling minder kan oprekken dan bij analogie.

Langemeijer noemt als ander nadeel de persoonlijke inkleuring die de rechter kan geven. 
‘De rechter beslist niet, dat het te beoordelen geval beantwoordt aan het begrip der wet – dat 
doet het juist niet – hij maakt uit, dat het daarmede gelijkwaardig is, dat bij voorbeeld het aan-
gerande rechtsgoed even waardevol, de aanranding even gevaarlijk en even laakbaar is als bij 
het wel strafbaar gestelde feit. Dat bij een dergelijk oordeel niet alleen de persoon des rechters, 
maar ook zijn wereld-, levens- en maatschappijbeschouwing veel meer invloed heeft dan bij ge-
wone wetstoepassing ligt voor de hand. Herhaaldelijk zal zijn oordeel bepaald moeten worden 
door zijn partijkeuze in problemen, waaromtrent niemand meenen kan een algemeen geldend 
oordeel uit te spreken, waar nog bij komt, dat de rechter tot die partijkeuze geroepen zal worden 
juist op oogenblikken, waarop ook zijn innerlijk evenwicht op een zware proef wordt gesteld.’ 164

Ondanks het voordeel van analogie, namelijk dat mensen die straf verdienen, daaraan 
niet langer zouden ontkomen, wegen voor hem de hierboven omschreven nadelen uiteindelijk 
zwaarder. Langemeijer meent dat die opvatting ‘in overeenstemming is met diepe instincten 
van ons volk’.165

Uiteindelijk moest tijdens de bezetting ook Nederland geloven aan een aanpassing van het 
wettelijk legaliteitsbeginsel. In 1943 werd aan art. 1 lid 1 Sr een volzin toegevoegd, welke met 
gemengde gevoelens in de literatuur werd ontvangen:166

‘Valt een feit niet onder den tekst, doch wel onder de grondgedachte van eene wettelijke 
strafbepaling, zoo is de strafbepaling toepasselijk, indien het feit naar gezond rechtsgevoel 
strafwaardig is.’

162 Langemeijer 1938, p. 55.
163 Langemeijer 1938, p. 54-55. Hij is bang voor het brandmerk dat men toebedeeld krijgt door de opsporing 

en/of vervolging, ook als uiteindelijk geen sprake is van een veroordeling.
164 Langemeijer 1938, p. 57.
165 Langemeijer 1938, p. 61.
166 Verordening 62/1943. Zie ook Jansen 2006, p. 427.
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Na de oorlog is die bepaling weer ‘in de orcus verdwenen’ 167 en geldt onverkort voor het Neder-
landse strafrecht onbetwist het verbod van analogie, al blijft de scheidslijn met extensieve in-
terpretatie een vage.168

3.5.3 De periode direct na de Tweede Wereldoorlog

Direct na de Tweede Wereldoorlog gaf Pompe in zijn boek Het nieuwe tijdperk en het recht zijn 
visie op onder meer het legaliteitsbeginsel. Ongetwijfeld met de verschrikkingen van de oorlog 
nog in het achterhoofd, stelt hij de – in zijn ogen onjuiste – overheersing van de geschreven 
wet, gefixeerd in het wetspositivisme, met de daarbij aansluitende ontluistering en beknotting 
van het geheel in de rechtsorde aan de orde. Er is volgens hem een herziening nodig in de ver-
houding tussen wet en recht. Boven de wet staat volgens hem het recht, dat ook ongeschreven 
regels kent. ‘Zonder de rechtsbeginselen is het recht geen Recht.’ Hij kent weinig waarde toe 
aan het legaliteitsbeginsel van art. 1 Sr en Feuerbach. Volgens hem is dit beginsel schromelijk 
overschat.169 Het heeft namelijk geen bijzondere betekenis voor het strafrecht. Dat straf moet 
zijn gebaseerd op de wet, zo volgde al uit de Grondwet. Dat de strafwet aan het feit vooraf moet 
gaan werd al door art. 4 AB bepaald en de wet kan vervolgens de rechter heel vrij laten door 
ruime termen. De geschreven wet biedt dan ook geen zekerheid volgens Pompe. En art. 1 Sr 
bevat niet het verbod van analogie.170

Daarnaast is het legaliteitsbeginsel volgens Pompe niet absoluut, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld het beginsel geen straf zonder schuld.171 Vereist voor strafbaarheid is volgens deze 
auteur alleen dat de norm moet bestaan vóór het feit, zonder in de geschreven wet geredigeerd 
te zijn.172 Het na de oorlog niet bestraffen van bepaald strafwaardig handelen (omdat er geen 
geschreven strafbepaling zou zijn) zou volgens Pompe grievender onrecht bevatten tegenover 
medeburgers en zou zeer onrechtvaardig zijn.173

Ook Van Eck is in die periode van mening dat het legaliteitsbeginsel geen absolute gel-
dingskracht heeft. Absolute geldingskracht heeft het onderdeel dat de norm moet bestaan ten 
tijde van het met strafsancties te bestraffen feit. Beginselen zoals het legaliteitsbeginsel ‘ont-
lenen hun waarde aan een bepaalde constellatie der gemeenschap, die de voordelen van deze 
beginselen doet praevaleren boven de daaraan verbonden bezwaren. Doch in wezen is daar-
mede de mogelijkheid geopend, dat door een wijziging dier constellatie een juist beleid en een 
doeltreffende ordening der gemeenschap eisen, dat van deze beginselen wordt afgeweken’.174

Dat aan het legaliteitsbeginsel geen absolute werking toekomt is ook gebleken door het 
optreden van de geallieerden en de Nederlandse overheid, getuige de processen van Neuren-
berg, Tokyo en de Nederlandse rechtspraak op basis van het Besluit Bijzonder Strafrecht (BBS). 

167 Jansen 2006, p. 430.
168 Zie bijvoorbeeld Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 487, en de genoemde voorbeelden uit de juris-

prudentie in voetnoot 2.
169 Pompe 1945, p. 41-50, citaat op p. 48.
170 Pompe 1945, p. 50.
171 Zie in gelijke zin Van Eck 1971, p. 108.
172 In gelijke zin Heijder 1979, p. 139.
173 Pompe 1945, p. 51-53.
174 Van Eck 1971, p. 118.
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Acceptatie van die relativering van het legaliteitsbeginsel is vaak gefundeerd op de uitzonder-
lijke omstandigheden van de verschrikkingen van de oorlog, waardoor het onbestraft laten 
van onmiskenbaar onrecht erger zou zijn. Zo heeft de Bijzondere Raad van Cassatie in de zaak 
van SS-Obergruppenführer Rauter overwogen dat het legaliteitsbeginsel ‘geen absoluut karakter 
draagt in dien zin dat de werking daarvan niet zou kunnen worden doorkruist door die van 
andere beginselen bij welker erkenning evenzeer gewichtige belangen der rechtsorde zijn be-
trokken’.175 Bij de afweging van de belangen over en weer (‘rechtszekerheid en individuele vrij-
heid’ versus het niet onbestraft laten van ‘hoogst ernstige inbreuken op de algemeen aanvaarde 
beginselen van het Volkenrecht’) heeft de Bijzondere Raad van Cassatie laatstgenoemd belang 
laten prevaleren. Rauter heeft vervolgens de doodstraf gekregen, die met terugwerkende kracht 
was ingevoerd.176

Het is in mijn ogen de vraag of hier wel sprake was van het onbestraft laten van onrecht als 
geen inbreuk was gemaakt op het legaliteitsbeginsel. Bood het Nederlandse strafrecht van vóór 
het BBS immers niet voldoende grondslag voor strafbaarheid?177 Te denken valt aan (deelne-
mingsvormen van) wederrechtelijke vrijheidsberoving, varianten van (zware) mishandeling en 
levensdelicten. De gevangenisstraffen die bij een veroordeling voor die reeds bestaande straf-
bare feiten waren van aanzienlijke duur, oplopend tot levenslang. Naar mijn mening zouden 
opgelegde maximale vrijheidstraffen, met name een levenslange gevangenisstraf in plaats van 
de doodstraf voor bijvoorbeeld Rauter, het rechtsgevoel voldoende moeten hebben kunnen 
bevredigen en afdoende afschrikwekkend hebben kunnen werken.178

In Neurenberg werden aan Duitse kopstukken strafbare feiten tenlastegelegd die niet in 
een delictsomschrijving waren geformuleerd ten tijde van het begaan daarvan. Het ging – kort 
gezegd – om misdrijven tegen de vrede (waaronder het plannen en voeren van een aanvalsoor-
log), oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, die pas bij het Statuut van het 
Internationaal Militair Tribunaal opgetekend werden.179 Het nulla poena-beginsel werd hier-
door geschonden. Die schending werd gerechtvaardigd met het natuurrechtelijke argument 
dat de Nazi’s ook voor die positivering hadden kunnen weten dat hun onmenselijke gedrag 
misdadig was.180 Dat het handelen veelal wel in overeenstemming was met het heersende recht 
in Nazi-Duitsland (waaronder ‘Befehl ist Befehl’ en ‘Gesetz ist Gesetz’) deed daaraan niet af.181

Een kanttekening is evenwel dat als de As-mogendheden de oorlog zouden hebben ge-
wonnen, de individuen van die regimes waarschijnlijk niet vervolgd zouden zijn voor deze 
uit het ‘recht’ gepositiveerde feiten. Voorts valt te betwijfelen of de geallieerden dan niet de 

175 BRvC 12 januari 1949, NJ 1949, 87 m.nt. BVAR. Zie in vergelijkbare zin ook BRvC 5 december 1945, NOR 
1946, 150.

176 Een ander voorbeeld kan gevonden worden in de strafzaken van Oost-Duitse grenswachters – en hun 
leidinggevenden – die vluchtende landgenoten hebben gedood tijdens hun poging (illegaal) het land uit te 
komen (zie bijvoorbeeld EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany en EHRM 22 maart 
2001, K.-H. W. v. Germany).

177 In gelijke zin Van Eck 1971, p. 120-121.
178 De bezwaren tegen de doodstraf daargelaten.
179 En door de geallieerden ondertekend op 8 augustus 1945.
180 Zie Maris & Jacobs 1997, p. 28.
181 Radbruch heeft in zijn naoorlogse werk een gezaghebbende rechtsfilosofische grondslag gelegd voor het 

afwijzen van dat verweer. Het geldende recht kan ‘unrichtiges Recht’ zijn als het zeer onrechtvaardig is. Op 
het werk van Radbruch wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
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hand ook in eigen boezem hadden moeten steken, omdat bij hun handelen toch soms ook 
vraagtekens gezet kunnen worden (op welk handelen de terechtgestelden overigens expliciet 
geen beroep konden doen). Te noemen valt onder meer het interneren van Amerikanen van 
Japanse afkomst na Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941, de atoombommen op 
Hiroshima en Nagasaki (van 6 en 9 augustus 1945), de behandeling van (Duitse) krijgsgevan-
genen en de burgerpopulatie door Stalin’s Rode Leger en het bombardement van Dresden in 
februari 1945 – toen het nog maar zeer de vraag was of dat nodig was om de oorlog in Europa 
spoedig tot een einde te brengen. Kennelijk was tegen de Duitse en Japanse militairen en bur-
gers geen apert onrecht geschied dat bestraffing zou verdienen. Bij een andere uitkomst van de 
oorlog hadden de As-mogendheden met dezelfde redenering als door de geallieerden gebruikt, 
de genoemde handelingen van de geallieerden ook kunnen bestraffen als oorlogsmisdrijven 
en misdrijven tegen de menselijkheid. In die zin is het dus ‘de winnaar’ die aanspraak op het 
gelijk kan maken.

3.5.4 Radbruch en wettelijk onrecht

Radbruch ontvouwt zijn rechtsfilosofische opvattingen van vóór de Tweede Wereldoorlog 
grotendeels in zijn boek Rechtsphilosophie (waarvan de eerste druk in 1914 uitkwam, met een 
derde – fors herziene – uitgave in 1932). Basis van zijn redenering is dat het recht een cultureel 
begrip is: ‘Der Begriff des rechts ist ein Kulturbegriff, d.h. ein Begriff von einer wertbezogenen 
Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die den Sinn hat, einem Werte zu dienen. Recht ist die Wirk-
lichkeit, die den Sinn hat, dem Rechtswerte, der Rechtsidee zu dienen. Der Rechtsbegriff ist 
also ausgerichtet an der Rechtsidee.’ 182

De ‘rechtsidee’ van Radbruch ziet op de rechtvaardigheid: ‘Die Idee des rechts kann nun 
keine andere sein als die Gerechtigkeit.’ 183 Het betreft een absolute waarde, die niet uit hogere 
waarden valt af te leiden. Omdat dit uitgangspunt niet tot hanteerbare handvatten leidt, vult 
hij de rechtsidee in met drie gelijke bestanddelen: gerechtigheid in de zin van gelijkheid, doel-
matigheid en rechtszekerheid.

Ten aanzien van de gelijkheid maakt hij, in navolging van Aristoteles, onderscheid tus-
sen absolute en relatieve gelijkheid. Absolute gelijkheid (‘ausgleichende Gerechtigkeit’) hield 
gelijkheid in tussen rechtsgoederen, zoals arbeid en loon. Relatieve gelijkheid (‘austeilende’ 
of ‘ver hältnismäßige Gerechtigkeit’) had betrekking op de verhouding tussen personen, zoals 
beloning naar verdienste en straf naar de mate van schuld.184

Het doelmatige van het recht houdt volgens Radbruch in dat het recht de ethische waarde 
van het goede (‘dem ethischen Werte des Guten’) moet dienen, waarbij drie aardse groepen 
kunnen worden onderscheiden: de mens als individu (‘menschliche Einzelpersönlichkeiten’), de 
mens in een gemeenschap (‘menschliche Gesamtpersönlichkeiten’) en culturele voortbrengselen 
van de mens (‘menschliche Werke’), met respectievelijk de bijbehorende, niet gelijktijdig na te 
streven, waarden ‘Individualwerte, Kollektivwerte und Werkwerte’.185

182 Radbruch (1932) 1970, p. 123.
183 Radbruch (1932) 1970, p. 124.
184 Radbruch (1932) 1970, p. 123-127.
185 Radbruch (1932) 1970, p. 146-155. Deze waarden koppelt Radbruch dan weer respectievelijk aan een indi-

vidualistische, bovenindividualistische en transpersonele opvatting over recht en staat, welke met elkaar 

lex certa-beginsel handelseditie.indd   89 16-8-2011   10:53:10



90

3 oorsprong, ontwikkeling en heden van het lex certa-beginsel

Rechtszekerheid is ten slotte nodig om er voor te zorgen dat vast komt te staan welke van de 
bovenstaande opvattingen, waarvan niet kan worden gezegd dat de ene beter is dan de andere, 
rechtens te gelden heeft en afdwingbaar is: ‘Die Sicherheit des Rechts fordert Positivität des 
rechts: wenn nicht festgestellt werden kann, was gerecht ist, so muß festgesetzt werden, was 
rechtens sein soll und zwar von einer Stelle, die, was sie festsetzt, auch durchzusetzen in der 
Lage ist. Die Positivität des Rechts wird damit in höchst merkwürdiger Weise selbst zur Vor-
raussetzung seiner Richtigkeit: es gehört ebensosehr zum Begriffe des richtigen Rechts, positiv 
zu sein, wie es Aufgabe des positiven Rechts ist, inhaltlich richtig zu sein.’ 186

De drie bestanddelen van de rechtsidee van Radbruch hebben elkaar aan de ene kant 
nodig, maar staan ook op gespannen voet met elkaar. De door de rechtszekerheid gevorderde 
gelding van het recht behoeft bijvoorbeeld niet tot gerechtigheid of doelmatigheid te leiden, 
de doelmatigheid kan ongelijkheid met zich meebrengen en rechtvaardig recht kan door zijn 
algemeenheid ondoelmatig zijn. Deze strijdigheid (‘antinomien der Rechtsidee’) laat zich echter 
niet oplossen. Dat is echter niet problematisch omdat gerechtigheid, doelmatigheid en rechts-
zekerheid elkaar in evenwicht houden en geen van deze waarden verabsoluteerd wordt.187

Voor de gelding van het recht is volgens Radbruch van belang dat iedereen een ‘Rechts-
ordnung’ heeft, en dat de ‘Rechtsordnung’ niet bestaat. In zijn korte opstel ‘Der Relativismus in 
der Rechtsphilosophie’ uit 1934 benadrukt hij dat nog eens.188 De vraag wat de geldende normen 
zouden moeten zijn leidt dus tot ‘Normenkollisionen’. Die norm, die rechtsorde, geldt ‘die sich 
faktische Wirksamheit zu schaffen vermag, sei es, daß sie in langwieliger, überzeugender und 
gewöhnender Einwirkung die Gesinnung der Rechtsunterworfenen für sich gewonnen hat, sei 
es, daß sie ihnen durch Zwang und Strafe gewaltsam aufgenötigt worden ist. Erforderlich ist 
jedoch für die Geltung einer Rechtsordnung nicht ihre Wirksamkeit in jedem einzelnen fall, 
es genügt ihre Durchsetzung im Durchschnitt der Fälle.’ Er bestaat daarbij dus geen juridisch 
of filosofisch normatieve geldingsleer – dat is volgens hem gezien zijn relativistische opvatting 
onmogelijk – maar enkel een sociologisch-historische geldingsleer die beschrijvend van aard 
is en steunt op de ‘Machttheorie’ en de ‘Anerkennungstheorie’. De machtstheorie zorgt ervoor 
dat het recht geldt dat door de heersende macht wordt opgelegd, maar dat is niet genoeg. Door 
de erkenningstheorie wordt dat recht ook erkend en eerbiedigd. Zonder dit laatste is in de op-
tiek van Radbruch alleen sprake van een onwillige onderwerping van burgers aan het recht.189

Dat heeft evenwel tot gevolg dat het geldende recht niet noodzakelijkerwijs gelijk is aan 
rechtvaardig recht. Toch heeft dat recht te gelden en dient de rechter, anders dan het individu, 
dat recht zonder morren toe te passen, ook tegen zijn eigen overtuiging in: ‘wir verehren den 

concurreren (p. 150-151): ‘Für die individualistische Auffassung stehen Werkwerte und Kollektivwerte im 
Dienste der Persönlichkeitswerte. Kultur ist nur Mittel persönlicher Bildung. Staat und Recht sind nur Ein-
richtungen zur sicherung und Förderung der Einzelnen. Für die überindividualistische Auffassung stehen 
Persönlichkeitswerte und Werkwerte im Dienste der Kollektivwerte, Sittlichkeit und Kultur im Dienste 
von Staat und Recht. Für die transpersonale Auffassung stehen Persönlichkeitswerte und Kollektivwerte 
im Dienste der Werkwerte, stehen Sittlichkeit wie Recht und Staat im Dienste der Kultur. Die letzen Ziele 
sind, schlagwortmaßig, zusammengefaßt, für die individualistische Auffassung: Freiheit, für die überindi-
vidualistische Auffassung: Nation, für die transpersonale Auffassung: Kultur.’

186 Radbruch (1932) 1970, p. 168-169, citaat op p. 169.
187 Radbruch (1932) 1970, p. 169-173.
188 Radbruch (1934) 1990, p. 17.
189 Radbruch (1932) 1970, p. 174-178, citaat op p. 176.
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Richter, der sich durch sein widerstrebendes Rechtsgefühl in seiner Gesetzestreue nicht beir-
ren läßt’.190 Toch komt Radbruch niet tot een strikte scheiding tussen recht en moraal.191 Er be-
staat tussen recht en moraal wel degelijk een relatie, die er op neer komt dat ‘Recht und Moral 
[sich] im Inhalt ihrer Forderungen nur teilwiese und züfallig [decken]. Die Beziehung beider 
Normgebiete besteht vielmehr darin, daß die Moral einerseits Zweck des Rechts und, eben 
deshalb, anderseits Grund seiner verpflichtenden Geltung ist.’ 192

In zijn naoorlogse werk gaat Radbruch in op het failliet van het strikte rechtspositivisme. 
Juristen zijn door die opvatting (‘Gesetz ist Gesetz’) volgens hem weerloos gemaakt tegen het 
Nazi-regime.193 Vooropgesteld moet worden dat er in de loop der tijd op die stelling van Rad-
bruch meer en meer commentaar gekomen is. Betoogd wordt veelal dat de Duitse rechtsopvat-
ting van voor de oorlog verre van positivistisch was. Niet alleen in het Derde Rijk maar ook 
ten tijde van de Weimarrepubliek, lieten rechters zich in voorkomende gevallen weinig aan de 
wet gelegen.194

Maar Radbruch werkt met die – niet onbetwiste – opvatting zijn rechtsidee verder uit. 
Nog steeds zijn er de drie bestanddelen gerechtigheid, doelmatigheid en rechtszekerheid, maar 
doelmatigheid is nu expliciet ondergeschikt aan beide andere bestanddelen.195 Gerechtigheid 
krijgt, vanwege zijn intrinsieke waarde, een sterkere positie van Radbruch. ‘Wertmaßstab des 
positiven Rechts, Ziel des Gesetzgebers ist die Gerechtigkeit.’ 196 Het belang van rechtszekerheid 
kan nog steeds leiden tot recht dat niet tot gerechtigheid leidt (waarbij ‘slecht recht’ vanwege 
de zekerheid die het biedt beter kan zijn dan geen recht), maar er komt een punt wanneer dat 
niet meer het geval is. De uit het natuurrecht afkomstige (mensen)rechten staan boven het 
posi tieve recht en omdat het recht de gerechtigheid moet dienen, kan aan ‘unrichtiges Recht’ de 
gelding komen te ontvallen. Niet langer heeft te gelden dat alles wat het volk nodig heeft recht 
is. Het is juist andersom: alleen dat wat recht is, heeft het volk nodig.197 Voor wat betreft het lex 
certa-beginsel betekent dit dat aan een vaag geredigeerde wet de gelding kan worden ontzegd, 
als deze flagrant tot onrecht (willekeur) zou leiden.

Nog steeds zijn gerechtigheid en rechtszekerheid strijdig met elkaar, maar als het onrecht 
te groot wordt, dan wint de gerechtigheid. ‘Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der 
Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, daß das positive, durch Satzung und Macht ge-
sicherte Recht auch dann Voorang hat, wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmaßig ist, es 
sei denn, daß der Widerspruch des positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches 
Maß erreicht, daß das Gesetz als >>unrichtiges Recht<< der Gerechtigkeit zu weichen hat.’ 198 
Dat geeft echter geen duidelijke grens aan wanneer recht tot onrecht verwordt. Radbruch zelf 
erkent dat. Evenwel is er een moment waarop aan onrecht ook door de rechter geen gehoor 
meer mag worden gegeven.199

190 Radbruch (1932) 1970, p. 178-181, citaat op p. 180.
191 Zie ook Taekema 2000, p. 53-55.
192 Radbruch (1932) 1970, p. 138.
193 Radbruch 1945, p. 335 en Radbruch 1946, p. 351. Zie ook Reifner 1981, p. 17-19. Anders: Silvis 1987.
194 Zie onder meer Silvis 1987, Baratta (1959) 1985, Paulson 1994, p. 324 e.v. en Mertens 1998, p. 267 e.v.
195 Radbruch 1946, p. 353 en Radbruch 1948, p. 30.
196 Radbruch 1948, p. 23, alsmede p. 24.
197 Radbruch 1945, p. 335-337, Radbruch 1946, p. 351-357 en Radbruch 1948, p. 23-35.
198 Radbruch 1946, p. 353, en in gelijke bewoordingen Radbruch 1945, p. 336 en Radbruch 1948, p. 31.
199 Radbruch 1946, p. 353 en Radbruch 1945, 336.
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Dit laatste wil echter niet zeggen dat Radbruch de rechter vrij wil laten in het rechtspreken. 
De rechtszekerheid staat daaraan in de weg. Met rechtszekerheid wordt niet bedoeld zeker-
heid door het recht, maar zekerheid van het recht. Dat brengt onder meer met zich mee dat de 
rechter niet op basis van ‘Generalklauseln’ (zoals ‘Treu und Glauben’ en ‘Gute Sitten’) recht zou 
moeten kunnen spreken.200 Juist de vrijheid die de Duitse rechters hadden in het tijdperk van 
Hitler lijkt hij te laken.

Is hier nu sprake van de ‘Umbruch’, waarover zoveel geschreven is?201 Anders dan voor 
de oorlog, erkent Radbruch later uit het natuurrecht afkomstige absoluut geldende normen. 
Ter relativering daaromtrent wordt wel gezegd dat ook in zijn eerdere werk de waarde van 
mensenrechten naar voren komt. En waar eerst alleen de burger soms aan het positieve recht 
ongehoorzaam mocht zijn, mag na de oorlog ook de rechter dat (en heeft hij zelfs de plicht 
daartoe).202 En de strijdigheid tussen de aan de rechtsidee inherente bestanddelen rechtszeker-
heid en gerechtigheid van de rechtsidee blijft bestaan, zij het dat nu aan de gerechtigheid meer 
waarde wordt toegekend (al kan onrechtvaardig recht dankzij de rechtszekerheid nog steeds 
geldend recht zijn).

Voor het lex certa-beginsel houdt het bovenstaande het volgende in. Hoewel de wet uit-
eindelijk niet aan de bestraffing van apert onrecht in de weg mag staan, is Radbruch niet van 
mening dat gebruik mag worden gemaakt van vage wettelijke bepalingen. De wet moet in 
eerste instantie zekerheid bieden. De rechter is pas vrij de wet terzijde te schuiven, als deze zo 
slecht is, dat van ‘recht’ geen sprake meer is.

3.5.5 Slot

Na de Tweede Wereldoorlog is een tweetal ontwikkelingen waar te nemen, die aan de ene 
kant strijdig met elkaar zijn, maar uiteindelijk toch weer in elkaar overlopen. Zo is aan ene 
kant in de literatuur de toon door Pompe en Van Eck gezet en wordt deze in de literatuur 
gevolgd, zij het iets genuanceerder. De vanzelfsprekendheid waarmee het legaliteitsbeginsel 
heeft gegolden,203 wordt door schrijvers verminderd doordat zij wijzen op andere beginselen en 
belangen. Het primaat van de wet geldt nog steeds, maar heeft niet meer de heersende rol van 
voorheen. Wat vooral moet worden voorkomen is dat apert onrecht onbestraft moet blijven 
door een sterke werking van het legaliteitsbeginsel.

Aan de andere kant wordt door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog ook 
een beweging in gang gezet om de mensenrechten te waarborgen en te codificeren in verdra-
gen (UVRM, EVRM en IVBPR). Die beweging is in zichzelf uiteindelijk ook dubbel van aard, 
omdat aan de ene kant aan de burger als individu rechten worden gegeven tegen de staat als 
machtig apparaat, terwijl diezelfde mensenrechten vervolgens ook ingeroepen kunnen worden 
om inbreuken op het legaliteitsbeginsel te rechtvaardigen. Zo doet Radbruch immers al op de 
mensenrechten een uitdrukkelijk beroep om afbreuk te doen aan de rechtszekerheid.

200 Radbruch 1948, p. 28.
201 Zie daarover ook Jansen 1992, p. 82-83, met verdere literatuurverwijzingen.
202 Zie Jansen 1992, p. 82-83.
203 Over die vanzelfsprekendheid bestaat geen discussie, zie ook Groenhuijsen 1982, p. 279 en Heijder 1979, 

p. 143.
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3.6 De tweede helft van de twintigste eeuw

In paragraaf 1.1 zijn de verschillende opvattingen over de functie(s) van het (gecodificeerde) 
strafrecht aan de orde gekomen. In deze paragraaf zal dit onderwerp worden toegespitst op het 
legaliteitsbeginsel. Daartoe wordt allereerst de discussie behandeld die na de Tweede Wereld-
oorlog is gevoerd in de Nederlandse literatuur. Vervolgens wordt de door Dworkin naar voren 
gebrachte zienswijze op legaliteit behandeld.

3.6.1 Instrumentaliteit en rechtsbescherming

In hoofdstuk 1 is het onderscheid tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming kort bespro-
ken. Rozemond heeft betoogd dat de in de literatuur gemaakte tweedeling tussen een instru-
mentele en een rechtsbeschermende opvatting ondeugdelijk is, omdat beide aspecten niet 
eenzijdig zijn.204 Het is volgens hem verwarrend om de bescherming van rechtsbelangen door 
strafbaarstelling ‘instrumenteel’ te noemen, nu het volgens hem evident is dat bijvoorbeeld de 
bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik ook een vorm van rechtsbescherming is en 
niet alleen ‘instrumenteel’ te noemen is. En de bescherming die aan verdachten geboden moet 
worden heeft naast een beschermend aspect, ook een instrumenteel aspect. Het sturend ver-
mogen van onkenbaar en onvoorzienbaar strafrecht is immers ‘per definitie gebrekkig’. Daar-
naast zijn alle burgers gebaat bij kenbare en voorzienbare bestraffingen, omdat daardoor hun 
vrijheid en rechten duidelijk afgebakend zijn.205

Het in de heersende opvatting gemaakte onderscheid tussen het instrumentele en be-
schermende aspect van legaliteit is aldus niet onomstreden.206 Erkend wordt dat beide aspecten 
onderling verbonden zijn, omdat – simpel gesteld – met de codificatie van strafbaar gedrag niet 
alleen het gedrag van burgers kan worden gestuurd, maar de burger ook meteen weet waar hij 
aan toe is (in de zin dat hij weet, of kan weten, welk gedrag tot strafrechtelijke aansprakelijk-
heid kan leiden). Het zijn twee zijden van dezelfde medaille.207

Rozemond heeft daarnaast kritiek op de bovenstaande discussie, omdat daarin enkel het 
‘totalitaire instrumentalisme’ als vorm van instrumentaliteit naar voren komt, waarin – kort 
gezegd – het bereiken van de doelen van het strafrechtelijk beleid de boventoon voert, ten koste 
van ethische waarden, zoals de individuele rechten van burgers en strafvorderlijke beginse-
len.208 Volgens deze auteur zijn er meer vormen van instrumentalisme te ontwaren. Hij bepleit, 
aanhakend bij voornamelijk de theorie van de utilist Mill, dat het begrippenpaar instrumen-
taliteit en rechtsbescherming (en de discussie over de verhouding daartussen) problematisch 
en zelfs ondeugdelijk is. In het door hem aangehangen ‘kritisch instrumentalisme’ worden 

204 Rozemond 1996, p. 178-180.
205 Rozemond 1999, p. 123-124.
206 Zie ook Rozemond 1996 en daarover De Roos 1997.
207 ’t Hart 1978, p. 219 en uitgebreid Foqué & ’t Hart 1990. Zie ook Groenhuijsen 1982, p. 286 en Kelk 1993, p. 7.
208 Rozemond 1996, p. 170, lijkt geen onderscheid te maken tussen de begrippen ‘instrumentalisme’ en ‘in-

strumentaliteit’, terwijl dat verschil vaak wel wordt onderkend. Zie daarover onder meer Foqué & ’t Hart 
1990, p. 113 e.v., Van Seters 1993, p. 372-375 en De Roos 1997, p. 28 e.v. Het onderscheid gaat bij Rozemond 
verloren doordat hij meerdere varianten van het instrumentalisme onderkent. Het kenmerk van de schei-
ding tussen rationaliteit en ethiek (het recht is neutraal ten opzichte van gekozen doelen) geldt wel voor de 
volgens hem vaak aangevallen totalitaire, maar niet voor de door hem verdedigde kritische variant.
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beide volgens hem voldoende gewaarborgd, omdat ‘in deze variant geen scheiding [wordt] 
aangebracht tussen ethiek en rationaliteit, maar wordt rationaliteit ondergeschikt gemaakt aan 
de normativiteit van gekozen doelen (…) Uit deze doelen kunnen grenzen worden afgeleid ter 
bescherming van de betrokken belangen.’ 209

Meer in het bijzonder ten aanzien van het materiële strafrecht geldt dat in het kritisch 
instrumentalisme niet alleen rekening wordt gehouden met de belangen van burgers in de 
hoedanigheid van (potentiële) slachtoffers, maar ook met die van verdachten (hetgeen Roze-
mond het kritisch potentieel noemt): ‘Het doelrationeel handelen van de staat moet immers 
volgens de theorie van Mill worden opgevat als een vorm van rechtsbescherming: het strafrecht 
is gericht op de bescherming van vitale belangen van burgers tegen inbreuken daarop door 
andere burgers. Daarnaast kunnen ook verdachten in het strafprocesrecht de bescherming van 
vitale belangen claimen. Het doel van het recht is immers de bescherming van ieders vitale 
belangen.’ 210 De belangen die de begrippen instrumentaliteit en rechtsbescherming beogen te 
beschermen worden hierdoor ondergebracht bij het kritisch instrumentalisme.

De Roos meent dat Rozemond door te overwegen dat het om de bescherming van ieders 
belangen gaat, instrumentaliteit in één volzin met rechtsbescherming onderbrengt. Hij is er 
niet van overtuigd dat instrumentaliteit en rechtsbescherming geforceerd uit elkaar worden ge-
houden in de literatuur.211 Komt het kritisch instrumentalisme, zoals door Rozemond ter ver-
vanging van de begrippen instrumentaliteit en rechtsbescherming naar voren geschoven, voor 
zover hier van belang, eigenlijk wel neer op iets anders dan het begrippenpaar a quo? Ik meen 
van niet. Net zoals bij het kritisch instrumentalisme het geval is, wordt ook met een zorgvuldig 
afgewogen verhouding tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming met de belangen van 
iedereen in de samenleving rekening gehouden. In de heersende leer wordt er namelijk steeds 
op gehamerd dat geen van beide visies moet worden verabsoluteerd en er een evenwicht moet 
worden gevonden tussen de belangen die door het instrumentele en het rechtsbeschermende 
aspect worden behartigd. Die afweging vindt ook plaats in de kritisch instrumentalistische 
visie.

De waarde van de in de heersende leer aangehouden tegenstelling tussen instrumentaliteit 
en rechtsbescherming is dat daardoor duidelijk wordt gemaakt dat er, los van de dubbele wer-
king van beide aspecten en de afweging tussen beide, voor kan worden gekozen hoofdzakelijk 
rechtsbescherming door het strafrecht (de instrumentele opvatting) of juist rechtsbescherming 
voor of tegen het strafrecht (de beschermende opvatting) te bieden. In de instrumentele visie 
wordt immers in de kern de burger gezien als mogelijk slachtoffer van een door een andere bur-
ger begane onwenselijke gedraging. Middels het strafrecht wordt beoogd daartegen bescher-
ming te bieden aan de burgers. In de gangbare rechtsbeschermende visie is het uitgangspunt 
juist dat de burger moet worden gezien als potentiële verdachte en dat hij in die hoedanigheid 
voor of tegen het strafrecht beschermd moeten worden.

Groenhuijsen onderkent drie – enigszins voor de hand liggende – typen van benadering 
van de beschermende en instrumentele visie op het strafrecht, in het licht van de waarde van het 
legaliteitsbeginsel. Een eerste type legt de nadruk eenzijdig op het belang van de  beschermende 

209 Rozemond 1996 (citaat op p. 173) en Rozemond 1999.
210 Rozemond 1996, p. 180.
211 De Roos 1997, p. 31 en 33.
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functie. Het legaliteitsbeginsel is een gegeven en de geldende strafrechtspraktijk mag daar geen 
inbreuk op maken. Dan komt een tussenvorm, waarin steeds een afweging tussen beide aspec-
ten moet worden gemaakt. Men houdt wel aan het legaliteitsbeginsel vast, maar per geval moet 
worden bekeken hoe ver het beginsel reikt. Een laatste type gaat meer uit van de bestaande 
strafrechtspraktijk en mocht het legaliteitsbeginsel daar niet goed meer inpassen, dan is het tijd 
om het beginsel aan te passen.212

Aan beide uiteinden van het spectrum zijn slechts weinig schrijvers te vinden. Peters was 
zo goed als de laatste voorvechter van de beschermende zijde van het strafrecht. Sterk komt dit 
naar voren in zijn oratie uit 1972. Peters erkent dat rechtsbeginselen zoals het legaliteitsbegin-
sel niet onveranderlijk zijn en met de tijd mee moeten gaan. Maar dan wel zodanig dat ‘zij op 
een aan die omstandigheden adequate wijze hun beschermingsfunctie kunnen effectueren’.213 
Hij verzet zich tegen de instrumentele visie op het strafrecht, zoals die al vanaf die tijd als heer-
send moet worden geacht. Zijn uitgangspunt blijft een machtskritische blik op recht en staat. 
Voor hem dient men de rechtsbeginselen dus wel eenpolig te benaderen, namelijk als waarborg 
 tegen despotisme.214

In een veranderende samenleving is het legaliteitsbeginsel voor Heijder echter geen vast 
gegeven; het levert ‘geen kant en klaar resultaat’. Het sluit in zijn oude vorm volgens hem niet 
meer aan bij het geldende recht in de maatschappij. De rechtswerkelijkheid ligt anders en het 
legaliteitsbeginsel verandert dan ook steeds van inhoud, waarbij het volgens deze auteur gaat 
om een proces van actualisering en opheffing. Daarbij kunnen andere rechtsfiguren, zoals de 
algemene rechtsbeginselen (waaronder ‘geen straf zonder schuld’), de plaats van het begin-
sel grotendeels innemen.215 Zorgen hoeven we ons volgens Heijder dus niet te maken om de 
vermindering van de waarde van het legaliteitsbeginsel. Voor hem is de ontwikkeling dan ook 
onvermijdelijk dat de wetgever zich in een complexe maatschappij gaat bedienen van vage 
normen en open elementen van delictsomschrijvingen. Hij lijkt dat te accepteren, ook al doet 
dat afbreuk aan de rechtszekerheid.216

Het merendeel van de schrijvers, zoals Remmelink,217 Groenhuijsen,218 Mulder,219 en ’t Hart 
valt te scharen onder de tussenvorm. Zo erkent ’t Hart wel de verdienste van de eenzijdige be-
nadering van Peters, maar hij heeft steeds duidelijk gemaakt dat geen van beide visies verabso-
luteerd mag worden.220 Bij het instrumentele aspect beoogt de overheid een rechtsbelang (lijf, 
eigendom etc.) te beschermen, terwijl het beschermende aspect garanties moet geven aan de 

212 Groenhuijsen 1982, p. 280. Zie in gelijke zin ook Foqué & ’t Hart 1990, p. 13 e.v.
213 Peters 1972, p. 14.
214 Peters 1972, p. 15.
215 Heijder 1979, p. 149-153. Kritiek daarop levert Groenhuijsen. Volgens hem kan het legaliteitsbeginsel niet 

worden vervangen. Zie Groenhuijsen 1982, p. 284.
216 Heijder 1979, p. 145 en 150. Kritiek op de visie van Heijder is te vinden bij Simmelink 1995, p. 274.
217 Zie zijn conclusie onder HR 7 maart 1972, NJ 1972, 348 m.nt. CB, Remmelink 1980 en daarover Groen-

huijsen 1982, p. 281.
218 Groenhuijsen 1982 en Groenhuijsen 1987.
219 Mulder 1987.
220 In gelijke zin ook Nijboer 1987, p. 118.
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individuele verdachte.221 Daartussen moet steeds een afweging worden gemaakt. Het resultaat 
daarvan kan niet in abstracto, op voorhand worden vastgesteld.222

De Jong vat de verandering in opvatting over het legaliteitsbeginsel als volgt samen: ‘Aan-
vankelijk was het uitgangspunt van gebondenheid aan de tekst van de strafwet betrekkelijk 
eenduidig. De afgrenzing van de strafbepaling en haar Wortlautgrenze namen een centrale 
plaats in. De grammaticale en de wetshistorische interpretatie stonden voorop. De strafrech-
ter moest de verantwoordelijkheid voor rechtsontwikkeling in geval van ontoereikende wet-
geving tijdig bij de wetgever neerleggen. Analogische toepassing van strafbepalingen was uit 
den boze.’ 223

Vervolgens verandert volgens De Jong die opvatting: ‘Sindsdien is een hermeneutische 
benadering van feit (delictueuze handeling) en norm (strafbepaling) opgekomen. Tussen feit 
en norm bestaat een wisselwerking: de ontwikkelingen in maatschappelijke omstandigheden 
en opvattingen worden weerspiegeld in de rechtsregel, ook als het om een wettelijke regel gaat 
in een gelijkblijvende formulering.’ Het strafrecht wordt door die invloed ‘minder eenpolig’ 
volgens De Jong.224 Hij vervolgt: ‘Onder invloed van een veranderde tijdgeest staat afgrenzing 
van de strafbepaling als vorm van rechtsbescherming voor de burger jegens de overheid niet 
meer zo centraal, maar is het accent verschoven naar hantering van strafbepalingen op een 
wijze die ook het slachtoffer of diens nabestaanden en meer in het algemeen de maatschappij 
voldoende bevrediging schenkt.’ 225

Ik meen dat het veilig is om te stellen dat de instrumentele visie inmiddels meerdere de-
cennia de overhand heeft in de strafrechtspraktijk.226 Men neemt thans aan dat de gelding van 
het legaliteitsbeginsel sterk gerelativeerd kan worden,227 met name buiten het verbod van te-
rugwerkende kracht (dat, zoals hierboven is betoogd, ook niet absoluut is).228

En hoewel ’t Hart een afweging tussen beide belangen propageert, komt uit zijn annota-
ties mijns inziens duidelijk naar voren dat het instrumentele aspect bij hem vaak de overhand 
heeft, en ook mag hebben. Hij onderkent het belang van beide aspecten, maar meent in veel ge-
vallen dat het instrumentele aspect dient te prevaleren.229 Groenhuijsen zit aan de andere kant 
van het midden en waarschuwt voor de gevolgen van de opvattingen van ’t Hart en  Heijder. 
Het risico daarvan is dat ‘uiteindelijk iedere mogelijke – dus zelfstandige – waarde van het 
legaliteitsbeginsel op voorhand wordt uitgesloten’. Dat kan leiden tot de ‘onttakeling van de 

221 Aan het beschermende aspect zit overigens ook een instrumentele kant. Beccaria en Feurbach hadden voor 
ogen dat door duidelijke wetgeving de burger zou (kunnen) weten wat verboden was, zodat dit ongewenste 
gedrag achterwege zou blijven. Rozemond 1999, p. 124, merkt in dat verband terecht op dat onkenbaar en 
onvoorzienbaar recht niet effectief kan zijn in de sturing van menselijk gedrag.

222 ’t Hart 1978, p. 219-220, Foqué & ’t Hart 1990 en de noten onder HR 21 april 1998, NJ 1998, 782 en HR 21 
februari 1995, NJ 1995, 415.

223 De Jong 1999, p. 687.
224 Voor Peters 1972, p. 14-15, was die eenpoligheid juist nog vanzelfsprekend.
225 De Jong 1999, p. 688.
226 Zie eerder (voor die ontwikkeling) al Peters 1972, p. 5, Stolwijk 1986, p. 170, Groenhuijsen 1987, p. 46 en De 

Jong 2001.
227 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 485, waar geattendeerd wordt op de ‘(wellicht toenemende) be-

trekkelijkheid van art. 1’. Zie ook Nijboer 1987, p. 118 en Hendriks 1994, p. 106.
228 Zie ook Mulder 1987, p. 412.
229 Zie de noten onder HR 21 april 1998, NJ 1998, 782 en HR 21 februari 1995, NJ 1995, 415.
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gedachten’ achter het beginsel.230 Ook al mag ook volgens Groenhuijsen, gelijk aan ’t Hart, 
geen van beide aspecten verabsoluteerd worden, een ad hoc afweging kan dan steeds – gezien 
de wens van maatschappelijk controle – in het nadeel van de beschermingsfunctie uitvallen. Er 
zijn dan geen grenzen meer aan de uitsparingen op het legaliteitsbeginsel.231 Hij wil wel ster-
ker vasthouden aan het legaliteitsbeginsel, omdat ‘het legaliteitsbeginsel zijn zin ontleent aan 
het veiligstellen van de positie van de burger tegenover de staat en daarnaast in zekere zin als 
voorwaarde kan worden beschouwd voor het bevorderen van de gedragsregulerende werking 
van het strafrecht’.232

Ook meer recent wordt de veranderde opvatting over het legaliteitsdenken opgemerkt.233 
Groenhuijsen en Kooijmans hebben een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van wet-
geving op het terrein van zowel het materiële als het strafprocesrecht. Zij stellen dat die ont-
wikkeling kan worden gekenschetst in termen van instrumentaliteit.234 En Franken heeft een 
(grofmazig) overzicht gegeven van recente jurisprudentie aangaande een aantal leerstukken 
van materieel strafrecht, zoals medeplegen en het verkeersstrafrecht, waarin door een casu-
istische aanpak de strafrechtelijke aansprakelijkheid danig is verruimd om maatschappelijk 
aanvaardbare uitspraken te verkrijgen, terwijl dat op gespannen voet staat met de klassieke 
opvatting over het legaliteitsbeginsel. De voorzienbaarheid van strafbaarheid komt daardoor 
volgens Franken in het gedrang. 235 Ook Rozemond onderkent de gevaren van een casuïstische 
aanpak (rechtsonzekerheid, rechtsongelijkheid en onverwijtbaarheid), maar meent dat dit met 
een goede methodiek ook een positieve kant (verduidelijking) kan hebben.236

Ik meen dat de gesignaleerde nadelen zo groot zijn, dat het voordeel van verduidelijking 
daartegen niet opweegt. Bij een casuïstische aanpak blijft vooraf onduidelijk welke (van de 
vaststaande) feiten voor de rechter de doorslag zullen geven, zodat de uiteindelijke uitkomst 
een grote mate van onvoorzienbaarheid in zich heeft, de verduidelijking ten spijt. Ten aanzien 
van de verduidelijkende functie van rechterlijke uitspraken geldt nog dat andere gevallen veelal 
niet identiek zullen zijn, zodat met een beroep op de afwijkende feiten de rechter tot een ander 
oordeel kan komen. Een en ander nog los van de vraag hoe Rozemonds ‘goede methodiek’ ge-
stalte zou moeten krijgen. De kwantiteit van de jurisprudentie in strafzaken is enorm gegroeid. 
Zo is er een toegenomen stroom van (gepubliceerde) jurisprudentie, zodat het steeds moeilij-
ker wordt rechterlijke uitspraken te duiden. Couzijn geeft aan dat in de periode van 1991 tot 
en met 2000 er zo’n twee- tot drieduizend arresten van de Hoge Raad zijn gepubliceerd in de 
Nederlandse Jurisprudentie. Uit door haar gebruikte gegevens blijkt tevens dat het totale aantal 
arresten vanaf 1991 tot begin van de eenentwintigste eeuw gestaag is gestegen.237

De boven omschreven kentering sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw past ook goed 
in de verandering van de verzorgingsstaat in een risicomaatschappij. Dat is de  maatschappij 

230 Groenhuijsen 1987, p. 46-47.
231 Groenhuijsen 1987, p. 47-48.
232 Groenhuijsen 1982, p. 287. Ook Visser 2001, p. 96-97, wijst er op dat sprake moet zijn van een evenwicht 

tussen beide aspecten en dat de balans niet door moet slaan naar de instrumentaliteit.
233 Zie bijvoorbeeld Buruma 2000, p. 66.
234 Groenhuijsen & Kooijmans 2010, p. 456-457. Zie ook Klip 2010.
235 Franken 2006.
236 Rozemond 2007.
237 Couzijn 2007, p. 10 en 45 e.v.
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waarin personen eerder als gevaar voor de samenleving – dus als risico – worden gezien. De 
bescherming van de meerderheid tegen misdaad is in de risicomaatschappij belangrijker dan 
de bescherming van het individu tegen de staat.238 Strafrechtelijke aansprakelijkheid wordt 
door middel van het materiële strafrecht uitgebreid (bijvoorbeeld de strafbare voorbereidings-
handelingen van art. 46 Sr en de Wet terroristische misdrijven239) en in het formele strafrecht 
wordt opsporing, mede ook daardoor, in een veel eerder stadium mogelijk (bijvoorbeeld de 
verruiming van mogelijkheden tot opsporing bij terroristische misdrijven240).

Rozemond meent dan ook dat het een open deur is ‘dat het belang van personen bij rechts-
bescherming tegen strafrechtelijk overheidsingrijpen als publiek belang de laatste jaren minder 
zwaar weegt in verhouding tot het belang van de samenleving bij de bestrijding van misdaad’.241 
Deze verschuiving in de rechtspraak en literatuur wekt derhalve geen verbazing, al waarschuwt 
Rozemond dat het de taak van de rechter is om in turbulente tijden terughoudendheid te be-
trachten. De rechter dient wantrouwend te staan tegenover ‘radicale omwentelingen in het 
strafrecht’ en dient voorts ‘de continuïteit en de stabiliteit van het recht te bewaken aan de hand 
van rechtsbeginselen en mensenrechten’.242 De rechter moet zich dus niet gek laten  maken, al 
meent Rozemond overigens ook dat de rechter wel mee moet gaan met de tijd.

Ik vraag mij af of wel kan worden ingestemd met de hiervoor geschetste ontwikkeling. Het 
gevaar is immers dat van de beschermende functie van het legaliteitsbeginsel weinig overblijft. 
Per saldo valt het ad hoc afwegen van het instrumentele aspect tegen het beschermende aspect, 
zoals ’t Hart dat in het concrete geval ziet, veelal uit in het voordeel van het eerstgenoemde 
aspect. Daarvoor is eerder al gewaarschuwd.243 Het legaliteitsbeginsel beoogt volgens Groen-
huijsen deze afweging namelijk op voorhand al te beslechten en ontleent zijn bestaansrecht 
en betekenis juist aan bijzondere omstandigheden.244 En De Hullu stelt dat de waarde van het 
legaliteitsbeginsel, welk beginsel door de wetgever en dogmatiek doorgaans als fundamenteel 
wordt beschouwd, vooral kan blijken door onder meer te kijken naar de betekenis ervan voor 
de strafrechtspleging, voor de wetgever bij het vaststellen van algemene regels en voor de straf-
rechter bij het beslissen in concrete zaken.245 Kent men immers de – soms gruwelijke – feiten 
van de casus, dan is het veel gemakkelijker om te redeneren in het voordeel van de burger als 
slachtoffer dan in het voordeel van de burger als verdachte. Wie dan belangen gaat afwegen zal 
niet willen dat vreselijk onrecht onbestraft blijft, zodat de feiten van de casus een uitsparing op 
het legaliteitsbeginsel wel kunnen rechtvaardigen. Maar telt men al die uitsparingen op, dan 
wordt duidelijk dat het systeem uit balans is geraakt en te ver overhelt naar de instrumentele 
kant van het strafrecht. Men moet er voor waken dat het zoeken naar een bevredigende uit-
komst in individuele gevallen ten koste gaat van wezenlijke – fundamentele – waarden als het 

238 Zie Boutelier 2005 en als goede gids voor dit onderwerp onder meer Bal, Prakken & Smaers 2003 met veel 
bijdragen daaromtrent, alsmede Moerings 2003 (in het bijzonder ten aanzien van de penologie) en Roze-
mond 2006 en Borgers 2007 (ten aanzien van het (formele) strafrecht).

239 Wet van 24 juni 2004, Stb. 2004, 290. Zie daarover onder meer Lintz 2005 en de daar genoemde literatuur 
en Lintz 2007.

240 Wet van 20 november 2006, Stb. 2006, 580.
241 Rozemond 2006, p. 161.
242 Rozemond 2006, p. 161.
243 Zie bijvoorbeeld Groenhuijsen 1987, p. 47 en Hendriks 1994, p. 106.
244 Groenhuijsen 1982, p. 284.
245 De Hullu 2009, p. 84-85.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   98 16-8-2011   10:53:10



 99

de tweede helft van de twintigste eeuw 3.6

legaliteitsbeginsel, welke waarden alle gevallen bestrijken. Bedacht moet immers worden dat 
zulke gevallen niet op zichzelf staan en door middel van een optelsom tot een mijns inziens 
onaanvaardbare inbreuk op de rechtszekerheid kunnen leiden.

Er zijn voorbeelden te noemen die er op wijzen dat de strafrechter de grenzen van zijn 
bevoegdheden niet alleen opzoekt, maar soms ook lijkt te overschrijden (of waar in ieder geval 
aanzienlijke kritiek op is gekomen). Ik noem het Electriciteitsarrest, de Hashbeschikkingen, 
het Chabotarrest, het Vuurwerkarrest en het Mensenroofarrest.246 De uitkomst in zaken waar-
bij het legaliteitsbeginsel een rol speelt, laat zich moeilijk voorspellen.

3.6.2 Conceptions of the rule of law

Gewezen kan in dit verband nog worden op het onderscheid dat de Amerikaanse rechtsfilosoof 
Dworkin maakt in twee varianten van de common law versie van het legaliteitsbeginsel, de rule 
of law. Ten eerste is er de ‘rule-book conception of the rule of law’ (de regelconceptie van legali-
teit). Deze variant houdt in dat ‘the power of the state should never be exercised against indi-
vidual citizens except in accordance with rules explicitly set out in a public rule book  available 
to all’.247 Zowel de overheid als de burgers mogen alleen handelen naar de regels, die – op 
democratische wijze tot stand gekomen – in de wetboeken zijn opgenomen. Alleen een ver-
andering in de wetboeken zelf kan voor andere spelregels zorgen. En ook die veranderingen 
moeten plaatsvinden volgens de regels uit het wetboek. Volgens Dworkin is dit een beperkte 
opvatting van legaliteit, omdat niet zozeer belangrijk is wat er aan regels in de wetboeken staat, 
als wel dat deze in wetboeken zijn opgenomen. Inhoudelijk is er bij de regelconceptie dus nog 
niets gezegd over de rechtvaardigheid van de regels. ‘But compliance with the rule book is 
plainly not sufficient for justice; full compliance will achieve very great injustice if the rules 
are unjust.’ 248 In dezelfde zin betoogde Hayek tijdens Wereldoorlog II al dat als men de rule of 
law op deze wijze opvat, dat een misvatting zou zijn. Ook regels die formeel als wet kunnen 
worden gezien, kunnen in strijd zijn met de rule of law: ‘It may well be that Hitler has obtained 
his unlimited powers in a strictly constitutional manner and that whatever he does is therefore 
legal in the juridical sense. But who would suggest for that reason that the Rule of Law still 
prevails in Germany?’ 249

De tweede variant, die Dworkin zelf bepleit, noemt hij de ‘rights conception of the rule of 
law’ (de rechtenconceptie van legaliteit). Deze variant gaat ervan uit dat burgers rechten en 
plichten hebben tegenover elkaar en tegenover de staat.250 De rechtenconceptie ‘insists that 
these moral and political rights be recognized in positive law, so that they can be enforced 
upon the demand of individual citizens through courts or other judicial institutions of the 

246 HR 14 november 1921, NJ 1922, p. 179 e.v., HR 29 februari 1972, NJ 1972, 347 en HR 7 maart 1972, NJ 1972, 
348 m.nt. Bronkhorst, HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656 m.nt. Schalken, HR 6 februari 2001, NJ 2001, 498 m.nt. 
Mevis en HR 20 november 2001, NJ 2003, 632 m.nt. Mevis en De Lange.

247 Dworkin 1985, p. 11.
248 Dworkin 1985, p. 12.
249 Hayek 1944, p. 82.
250 In een eerder boek, Taking Rights Seroiusly (1977), had Dworkin al verkondigd dat burgers ‘some legislative 

rights distinct and prior to their legal rights’ hebben. Dworkin 1977, p. xii-xiii en 184 e.v. Zie ook Dworkin 
1985, p. 13.
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 familiar type, so far as this is practible’.251 Van belang is dat de regels in de wetboeken deze 
rechten bevatten en afdwingen.252

Hoewel beide concepties een ander uitgangspunt hebben, sluiten zij elkaar niet uit. In 
het beste geval vallen zij samen: ‘Any political community is better, all else equal, if its courts 
take no action other than is specified in rules published in advance (de regelconceptie, JSN), 
and also better, all else equal, if its legal institutions enforce whatever rights individual citizens 
have (de rechtenconceptie, JSN).’ 253 In het utopische geval worden dus regels gehandhaafd die 
rechtvaardig zijn, overeenkomstig de kenbare wetboeken.

In een (politieke) gemeenschap die de regelconceptie aanhangt kan het volgens Dworkin 
maar op één vlak fout gaan. De staat kan ten aanzien van de individuele burgers iets anders 
doen dan de wet voorschrijft. Bij de rechtenconceptie kan het echter op drie vlakken spaak 
lopen. Een staat kan er voor kiezen bepaalde rechten niet af te dwingen, bepaalde belangrijke 
rechten in het geheel niet te erkennen of de rechten op een oneerlijke wijze te erkennen ten 
gunste (of juist ten nadele) van bepaalde groepen burgers. De rechtenconceptie is daarom veel 
complexer volgens Dworkin dan de regelconceptie.254 Dit komt omdat de regelconceptie alleen 
vasthoudt aan de toepassing van de overeengekomen regels, zonder aan de inhoud daarvan 
eisen te stellen, zoals de rechtenconceptie dat wel doet.255

Een ander (overwegend filosofisch) bezwaar dat men tegen de rechtenconceptie zou kun-
nen aanvoeren, is volgens Dworkin dat het uitgaat van ‘moral rights’. Die rechten zijn anders 
dan en bestaan al vóór de door de staat neergelegde rechten. Maar het kan zijn dat sommige 
rechten niet in het positieve recht worden erkend (zie de vorige alinea), terwijl het (uit filoso-
fisch oogpunt) ook nog maar de vraag is om welke rechten het gaat.256 Dit probleem heeft de 
regelconceptie niet, nu daarin aan de inhoud van het materiële recht op moreel niveau geen 
aandacht wordt geschonken: ‘Those who have this conception of the rule of law do care about 
the content of the rules in the rule book, but they say that this is a matter of substantive justice, 
and that substantive justice is an independent ideal, in no sense part of the ideal of the rule of 
law.’ 257

Voor het materiële strafrecht betekent de theorie van Dworkin volgens Rozemond dat 
bij de regelconceptie de rechtszekerheid en de afgrenzing van de strafbepaling een belangrijke 
rol spelen. Burgers moeten aan de hand van duidelijk afgegrensde bepalingen in staat zijn na 
te gaan welk gedrag strafbaar is. Bij de rechtenconceptie staan de strafbepalingen juist in het 
teken van de bescherming van de potentiële slachtoffers. De strafbepalingen beschermen de 
rechten van burgers.258 Slotsom is dat bij de regelconceptie de nadruk zal worden gelegd op de 
rechten van burgers als verdachten, terwijl bij de rechtenconceptie juist de rechten van burgers 
als slachtoffers voorop zullen staan.

251 Dworkin 1985, p. 11.
252 Dworkin 1985, p. 12.
253 Dworkin 1985, p. 12.
254 Dworkin 1985, p. 12.
255 Zie ook Rozemond 1999, p. 125: ‘De regelconceptie van legaliteit is gebaseerd op formele verwijtbaarheid, 

terwijl de rechtenconceptie berust op materiële verwijtbaarheid’.
256 Dworkin 1985, p. 13.
257 Dworkin 1985, p. 11.
258 Rozemond 1999, p. 118-119. Zie ook Cleiren 2008, p. 297-298.
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Rozemond bepleit, in navolging van ’t Hart en Dworkin, een rechtenconceptie van legaliteit. 
Niet alleen wettekst en wetsgeschiedenis zijn volgens deze auteur van belang: ‘Het is de vraag 
in hoeverre verdachten zich op deze legistische vrijheid kunnen beroepen om onder bestraf-
fing van bepaalde gedragingen uit te kunnen komen. De legistische opvatting over vrijheid 
is onder deel van een regelconceptie van legaliteit. Rechten en vrijheden van burgers worden 
echter niet alleen bepaald door de duidelijke tekst van wetgeving en de bedoelingen van de 
wetgever, maar ook door de rechten en vrijheden van andere burgers. Legaliteit mag daarom 
niet worden beperkt tot een regelconceptie. Ook de rechtenconceptie van legaliteit moet wor-
den betrokken bij de vraag of bestraffing van burgers gerechtvaardigd is.’ 259

Ook bij Rozemond gaat het erom wat er feitelijk is gebeurd, om de materiële verwijtbaar-
heid (rechtenconceptie) derhalve, en niet enkel om formele verwijtbaarheid (regelconceptie).260 
Hij vervolgt: ‘De rechtenconceptie van legaliteit gaat uit van de verwachting dat burgers hun 
gedrag niet alleen laten bepalen door de tekst van formele wetgeving, maar ook door de rech-
ten en vrijheden van anderen. Formele wetgeving dient volgens de rechtenconceptie immers 
te zijn gericht op de bescherming van rechten en vrijheden van alle burgers. Van burgers mag 
daarom worden verwacht dat zij wetgeving uitleggen in het licht van de strekking ervan. Een 
strafrechtelijk verwijt is vooral gebaseerd op de veronderstelling dat de dader een moreel besef 
heeft van de rechten en vrijheden van anderen en dat hij in strijd met dit morele besef heeft 
gehandeld.’ 261

Een aardig voorbeeld is in dit opzicht een arrest van de Hoge Raad waarin hij een vrij-
spraak wegens het uitbuiting als bedoeld in art. 273a (oud) Sr, het huidige art. 273f Sr, ver-
nietigde. Eerst overwoog de Hoge Raad in algemene zin als volgt: ‘Het in art. 273a, eerste lid, 
(oud) Sr voorkomende bestanddeel (oogmerk van) uitbuiting is in de wet niet gedefinieerd, 
anders dan door de opsomming in het tweede lid van een aantal vormen van uitbuiting, waar-
onder gedwongen of verplichte arbeid of diensten. Blijkens de (…) memorie van toelichting 
doelt deze bepaling op een verscheidenheid aan moderne vormen van slavernij, waarbij als 
voorbeeld wordt genoemd een extreem lange werkweek tegen onevenredig lage betaling onder 
slechte werkomstandigheden. De vraag of – en zo ja, wanneer – sprake is van ‘uitbuiting’ in de 
zin van de onderhavige bepaling, is niet in algemene termen te beantwoorden, maar is sterk 
verweven met de omstandigheden van het geval. Bij de beantwoording van die vraag komt in 
een geval als het onderhavige onder meer betekenis toe aan de aard en duur van de tewerk-
stelling, de beperkingen die zij voor de betrokkene meebrengt, en het economisch voordeel 
dat daarmee door de tewerksteller wordt behaald. Bij de weging van deze en andere relevante 
factoren dienen de in de Nederlandse samenleving geldende maatstaven als referentiekader 
te worden gehanteerd. Daar komt bij dat voor de vervulling van de delictsomschrijving niet 
nodig is dat het slachtoffer daadwerkelijk wordt uitgebuit.’ 262

259 Rozemond 1999, p. 124.
260 Vergelijk ’t Hart in zijn noot onder HR 21 februari 1995, NJ 1995, 415: ‘Laat men de gruwelen in de bewijs-

middelen en de bewezenverklaring tot zich doordringen [opzettelijke afdrijving van een vrucht van een 
vrouw, JSN], dan doet deze interpretatie volledig recht aan hetgeen feitelijk is geschied, aan de maatschap-
pelijke betekenis van het handelen van de verdachte en de gevolgen daarvan voor zijn dochter die het 
slachtoffer was.’

261 Rozemond 1999, p. 125.
262 HR 27 oktober 2009, NJ 2010, 598, m.nt. Y. Buruma, r.o. 2.6.1.
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Het arrest van het hof kon niet in stand blijven volgens de Hoge Raad: ‘In het licht van ’s Hofs 
niet onbegrijpelijke vaststelling dat de slachtoffers zich in een kwetsbare positie bevonden om-
dat zij illegaal in Nederland verbleven (…) en zij zich aldus in een uitbuitingssituatie bevonden, 
is het kennelijke oordeel van het Hof dat van (het oogmerk van) uitbuiting in de zin van art. 
273a (oud) Sr geen sprake was, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, gelet 
op de vaststellingen van het Hof dat sommige van de in het restaurant van verdachte werkzame 
slachtoffers enkel in ruil voor kost en inwoning en anderen voor een maandinkomen van tus-
sen € 450 en € 800 werkdagen van 11 tot 13 uur maakten, dat zij niet meer dan 5 vrije dagen per 
maand hadden en dat zij hun slaapkamer met verschillende anderen moesten delen.’

In het licht van de uitspraak van EHRM inzake Siliadin v. France, waar advocaat-generaal 
Knigge in zijn conclusie ook naar verwijst, is deze uitspraak begrijpelijk. Uit art. 4 EVRM 
volgen positieve verplichtingen voor de lidstaten om burgers te beschermen tegen slavernij 
etc. door dit strafbaar te stellen en te vervolgen.263 Genoemd kan ook worden het meer recente 
arrest Rantsev v. Cyprus and Russia uit 2010, waarin dat is bevestigd en waarin wordt overwo-
gen dat ‘there will be a violation of Article 4 of the Convention where the authorities fail to 
take appropriate measures within the scope of their powers to remove the individual from that 
situation or risk’.264

Een restrictieve uitleg van een strafbaarstelling als het huidige art. 273f Sr ligt dan niet 
voor de hand. Maar met een beroep op mensenrechten kan wetgeving te veel worden opge-
rekt en zo wordt naar mijn mening in abstracto een te grote inbreuk wordt gemaakt op de 
rechtszekerheid, doordat de voorspelbaarheid van het recht in aanzienlijke mate afneemt. Ik 
beweer niet dat de belangen waaraan door een rechtenconceptie bescherming wil worden ge-
boden, niet het verdedigen waard zijn, maar die belangen zijn al verdisconteerd in de concrete 
strafbepaling. Juist door niet verder te abstraheren – terug te grijpen naar het achterliggende 
(somtijds niet geconcretiseerde) te beschermen rechtsbelang van een strafbepaling – blijft het 
toepassingsbereik van de strafwet voorzienbaar.

Uitspraken van het EHRM kunnen dus wel helpen de ‘rechten en vrijheden van anderen’ 
enigszins handen en voeten te geven, maar mijn opvatting is dat die rechten en vrijheden nog 
steeds vrij abstract blijven. En geldt wat het EHRM over de rechten en vrijheden van anderen 
zegt onverkort voor alle lidstaten, of moet dat meer relatief gezien worden, zodat dit per land 
verschillend kan zijn?265 Naar mijn mening wordt in de rechtenvisie te veel inlevingsvermogen 
van burgers verwacht.

3.6.3 Slot

Heersend lijkt dus de gedachte dat men rechtsbeginselen zoals het legaliteitsbeginsel niet enkel 
als wapen voor de verdachte tegen de staat moet zien, maar ook als wapen tegen de verdachte. 
Hem kan het verwijt worden gemaakt rechten van medeburgers te hebben geschonden en dat 
komt hem op bestraffing te staan, ook al is de tekst van de wet (en de geschiedenis daarvan) 

263 EHRM 26 juli 2005, Siliadin v. France, par. 89 en 112.
264 EHRM 7 januari 2010, Rantsev v. Cyprus and Russia, par. 286.
265 Zie advocaat-generaal Knigge in punt 48 van zijn conclusie voor HR 27 oktober 2009, NJ 2010, 598, m.nt. 

Y. Buruma.
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misschien niet geheel duidelijk. In de rechtenconceptie zal men derhalve minder boodschap 
hebben aan het lex certa-beginsel dan in de regelconceptie.

3.7 Het legaliteitsbeginsel in de eenentwintigste eeuw in internationaal perspectief

3.7.1 Inleiding

In de vorige paragrafen is de ontwikkeling van het legaliteitsbeginsel behandeld. In paragraaf 
2.4.2 is al het Mensenroof-arrest van de Hoge Raad besproken. In dat arrest geeft de Hoge Raad 
aan dat een rechtsvinding die niet geheel strookt met de oorspronkelijke bedoeling van de 
wetgever, niet altijd strijdig is met het legaliteitsbeginsel, terwijl ook andere beginselen, zoals 
in casu het gelijkheidsbeginsel, daarbij een rol kunnen spelen. In paragraaf 2.3.2.8 is voorts al 
opgemerkt dat de belangen van beginselen tegen elkaar kunnen worden afgewogen.

Als we de tijdlijn met betrekking tot het legaliteitsbeginsel in internationaal verband door-
trekken naar het heden, dan is na de tribunalen van Neurenberg en Tokyo in mijn ogen sprake 
van een bestendige lijn. De vierde Geneefse Conventie (1949) vormt een belangrijke codificatie 
van mensenrechten in (gewapende) conflicten en de daar geformuleerde rechten vormen het 
uitgangspunt voor internationale tribunalen, zoals het Joegoslavië- en het Rwanda-tribunaal, 
beide opgericht in de jaren ’90 van de vorige eeuw. Strafrechtelijke aansprakelijkheid, buiten 
het nationale strafrecht van die landen om, voor onder meer misdrijven tegen de menselijkheid 
wekte dan ook geen verbazing en moet voorzienbaar zijn geweest voor de betrokken partijen. 
Dat is ook geheel in lijn met de ook gecodificeerde gedachte dat het legaliteitsbeginsel daar in 
zulke gevallen niet aan in de weg staat (zie immers art. 7 lid 2 EVRM en art. 15 lid 2 IVBPR).266

Het Internationale Strafhof, dat zetelt in ’s-Gravenhage, is ingesteld om ad hoc-tribunalen 
in de toekomst te voorkomen. Het hof heeft rechtsmacht ter zake van genocide, misdrijven 
 tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en agressie (art. 5 Statuut van Rome inzake het 
Internationaal Strafhof), maar daaraan is geen terugwerkende kracht toegekend. Dit rechts-
college kan namelijk alleen over feiten oordelen die zijn begaan na inwerkingtreding van het 
statuut op 1 juli 2002, getuige de art. 22 tot en met 24. Hierin liggen voor het hof ook de andere 
vereisten van het legaliteitsbeginsel besloten, zodat het formuleren van de strafbare feiten en 
hun sancties moet voldoen aan de eisen van het lex certa-beginsel.267

3.7.2 Mauerschützenprozesse

Voorts verdienen hier aandacht de arresten van het EHRM aangaande de berechting van een 
voormalig Oost-Duitse grenswacht (‘Mauerschütze’) en zijn leidinggevenden na de val van 
het Oost-Duitse socialistische regime (DDR). Na de bouw van de Berlijnse muur zijn tijdens 
vluchtpogingen van Oost- naar West-Berlijn meer dan 260 personen omgekomen, onder 
meer doordat zij zijn neergeschoten door grenswachten of op landmijnen zijn gestapt in de 
 zogeheten ‘dodenzone’. Na de hereniging van Duitsland zijn meerdere betrokkenen daarvoor 

266 Voor zover het internationale recht van art. 7 lid 1 EVRM en art. 15 lid 1 IVBPR de strafrechtelijke basis niet 
zou kunnen bieden.

267 Zie daarover Dana 2004.
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 vervolgd en veroordeeld. Aan het EHRM werd een aantal veroordelingen voorgelegd. Streletz, 
Kessler en Krenz waren hooggeplaatste Oost-Duitse regeringsfunctionarissen toen vluchtelin-
gen werden gedood.268 K.-H. W. was een grenswachter die in 1972 een jongeman tijdens een 
vluchtpoging had doodgeschoten.269

Het strafrecht in de DDR kende bepalingen die doodslag strafbaar stelden. Allen deden 
echter een beroep op de uitzondering dat het gebruik van vuurwapens werd toegestaan in geval 
van onder meer ernstige misdrijven en de State practice dat vluchtelingen ten koste van alles 
moesten worden tegengehouden of vernietigd. Deze aspecten waren dan ook sinds jaar en dag 
geïncorporeerd in het beleid, verder bestaande uit (geheime) bevelen en maatregelen, afge-
kondigd door de partijtop. Het tegenhouden van vluchtelingen werd beloond, een succesvolle 
ontsnapping werd onderzocht en zonodig bestraft.270

Met een beroep op Radbruch271 werd door het hoogste Duitse constitutionele rechtscol-
lege, het Bundesverfassungsgericht, geoordeeld dat de rechtvaardigingsgrond voor het doden 
van vluchtelingen geen recht was en dat daarop dus geen beroep kon worden gedaan en sprake 
was van een strafbaar feit naar Oost-Duits recht. Het belang van het stoppen van vluchtelingen 
woog niet op tegen het recht op leven, terwijl het beleid aan de grens voorts strijdig was met 
de internationale verdragen die voor de DDR golden, waaronder sinds 1974 het IVBPR, en het 
leverde verder extreem staatsonrecht op.272 Voor wat betreft feiten gepleegd vóór de ratificatie 
van het IVBPR door de DDR, werd een beroep gedaan op de UVRM (art. 3).273

Het EHRM oordeelt dat de veroordeling een grondslag heeft in het strafrecht van de DDR 
zelf (doodslag, al of niet in deelnemingsvorm), terwijl de wet ook voorschrijft dat levens zoveel 
mogelijk gespaard moeten worden en mensenrechten gerespecteerd. Het grensbeleid is daar-
mee flagrant in strijd volgens het hof.274 Het EHRM oordeelt dat vluchten door ongewapende 
jongemannen geen serieus misdrijf is en dus geen rechtvaardigingsgrond kon opleveren in 
de zin van de Oost-Duitse wet. Dat het EHRM zo ver gaat in de interpretatie van nationale 
wetgeving wekt enige verbazing. Stelt het EHRM volgens vaste rechtspraak immers niet altijd 
voorop ‘that it is, in the first instance, for the national authorities, and in particular the courts, 
to interpret and apply domestic law’? 275

Het beleid is ook in strijd met het, ook voor de DDR geldende, internationaal erkende 
recht op leven en het recht van vrijheid van beweging (art. 6 en 12 IVBPR, art. 3 UVRM). Het 
doden van ongewapende vluchtelingen leverde volgens het EHRM dus naar nationaal en in-
ternationaal recht een strafbaar feit op als bedoeld in art. 7 lid 1 EVRM.276 Er is geen sprake van 

268 EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany.
269 EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. v. Germany.
270 Geiger 1998, p. 542.
271 Zie daarover par. 3.5.4.
272 Zie EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 22.
273 Zie EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. v. Germany, par. 95.
274 Het EHRM hecht daarbij veel waarde aan toenmalig art. 95 van het Oost-Duitse Wetboek van Strafrecht, 

dat bepaalde dat in geval van het schenden van mensenrechten, geen beroep kon worden gedaan op de wet 
of een bevel.

275 Zie bijvoorbeeld EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 40 en EHRM 25 juni 
2009, Liivik v. Estonia, par. 95. Zie ook par. 3.7.4.

276 EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 53 e.v. en EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. 
v. Germany, par. 48 e.v.
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een schending van het verbod van terugwerkende kracht, zodat het tweede lid van art. 7 EVRM 
niet ter sprake hoeft te komen.

De volgende vraag is of de veroordeling voor alle verdachten kenbaar en voorzienbaar 
was. Het EHRM merkt eerst op dat het recht in de DDR voor hen allen toegankelijk was. Ten 
aanzien van Strelentz, Kessler en Krenz geldt dat zij als hoge functionarissen zelf grotendeels 
verantwoordelijk waren voor het verschil tussen de wet en de praktijk aan de grens. Dit beleid 
levert voorts geen law op in de zin van art. 7 lid 1 EVRM, waarop zij zich zouden kunnen be-
roepen. Dit artikel is bedoeld om arbitraire bestraffing te voorkomen en daarvan was nu juist 
sprake door het grensbeleid waar Streletz, Kessler en Krenz voor verantwoordelijk waren.277 
Voor grenswachter K.-H. W. geldt dat hij weliswaar jong en geïndoctrineerd was, maar dat de 
geschreven wet van de DDR voor eenieder beschikbaar was, hij vrijwillig het leger in is gegaan, 
het beleid bekend was bij de bevolking en hij dus moest weten dat hij op ongewapende vluchte-
lingen zou moeten schieten en hij niet blind kon zijn geweest voor mensenrechten, waaronder 
het essentiële recht op leven. De verzachtende omstandigheden komen aan bod bij het opleg-
gen van de straf (die met een voorwaardelijke vrijheidsstraf mild was).278 Het beleid aan de 
grens kon daarnaast niet geschaard worden onder de internationaal erkende uitzonderingen 
op het recht van leven en het recht van vrijheid van beweging. Al met al waren alle veroor-
delingen volgens het EHRM naar nationaal en internationaal recht kenbaar en voorzienbaar.

3.7.3 Commentaar

Een van de grootste kritiekpunten in de internationale commentaren op deze uitspraken van 
het EHRM is dat de door het EHRM geaccordeerde interpretatie van de toenmalige wette-
lijke bepalingen in Oost-Duitsland lijnrecht tegenover de uitleg van de wet en de praktijk van 
die tijd stond. Het (weliswaar deels geheime) beleid – waarvan de uitwerking overigens voor 
eenieder bekend was – was immers om vluchtende burgers te vernietigen, terwijl de uitleg 
van de wettelijke uitzondering voor het gebruik van een vuurwapen inhield dat zo goed als 
elke vluchtpoging daaronder viel. Die uitleg is door zowel de hoogste Oost-Duitse rechter als 
de hoogste openbare aanklager in een gezamenlijke verklaring bevestigd.279 Door te focussen 
op de geschreven bepalingen in het licht van de erkende mensenrechten, wordt een volledig 
andere interpretatie gegeven aan de geldende regels dan ten tijde van het begaan van de hande-
lingen. Die uitleg is met terugwerkende kracht radicaal anders en houdt dus geen voorzienbare 
gradual adaptation to changing circumstances meer in.280

Dat het EHRM, evenals de Duitse rechter, de strafbaarstelling van doodslag en de uitzon-
deringen daarop naar Oost-Duits recht uit elkaar trekt is mijns inziens onjuist. Deze compo-
nenten kunnen niet los van elkaar gezien worden.281 Naar het recht in de DDR in zijn geheel 

277 EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 77 e.v.
278 EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. v. Germany, par. 68 e.v. Zie ook EHRM 17 mei 2010, Kononov v. Latvia 

(Grand Chamber), par. 234-239.
279 Zie Rudolf 2001, p. 905.
280 Zie Rudolf 2001, p. 905 en Arnold, Karsten & Kreicker 2003, p. 72 e.v. Diezelfde kritiek was er ook jegens 

de Duitse rechter, zie Geiger 1998, p. 546.
281 Zie ook de partly dissenting opinion van Pellonpää en Zupančič onder EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. v. 

Germany.
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bezien, was het handelen van de grenswachten en hun superieuren niet strafbaar. Dat is op 
zijn zachtst gezegd een bedenkelijke situatie, waarbij – zeker naar westerse begrippen – het 
beschermde belang en de wijze van bescherming daarvan niet in verhouding lijkt te staan tot 
het geschonden belang. Maar het was wel de realiteit naar Oost-Duits recht. In de DDR mocht 
(en moest) er zo opgetreden worden tegen degenen die de heilstaat wilden ontvluchten. Begrij-
pelijker was het naar mijn mening geweest als het EHRM het Oost-Duitse recht in zijn geheel 
ter zijde had geschoven. Nu oogt de uitspraak gekunsteld door de ene helft van het Oost-Duitse 
recht(ssysteem) wel te gebruiken, en de andere helft niet.

De vaststelling dat het handelen van deze vier personen ook strafbare feiten naar inter-
nationaal recht oplevert is in principe overbodig, want met het oordeel dat het handelen van 
alle vier op voorzienbare wijze reeds strafbaar was naar Oost-Duits recht, kan art. 7 EVRM niet 
geschonden zijn.282 Het EHRM oordeelt, ten overvloede dus, dat uit de bescherming van de in-
ternationaal erkende mensenrechten (recht op leven en bewegingsvrijheid), te destilleren valt 
dat het handelen van Streletz, Kessler, Krenz en W. strafbare feiten opleverde, zo nodig bezien 
in het licht van de nationale bepalingen waarin werd bepaald dat mensenrechten gerespecteerd 
moesten worden (met name art. 95 van het Oost-Duitse Wetboek van Strafrecht). Het hof 
merkt daarbij op dat het handelen ook als misdaad tegen de menselijkheid gezien kan worden, 
maar gaat daar verder niet op in.283

Mijns inziens kunnen uit voormelde mensenrechten(verdragen) geen internationaal 
erkende strafbare feiten worden gehaald. Daarvan is immers pas sprake als de individuele 
strafrechtelijke aansprakelijkheid direct afgeleid kan worden van geschreven of ongeschreven 
internationaal materieel strafrecht.284 Zo levert het recht op leven geen internationale straf-
bepaling voor doodslag of moord op. Daaraan kan niet afdoen dat bijvoorbeeld art. 2 EVRM 
wel verplicht tot het in het leven roepen van doeltreffende strafbepalingen om ervoor te zorgen 
dat levensdelicten niet plaatsvinden en deze ook daadwerkelijk dienen te worden gehandhaafd 
in geval van schending.285

Art. 95 van het Oost-Duitse Wetboek van Strafrecht286 kan geen ondersteuning in dit (in-
ternationale) opzicht geven, omdat het een nationale bepaling is en dus hooguit kan mee-
werken aan de vaststelling dat het handelen naar Oost-Duits strafrecht verboden was. Arnold, 
Karsten en Kreicker wijzen terecht op het feit dat die bepaling kort gezegd enkel inhoudt dat 
geen beroep kan worden gedaan op de wet of gegeven instructies in geval van schending van 

282 Zie EHRM 19 februari 2008, Kuolelis and others v. Lithuania, par. 122.
283 EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 105 en 106 en EHRM 22 maart 2001, K.-H. 

W. v. Germany, par. 105 en 106.
284 Arnold, Karsten & Kreicker 2003, p. 77-78 en p. 82 en de concurring opinion van Loucaides onder EHRM 

22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany. Zie ook Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 680.
285 Vgl. EHRM 9 juni 1998, L. C. B. v. the United Kingdom, par. 36, EHRM 28 oktober 1998, Osman v. the United 

Kingdom, par. 115 en EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 86. Onhoudbaar is 
dan ook het standpunt van Orie, Van der Meijs & Smit 1991, p.  149, dat de verdragsbepalingen van het 
EVRM niet zouden verplichten tot strafbaarstelling van die gedragingen.

286 De Engelse vertaling luidt: ‘Any person whose conduct violates human or fundamental rights, international 
obligations or the national sovereignty of the German Democratic Republic may not plead statute law, an 
order or written instructions in justification; he shall be held criminally responsible.’
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mensenrechten om het gedrag te rechtvaardigen. 287 Een strafbaarstelling valt hieruit niet te 
destilleren.288

Interessant is verder dat de voorzienbaarheid van de bestraffing in deze uitspraak expliciet 
in de sleutel van de schuld, in de zin van verwijtbaarheid, wordt geplaatst.289 Er wordt door 
het EHRM naar de verwijtbaarheid van het handelen van de verdachten zelf gekeken. Bij het 
aannemen van voorzienbaarheid van strafbaarheid ten aanzien van Streletz, Kessler en Krenz 
stuit dat niet op problemen, nu zij hooggeplaatst waren, invloed konden uitoefen op het grens-
beleid en wisten van de (internationale) kritiek op het beleid. In het geval van K.-H. W. zijn er 
wel problemen en niet voor niets is die beslissing niet unaniem door het EHRM gewezen.290 
Hoewel hij zou moeten hebben geweten dat hij zich niet kon beroepen op het excuus ‘Befehl 
ist Befehl’, hoefde hij anno 1972, als jonge militair, sterk geïndoctrineerd door het Oost-Duitse 
regime, naar mijn mening niet te verwachten dat hij, na het geven van de voorgeschreven 
waarschuwingen,291 strafbaar handelde door een vluchtende burger dood te schieten. Hij kon, 
ook volgens een van de rechters, moeilijk anders: ‘Faced with the conflict between the prohi-
bition on killing and the obligation to obey the competent authorities, which had given orders 
to open fire in order to prevent escapes, I have no hesitation in concluding that, in the context 
at the material time, firing at a person crossing the border after complying with the rules on 
warnings could not, in the applicant’s mind, have amounted to intentional homicide within the 
meaning of his country’s Criminal Code. It should not be forgotten that at the time there was 
no relevant case-law to which the applicant could have turned for guidance, and if he had con-
sulted a lawyer it is not difficult to guess what the latter’s answer would have been. Regard being 
had to the statutes in force at the time of the acts for which the applicant stood trial and the 
way in which those statutes were interpreted, it cannot now be said that the applicant should 
have realised, at the time of the offence, that by firing at the fugitive he would be committing 
intentional homicide. On the contrary, what he could foresee was that, after the warning shots, 
if he did not fire at the person to prevent his escape his conduct would make him liable to a 
disciplinary inquiry and could therefore be censured.’ 292

Waar het mijns inziens uiteindelijk op neer komt is dat het EHRM in beide zaken de be-
scherming geboden aan de verdachten door het legaliteitsbeginsel, in dit geval heeft afgewogen 
tegen de bescherming die de mensenrechten aan de slachtoffers biedt.293 Daarbij is de doorslag 
gegeven aan gerechtigheid voor de slachtoffers van een totalitair regime. De redenering die 
door het EHRM is gehanteerd, dat het handelen strafbaar was naar Oost-Duits en internatio-
naal recht als bedoeld in art. 7 lid 1 EVRM, is wat mij betreft zoals gezegd niet overtuigend. 
Meer had ik gezien in een verwijzing naar art. 7 lid 2 EVRM. Het EHRM had het handelen 
immers ook, zij het zonder nadere motivering, als misdaad tegen de menselijkheid bestempeld. 

287 Arnold, Karsten & Kreicker 2003, p. 78.
288 En naar Oost-Duits recht zag deze bepaling voor zover hier relevant enkel op genocide (als misdaad tegen 

de menselijkheid), waar hier geen sprake van is.
289 EHRM 22 maart 2001, Streletz, Kessler & Krenz v. Germany, par. 78 en 103 en EHRM 22 maart 2001, K.-H. 

W. v. Germany, par. 74 en 104.
290 Zie voor kritiek ook Arnold, Karsten & Kreicker 2003, p. 87-88.
291 EHRM 22 maart 2001, K.-H. W. v. Germany, par. 17.
292 Zie de partly dissenting opinion van Barreto.
293 Zie ook Rudolf 2001, p. 909.
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Daarmee had het toenmalige Oost-Duitse recht ter zijde kunnen worden geschoven en de 
 lacune van een ontbrekende strafbepaling worden gedicht.

Voor wat betreft de leidinggevenden Streletz, Kessler en Krenz kan de bestraffing in dat 
geval worden geaccepteerd. Dat is voor K.-H. W., sterk geïndoctrineerd door het Oost-Duitse 
regime, gezien zijn status en leeftijd en het tijdstip van zijn handelen niet het geval.

3.8 Samenvatting en conclusies

Uit dit hoofdstuk valt op te maken dat het legaliteitsbeginsel in het strafrecht een in de ge-
schiedenis diepgewortelde oorsprong heeft. Vanaf de zeventiende eeuw kwam via het werk 
van Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Beccaria, Bentham en Feuerbach, de gedachte op 
de burgers te beschermen tegen de macht van de staat (in welke vorm dan ook), welke macht 
onder meer tot uiting kwam in het in meer of mindere mate arbitrair bestraffen van hun han-
delingen. Onduidelijk was voor de onderdanen veelal met welk gedrag men zich aan straffen 
blootstelde. Vooraf stond dat ook lang niet altijd vast.

Uit de werken van voormelde schrijvers komt hoofdzakelijk een pleidooi naar voren om 
de strafwetten vooraf aan het volk kenbaar en begrijpelijk te maken en het niet over te leveren 
aan de grillen van de vorst en/of de rechterlijke macht. Dit door een scheiding der machten aan 
te brengen, waarbij de wetgevende macht in het algmeen de strafwetten vaststelt en de rechter 
in het concrete geval beoordeelt of die wetten zijn overtreden. Ook moesten de strafwetten 
duidelijk zijn, zodat de rechter bij de berechting alleen de wet hoefde toe te passen, zonder daar 
zelf een invulling aan te geven.

Naast bescherming van het volk zat er aan die gedachte overigens wel degelijk ook een 
sturende kant. Niet kenbare en onduidelijke wetgeving heeft immers geen, of een veel minder 
sterke, sturende werking. Het was met name ook de bedoeling om er met kenbare en duidelijke 
wetgeving voor te zorgen dat onwenselijk gedrag ook daadwerkelijk zou worden voorkomen.

Hoe strafwetgeving precies vorm zou moeten krijgen werd door deze schrijvers niet of 
nauwelijks aangegeven, wellicht ook omdat de toenmalige samenleving een stuk eenvoudiger 
geordend was. Vraagstukken van wetgevingsleer werden dus nog niet behandeld. De gedach-
ten over duidelijke strafwetgeving zijn dan ook in grote mate rudimentair te noemen. Toch 
maakt dit deel van de studie duidelijk dat het legaliteits- en daarmee het lex certa-beginsel diep 
gefundeerde staats- en strafrechtelijke wortels heeft.

In dit hoofstuk werd vervolgens de verdere de ontwikkeling van het legaliteits- en lex 
certa-beginsel besproken tot heden. Na enige tijd als harde regel te hebben gegolden tot in 
de jaren ’30, komt daar via Nazi-Duitsland een einde aan. Het analogieverbod wordt dan met 
zoveel woorden opgeheven, alsmede het verbod van terugwerkende kracht. Maar vooral het 
zoeken naar gerechtigheid na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, maakt duide-
lijk dat het legaliteitsbeginsel in al zijn onderdelen niet altijd onverkort geldt. Zoveel maken 
de tribunalen van Neurenberg en Tokyo wel duidelijk, alsmede de nationale strafvonnissen 
(zoals in Nederland de veroordeling en executie van Rauter). Rechtszekerheid en gerechtigheid 
houden elkaar, aldus Radbruch, zo in evenwicht. In art. 7 lid 2 EVRM wordt dat ook met zoveel 
woorden opgenomen.

Het legaliteitsbeginsel wordt thans niet alleen opgevat als mogelijkheid om de burger als 
verdachte te beschermen tegen de machtige overheid (de beschermende opvatting, de regel-
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conceptie van legaliteit), maar ook als middel om schendingen van de rechten van medebur-
gers te bestraffen (de instrumentele opvatting, de rechtenconceptie van legaliteit).

In internationaal verband is na de Tweede Wereldoorlog de opkomst van ad hoc tribuna-
len en het Internationale Strafhof niet verwonderlijk. De uitspraken van het EHRM aangaande 
de ‘Mauerschützen’ maken duidelijk dat in de overgang van een totalitair systeem naar een de-
mocratie, eerder getolereerd, doch strafbaar, handelen door het nieuwe systeem alsnog berecht 
kan worden. Dat hoeft dan geen schending van art. 7 lid 1 EVRM in te houden. De lering die 
uit latere uitspraken van het EHRM getrokken kan worden, is dat het EHRM wel kritisch kijkt 
naar ‘afrekeningen met het verleden’ door opvolgende staten. Het verbiedt dergelijke afreke-
ningen zeker niet, maar toetst wel of bestraffing ten tijde van het begaan van die handelingen 
of omissies voorzienbaar was. Het strafbare feit moet dus naar nationaal of internationaal recht 
reeds hebben bestaan.
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4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is betoogd dat het legaliteits- en het lex certa-beginsel een lange ge-
schiedenis hebben en het belang daarvan al door ‘de grote denkers’ vanaf de zeventiende 
eeuw werd onderkend. De ontwikkeling is doorgetrokken tot heden, welke laatste periode als 
tumul teus kan worden omschreven. Voordat in hoofdstuk 5 de actuele betekenis van het lex 
certa-beginsel kan worden behandeld, komt in dit hoofdstuk de juridische basis van het lex 
certa-beginsel aan de orde en in het volgende de rechtspraak dienaangaande. Het legaliteits- en 
lex certa-beginsel zijn uiteindelijk gecodificeerd in art. 1 lid 1 Sr, art. 16 Gw, 1 art. 7 EVRM, art. 
15 IVBPR en enkele andere verdragen. Die bepalingen worden nu behandeld.

Het eerste lid van art. 1 van het Wetboek van Strafrecht, een hoeksteen van ons strafrecht 
en een fundamentele uitdrukking van de rechtsstaat,2 luidt als volgt:

‘Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.’

Op basis van deze formulering en de even summiere wetsgeschiedenis,3 is wel gesteld dat het 
artikel niet meer inhoudt dan het verbod van terugwerkende kracht.4 Uit het legaliteitsbeginsel 
van art. 1 lid 1 Sr destilleren de strafrechtelijke handboeken evenwel een viertal voorschrif-
ten (in willekeurige volgorde).5 Ten eerste dient, zoals gezegd, een strafbepaling duidelijk te 
omschrijven wat nu precies strafbaar is, het lex certa-beginsel. Ten tweede sluit art 1 Sr de ge-
woonte uit als bron van strafrecht; alleen een geschreven wet (lex scripta), welke een basis heeft 
in een wet in formele zin, kan een gedraging strafbaar stellen. Ten derde is een analogische 
redenering niet toegestaan en ten vierde mag een wettelijke strafbepaling niet met terugwer-
kende kracht worden toegepast, tenzij dit in het voordeel van de verdachte is (zie art. 1 lid 2 Sr).

Allereerst wordt de wordingsgeschiedenis van art. 1 Sr bekeken in paragraaf 4.2 en 4.3. 
De andere relevante nationale bepaling, art. 16 Gw, wordt behandeld in de paragraaf 4.4. In 
paragraaf 4.5 wordt art. 7 EVRM behandeld. In paragraaf 4.6 komt de reikwijdte van het lex 
certa-beginsel ingevolge art. 1 Sr en art. 7 EVRM aan de orde en vervolgens de verhouding 

1 Stb. 1983, 70. In het vervolg wordt niet steeds na art. 1 Sr ook art. 16 Gw genoemd.
2 Heijder 1979, p. 137, alsmede ’t Hart 1982, p. 333.
3 Zie par. 4.3.5.2.
4 Zie bijvoorbeeld Pompe 1945, p. 49 e.v. en daarover Van Dorst 1978, p. 169-172.
5 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 481 e.v., Jörg & Kelk 1996, p. 47 e.v., NLR, aant. 1 t/m 5 bij art 1 Sr, 

De Hullu 2009, p. 83 e.v., Van Bemmelen-Van Veen/De Jong-Knigge 2003, p. 34 e.v. In het handboek van 
Pompe (Handboek van het Nederlands strafrecht) komt het lex certa-beginsel evenwel niet als voorschrift 
uit art. 1 Sr voor. Niet in de eerste druk uit 1935 en ook niet in de vijfde en laatste druk uit 1959.
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tussen de nationale en internationale bepalingen (par. 4.7). Enkele andere verdragsbepalingen 
worden ten slotte behandeld in paragraaf 4.8, gevolgd door een samenvatting en conclusies.

4.2 Algemene codificatiegeschiedenis6

‘De codificatie van strafrecht en strafprocesrecht heeft in ons land een moeizame geschiedenis 
gehad.’ 7 Wat heet moeizaam: vanaf de negentiende eeuw (ook wel de eeuw van de codificaties 
genoemd8) heeft Nederland een drietal geldende wetboeken van strafrecht gekend en talloze 
ontwerpen daarvoor. Bosch schrijft: ‘De gehele 19e eeuw ligt bezaaid met de wrakken van de 
gestrande wetboeken van strafrecht.’ 9 Van 1809 tot 1811 gold het Crimineel Wetboek voor het 
Koningrijk Holland, van 1811 tot 1886, door de Franse overheersing, de Code pénal (al dan niet 
in aangepaste vorm) en daarna ten slotte het huidige Wetboek van Strafrecht van eigen bodem.

Volgens Van Binsbergen werd in De Nederlanden ‘vaak het verlangen geuit, dat er unifi-
catie van het recht tot stand zou komen’. Dankzij de staatkundige verandering tot de Bataafse 
Republiek, via de Omwenteling van 1795, ‘worden dan de voorwaarden verwezenlijkt voor de 
totstandkoming van de vurig begeerde codificatie, waardoor ook het strafrecht een ingrijpende 
hervorming ondergaat’.10 Het zou uiteindelijk tot 1886 duren voordat een nationaal strafrechte-
lijk wetboek voor langere tijd zou gelden.

De belangrijkste reden voor de codificatiewens was de behoefte aan rechtszekerheid.11 
Volgens Van Binsbergen zijn het Montesquieu, Rousseau en Beccaria die de rechtszekerheid 
proberen te verwezenlijken door zich tegen het toenmalige (straf)recht te keren, zich daarbij 
baserend op het natuurrecht als uitgangspunt voor het geldende recht.12 ‘De natuurrechtelijke 
theorieën der schrijvers uit deze periode hebben het verlangen naar een codificatie van het 
recht in ruime kring aangewakkerd.’ 13 In 1764 roept Beccaria al om meer rechtszekerheid in 
het strafrecht door codificatie.14 De rechtsburger dient door het geschreven woord te kunnen 
achterhalen wat er in het recht van hem verwacht wordt.

In het verlengde van de bevordering van de rechtszekerheid is een ander groot voordeel 
van de codificatie van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht verder dat het is voorafgegaan 
door debat gevoerd door de wetgever (en de commissie De Wal). Daardoor kunnen uit die 
parlementaire geschiedenis de reikwijdte en bedoeling van bepalingen door de wetgever tot 

6 Zie voor een uitgebreid overzicht o.a. Kemper 1809, Voorduin 1837 (m.n. p. 9 e.v.), Van Hamel/Van Dijck 
1927 (p. 70 e.v.), Van Binsbergen 1950, Bosch 1965, Jörg 1979, p. 41 e.v., Baaijens-van Geloven e.a. 1985, Van 
Binsbergen 1986, Moorman van Kappen 1986, Moorman van Kappen 1989, Martinage (1998) 2002, Bosch 
2000 en Visser 2001, p. 189 e.v. Het is derhalve niet de bedoeling al te uitvoerig op de (gehele) codificatie-
geschiedenis in te gaan.

7 Pompe 1956, p. 223.
8 Bosch 2000, p. 43.
9 Bosch 2000, p. 43.
10 Van Binsbergen 1950, p. 16.
11 Martinage (1998) 2002, p. 14 schrijft ‘De behoefte aan grotere rechtszekerheid heeft de politieke gezag hebbers 

in Europa vanaf de 15e eeuw ertoe gebracht de redactie van het gewoonterecht van overheidswege te bevelen.’
12 Van Binsbergen 1986, p. 125. Voor Van Binsbergen zijn de echte veranderingen door de Omwenteling van 

1795 vooral te merken in het strafprocesrecht. Het strafprocesrecht was namelijk onderdeel van het staats-
recht, welke spectaculaire veranderingen onderging (p. 127).

13 Van Binsbergen 1950, p. 15.
14 Beccaria (1764) 1982, hfdst. 4.
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op zekere hoogte worden achterhaald. Wetgeving, voor zover daar nog onduidelijkheid over 
mocht bestaan, kan daardoor beter worden uitgelegd. Over het belang van parlementaire ge-
schiedenis schreef Voorduin al in 1837 dat daarin de beraadslagingen bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal en het overleg tussen dat orgaan en de regering tot uiting komen. ‘De staats-
stukken, waarin zulks met de grootste naauwkeurigheid staat opgeteekend, bevatten dus de 
geheele geschiedenis der Nederlandsche wetgeving en van ieder harer bepalingen; doch ook 
tevens de zuiverste en de rijkste bron voor dezelver uitlegkunde.’ 15

Totdat het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland in 1809 gelding had werd er in 
Nederland strafrecht gesproken op grond van verscheidene bronnen. Her en der golden hand-
vesten, keuren, privilegiën, stad- en landrechten en Romeins recht ‘waarbij voorts de invloed 
van kanoniek recht en gezaghebbende schrijvers niet valt te miskennen. (…) Eerdere pogin-
gen om tot eenheid te komen zijn mislukt. De in 1532 onder Karel V voor de Duitse landen 
tot stand gekomen Constitutio Criminalis Carolina heeft hier te lande nooit officieel gegolden. 
Omtrent de Crimineele Ordonnantiën van Philips II (1570) bestaat twist en hoewel ook deze 
wetgeving invloed heeft gehad is zij niet als geldend recht toegepast.’ 16 Ook de costumen, het 
gewoonterecht, fungeerden als bron.17

De pogingen van Karel V en Philips II (middels de Hertog van Alva18) om de ‘costuij-
men’ te vervangen door ‘een algemeen beschreven landregt’ mislukte volgens Kemper door 
‘de gezetheid van onzer voorouderen op hunne keuren en privilegiën’. In de laatste helft van 
de zeventiende eeuw werden volgens hem ‘de gebreken onzer wetgeving in het algemeen, en 
van dezelver lijfstraffelijk gedeelte in het bijzonder, (…) wel allengs meer en meer opgemerkt, 
doch de jaloezij der bijzondere gewesten, en de bestaande staatsinrigting, verhinderde altijd 
eene algemeene hervorming’.19 Aldus kwam een uniform en gecodificeerd strafrecht lange tijd 
niet van de grond.20

In art. 28 van de Staatsregeling van 1798 werd de komst van ‘Lijfstraffelijke Wetten’ aan-
gekondigd. Een ontwerp werd in 1804 behandeld, doch nimmer ingevoerd. Elf jaar later werd 
met het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland, dat gold van 1809 tot 1811,21 pas 
voldaan aan die aankondiging. Van een republiek was toen al geen sprake meer, nu het wet-
boek heeft gegolden onder onze vorst van Franse afkomst, Lodewijk Napoleon, de broer van 
de keizer van Frankrijk, Napoleon de Bonaparte. Ondanks het feit dat Lodewijk Napoleon in 
het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland ruimte liet voor de opvattingen van zijn 
Nederlandse raadslieden, ‘waarschijnlijk uit de neiging zich niet te laten ringeloren door zijn 

15 Voorduin 1837, p. 2. Zie ook p. 5: ‘Hoogstbelangrijk is de geschiedenis onzer wetgeving’, alsmede p. 427. In 
het algemeen stelt Van der Vlies, 1984, p. 192-194, dat als bij regelgeving een duidelijke doelstelling wordt 
geformuleerd, dit de kwaliteit van de regels verbetert en de rechter daardoor beter in staat is een teleologi-
sche interpretatie toe te passen. Zie ook Populier 1997, p. 222-223.

16 Van Bemmelen/Van Hattum 1953, p. 9.
17 Van Binsbergen 1950, p. 14.
18 Moorman van Kappen 1986, p. 16-17.
19 Kemper 1809, p. 70-71.
20 De wetgeving in Europa was al vanaf de vroeg-moderne tijd bedoeld om uniformiteit en codificatie te 

bewerkstelligen, doch dit strafbeleid was nog ver verwijderd van het legaliteitsbeginsel nu zij in het die 
periode ‘veeleer een indicatieve waarde’ hadden, vgl. Martinage (1998) 2002, p. 25.

21 Hoewel het slechts een drietal jaren van kracht was markeert het de omslag van het oud-vaderlandse in het 
nieuwe gecodificeerde strafrecht, vgl. Enschedé/Bosch-Sutorius 2002, p. 22.
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grote broer’,22 werd het vooral in het Noorden Nederlanden als ‘vreemd en vijandig ervaren’.23 
Men wenste derhalve een nationaal Wetboek van Strafrecht, en wel van eigen bodem.

Met de komst van Willem I in 1813 werd in art. 100 van de Grondwet het invoeren van een 
algemeen wetboek van lijfstraffelijk regt bevolen.24 Alle ontwerpen ten spijt heeft evenwel van 
1811 tot de invoering van het Wetboek van Strafrecht in 1886 de Code pénal nog gegolden. Vele 
ontwerpen zagen het levenslicht maar werden om uiteenlopende redenen nooit ingevoerd.25

4.3 Art. 1 Sr: codificatie van het legaliteitsbeginsel

De geldende wetten en de ontwerpen zullen chronologisch worden besproken. De aandacht zal 
daarbij hoofdzakelijk en soms zelfs uitsluitend zijn gericht op het legaliteitsbeginsel.

4.3.1 Ontwerp Lijfstraffelijk wetboek 1804

In 1801 werd de eerste hand gelegd aan een ontwerp voor een Lijfstraffelijk wetboek. Het werd 
uiteindelijk in 1804 aan de regering aangeboden, nadat het Staatsbewind in 1803 had bevolen 
het ontwerp af te handelen.26 Het commentaar van het toenmalige Hoog Nationaal Gerechts-
hof, dat ‘weinig enthousiast’ 27 was, is bij Kemper terug te vinden. De aanmerkingen op het 
ontwerp waren inderdaad niet mals. Een van de grootste bezwaren van het Hoog Nationaal 
Gerechtshof was dat het stuk qua toon en wijze van behandeling meer leerstellig dan wet-
gevend van aard was.28 ‘Het Ontwerp-1804’ schrijft Van Binsbergen, vond ook ‘geen genade in 
de ogen der Regering’.29

Art. 7 bepaalde: ‘Er bestaat geene Misdaad, zonder vooräfgegane Wet.’ Wat een misdaad 
was werd gedefinieerd in art. 1: ‘Misdaad is overtreeding eener Wet, welke het doen of laten van 
eenige Daad, onder bedreiging van Straf, gebiedt of verbiedt.’

Wie nu denkt dat daarmee de rechter ‘aan banden werd gelegd’, zoals voorgestaan door 
Montesquieu, Beccaria en Feuerbach,30 komt bedrogen uit. Art. 8 luidde namelijk: ‘Uit de voor-
gaande bepaling echter volgt geenzints, dat geene Daden voor Misdaden te houden zyn, dan die 
woordelyk in de Wet zyn opgenoemd.’ Het was de bedoeling van de wetgever dat de rechter ook 
daden, die de wetgever niet letterlijk als misdaad had verwoord, onder de  strafbepalingen kon 
en moest laten vallen. Art. 9 wond daar geen doekjes om: ‘Integendeel is de Rechter  bevoegd 
en verpligt, om, volgens de regels van uitlegging, in het negende Hoofdstuk der algemeene 

22 Van Binsbergen 1986, p. 128. Van Binsbergen 1950, p. 23, spreekt van ‘het verlangen zich te verzetten tegen 
de curatele van “de grote broer” ’.

23 Bosch 2000, p. 44.
24 Stb. 1814, 44.
25 Zie daarover Bosch 1965, p. 35 e.v.
26 Bosch 1965, p. 32. Zie ook (kort) Bosch 2000, p. 43 en Baaijens-van Geloven e.a. 1985, p. 7-8.
27 Bosch 1965, p. 32.
28 Kemper 1809, p. 111-112. Doodslag bijvoorbeeld werd in vier bepalingen omschreven, waarna er nog eens 

veertien bepalingen volgden omtrent onderzoek, waardering en bestraffing van de misdaad. Zie de art. 53-
70 van de tweede afdeling van het derde hoofdstuk.

29 Van Binsbergen 1950, p. 19.
30 Zie voor een beschouwing over de (indirecte) invloed van Feurbach op het ontwerp van 1804 en het uitein-

delijke Crimineel Wetboek, Mulder 1971.
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Inleiding van de Uitlegging der Wetten voorkomende, te beöordeelen, of en in hoe  verre eene 
hem voorgestelde Daad tot eenig zoort van misdaad, welke de Wet uitdrukt, behoort.’ 31

De rechter kon en moest dus zelfs middels interpretatie een handeling onder een straf-
bepaling scharen en aldus bestempelen als misdaad (art. 9), zodat die handeling met straf werd 
bedreigd. De definitie van misdaad was immers een daad die bedreigd werd met straf, zie nog-
maals art. 1. De tekst van de bepalingen was dus in zoverre alles behalve doorslaggevend voor 
de rechter. Van een lex certa- en lex stricta-beginsel is dan ook nog geen sprake.

Wel werd de idee van Beccaria en Rousseau verwoord in de art. 7-9; de wetgever maakt 
de wetten voor abstracte gevallen terwijl de rechter in het concrete geval beoordeelt of een 
gedraging onder een bepaling valt. De taak van de rechter was echter niet, zoals Montesquieu 
dat wilde, beperkt tot slechts het zijn van een spreekbuis van de wet. De rechter diende mid-
dels interpretatie te oordelen, hij hoefde daarbij niet alleen te kijken naar de letter van de wet. 
‘De uitvoerige en gedetailleerde omschrijvingen betekenen dus geenszins een beperking van 
de vrijheid van de rechter, maar zijn bedoeld als leidraad bij het beantwoorden van de vraag 
of een bepaald delict aanwezig is.’ 32 De vier bepalingen omtrent doodslag bijvoorbeeld, waren 
dus niet uitputtend bedoeld.

4.3.2 Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland 1809-181133

Het ontwerp van 1804, dat nooit in werking is getreden, werd herzien34 en omgebogen tot 
het Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland. Inmiddels was Lodewijk Napoleon onze 
vorst geworden en de Franse invloed laat zich onder meer op het punt van legaliteit bij het 
ontwerpen van het nieuwe wetboek gelden.

In art. 9 werd weer een definitie van misdaad opgenomen35 en het oude art 7 van het 
ontwerp 1804 werd woordelijk overgenomen als art. 12 lid 1: ‘Er bestaat geene misdaad zonder 
voorafgegane wet.’ De art. 8 en 9 van het ontwerp 1804 kwamen echter niet zonder slag of stoot 
gecombineerd terug als het tweede lid van art. 12: ‘De regters zijn verpligt, volgens de regelen 
der uitlegkunde te beoordelen, of en in hoe verre eenige hun voorgestelde daad, het zij onder 
de woorden, hetzij onder den zin der wet behoren.’ 36 De Nederlanders hebben Lodewijk Napo-
leon moeten overtuigen om dit tweede lid opgenomen te krijgen.37

Expliciet werd hier dus niet alleen op een grammaticale interpretatie van de wet gewezen, 
maar ook op een teleologische interpretatie. Er bestond aldus geen slaafsheid ten aanzien van 

31 Zie over de uitleg van de wet nader Röling 1938, p. 5 e.v. alsmede Van Binsbergen 1950, p. 47. Ook het 
bevorderen van misdaad viel onder het plegen van een misdaad, art. 10: ‘Misdaad te bedryven, bestaat niet 
alleen in het zelv’ pleegen van eene Daad, by de Wet verboden, maar ook in de bevoordering daar van.’

32 Baaijens-van Geloven e.a. 1985, p. 19.
33 Zie uitvoerig Van Binsbergen 1950.
34 Bosch 1965, p. 33.
35 ‘Misdaad bestaat in het overtreden eener wet, welke het laten of bedrijven van eenige daad, onder bedrei-

ging van straf, gebiedt of verbiedt.’
36 Zie ook Röling 1938, p. 6.
37 Van Binsbergen 1950, p. 49-50. In Frankrijk werd op de leest van Montesquieu vastgehouden aan een rech-

ter ‘qui prononce les paroles de la loi’. Lodewijk Napoleon, aldus Van Binsbergen, probeerde dan ook vast te 
houden aan de Franse gedachte maar dolf uiteindelijk toch het onderspit tegen de Nederlandse staatslieden 
Van Maanen en Reuvens die opkwamen ‘voor de vrijheid van den rechter’.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   115 16-8-2011   10:53:11



116

4 juridische basis van het lex certa-beginsel

de wet.38 Daarnaast blijkt volgens Van Binsbergen uit de in de vorige alinea genoemde twist 
tussen de Nederlandse staatslieden en Lodewijk Napoleon dat men analogische interpretatie 
door de rechter wilde toestaan, ook al stond dat niet met zoveel woorden in dit wetboek.39

Voorts is van belang dat met de invoering van het Crimineel Wetboek het strafrecht meer 
uniform werd. Art. 4 schafte alle plakkaten, publicatiën, ordonnantiën, reglementen, statuten, 
keuren, octrooijen, handvesten en andere wetten af, behalve de uitzonderingen genoemd in de 
art. 6 en 7.40

In zijn troonrede van 18 november 1808, aan de vooravond van het aannemen van het 
Crimineel Wetboek, gaat Lodewijk Napoleon nadrukkelijk in op die uniformiteit, alsmede de 
codificatie van het reeds bestaande recht. ‘Wij hopen, dat Gijl., nevens de geheele natie, uit deze 
belangrijke stukken zult zien, dat volstrekt de eenige geest, welke bij dezelver te zamenstelling, 
herziening en onderzoek, is werkzaam geweest, die van het welzijn Onzer onderdanen en van 
de bewaring der nationale zeden en gewoonten geweest is, en dat Wij dus minder beoogd 
hebben, nieuwe wetten aan het rijk te geven, dan de van ouds in hetzelve gebruikelijke wetten 
en gewoonten, voor alle departementen, en voor alle Onze onderdanen, dezelfde te doen zijn; 
terwijl Wij de voorkeur aan die gene gegeven hebben, welke het meest duidelijk en naauwkeu-
rig, en het meest geschikt bevonden werden, ter bewaring van de nationale zeden en karakter, 
en voor het welzijn van elk en een iegelijk, en juist daar door het meest met Onze gevoelens 
overeenstemden.’ 41

Lodewijk Napleon gaat dus ook uitdrukkelijk in op de duidelijkheid van de uiteindelijk 
gecodificeerde regels, gekozen uit een veelvoud van bronnen. Gekozen is voor die regels die 
‘het meest duidelijk en naauwkeurig’ zijn en deze zijn terug te vinden in het Crimineel Wet-
boek. Of dat helemaal gelukt was valt te betwijfelen.

4.3.3 Code pénal 1811-1886

Nadat het Koningrijk Holland was ingelijfd bij het Keizerrijk Frankrijk in 1810, gold daarvoor 
vanaf 1811 de Code pénal. Alle wetgevingspogingen na 1813 ten spijt heeft deze tot 1886 in 
Neder land gegolden, zij het dat deze meermalen is aangepast. Het voert te ver om de Code 
pénal grondig te bespreken. Ik houd het beperkt tot het legaliteitsbeginsel.

De Nederlandse vertaling van de Code pénal was door tijdsdruk bijzonder slecht en 
be vatte veel fouten.42 Daarnaast hield volgens Bosch dit wetboek als vanzelfsprekend ‘geen 
 rekening met de specifiek nationale gevoeligheden der Nederlanders’.43 In geval van twijfel gold 
de  Franse tekst.44

38 Röling 1938, p. 6.
39 Van Binsbergen 1950, p. 48.
40 Daarbij ging het onder meer om overtredingen met een niet al te hoge straf (van vijftig gulden of een 

driedaagse gevangenisstraf), oorlogswetgeving, muntdelicten en misdaden aangaande de zeevaart, jacht 
en visserij.

41 Zie Cohen Jehoram 1968, p. 8.
42 Bosch 1965, p. 34 en Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 73.
43 Bosch 1965, p. 34.
44 Van Hamel/Van Dijck 1927, p. 73.
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In de Code pénal werd onderscheid gemaakt tussen vergrijpen, wanbedrijven en misdaad. Art. 
4 luidde: ‘Geenerlei vergrijp, geenerlei wanbedrijf, geenerlei misdaad mag gestraft worden met 
straffen, die, eer de overtreding begaan wierd, door de wet niet aangekondigd waren.’ 45 Dit 
onderscheid was gebaseerd op de straf die op het strafbare feit was gesteld.46

Als men art. 4 Code pénal goed leest dan lijkt het er op het eerste gezicht op dat in dit 
artikel veel meer de wettelijke basis van straffen vast werd gelegd dan de wettelijke basis van 
strafbare feiten. In geval van een vergrijp, wanbedrijf of misdaad zou daarop dan alleen een 
wettelijk voorgeschreven straf mogen volgen. Maar een artikel dat definieerde wat een straf-
baar feit was, zoals art. 1 Lijfstraffelijk Wetboek 1804 en art. 9 Crimineel Wetboek voor het 
Koningrijk Holland 1811, ontbrak. Toch behelsde art. 4 Code pénal het legaliteitsbeginsel.47 Het 
stemde overeen met het beginsel dat er geen delict bestaat zonder voorafgaande strafwet.48 Die 
strafwet dient dan wel duidelijk te zijn, want dat is immers van oudsher een uitvloeisel van het 
legaliteitsbeginsel.49

4.3.4 Ontwerpen tot aan het huidige Wetboek van Strafrecht

Ondanks dat de Franse overheersing eindigde in 1813 heeft tot 1886 de Code pénal hier te lande 
gegolden, al werd bijvoorbeeld de juryrechtspraak wel afgeschaft en de guillotine vervangen 
door de strop. Een veelvoud aan ontwerpen werd gemaakt om de Code pénal te vervangen.50 
In deze ontwerpen werd veelal een definitie opgenomen van misdaad, alsmede de bepaling dat 
er geen misdaad bestond zonder voorafgegane wet. De leest van vóór de Code pénal was op dit 
punt kennelijk nog niet versleten. Geen van deze ontwerpen werd echter ingevoerd.51

4.3.5 Wetboek van Strafrecht 1886-heden

Aan het einde van de negentiende eeuw werd uiteindelijk een succesvolle poging gewaagd 
om tot een nationaal ‘Wetboek van Strafregt’ te komen. Besloten werd om de Code pénal niet 
 verder om te bouwen maar om een geheel nieuw wetboek te maken. De Memorie van Toe-
lichting is daarover zeer stellig. ‘Eene revisie van den Code Pénal kan niemand wenschen. Wij 
moeten met het fransche strafwetboek, in zoover het nog geldt –en dit is met het algemeene 

45 Het Franse woord prononcées had volgens Van Hamel & Noyon beter kunnen worden vertaald met ‘be-
dreigd’ in plaats van met ‘aangekondigd’, Schooneveld/Van Hamel & Noyon 1876, p. 13. De bedoeling zal 
m.i. evenwel duidelijk zijn geweest.

46 Stond op een bepaalde overtreding een policystraf dan was het een vergrijp, stond daarop een boetstraf dan 
was het een wanbedrijf en stond daarop een lijfstraf of eerloosheid dan betrof het een misdaad, zie art. 1.

47 Stefani Levasseur & Bouloc 2000, nr. 100.
48 Voorduin 1840, p. 3-5.
49 Zie hoofdstuk 2, alsmede Stolwijk 1986, p. 160.
50 Ik noem het Ontwerp van een Crimineel Wetboek voor de Vereenigde Nederlanden 1815, Ontwerp van een 

Wetboek van Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden 1827, Ontwerp Eerste Boek van het Wetboek 
van Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden 1840, Ontwerp Tweede Boek van het Wetboek van 
Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden 1842-1844, Ontwerp Eerste Boek van het Wetboek van 
Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden 1846, Ontwerp Wetboek van Strafregt voor het Koningrijk 
der Nederlanden 1847 en Ontwerp Wetboek van Strafregt voor het Koningrijk der Nederlanden 1859.

51 Zie voor een korte bespreking Röling 1938, p. 7-8.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   117 16-8-2011   10:53:11



118

4 juridische basis van het lex certa-beginsel

deel voor verreweg het grootste gedeelte het geval niet– voor goed breken.’ Toch konden enkele 
gedeelten wel worden gebruikt: ‘Daarmede is niet gezegd dat niet enkele goede bepalingen en 
juiste omschrijvingen ook nu nog aan dit wetboek kunnen worden ontleend, maar wel dat men 
op de grondslagen van dit wetboek nu en in Nederland niet meer kan voortbouwen.’ 52 Er werd 
een commissie ingesteld welke zich met het ontwerpen van een nieuw wetboek moest bezig 
houden. 53

4.3.5.1 De staatscommissie

Aan het legaliteitsbeginsel werd door de commissie weinig aandacht geschonken. Aandacht 
kreeg nog wel het tweede lid van art. 1.54 Andere aspecten van het legaliteitsbeginsel werden 
niet belicht, doch aangaande het lex certa-beginsel merkt Stolwijk op dat de delictsomschrij-
vingen niet bewust vaag werden gehouden. Dat lag namelijk niet in de lijn van de codificatie-
geschiedenis van die tijd, waarin nu juist werd gepoogd het strafrechtelijk optreden van de 
overheid te beperken en aan banden te leggen.55

Ondanks de summiere aandacht voor het legaliteitsbeginsel, is wel duidelijk dat de com-
missie uitdrukkelijk het nulla poena-beginsel van Feuerbach voor ogen had toen zij het legali-
teitsbeginsel in het ontwerp opnam. Een algemene definitie van wat een strafbaar feit was kon 
achterwege blijven nu dat overbodig was ‘in zooverre zij niet strekt tot sanctie van den regel 
nullem delictum nulla poena sine praevia lege poenali, zodat zij kan worden gemist zoodra die 
regel uitdrukkelijk wordt geformuleerd’.56

Het legaliteitsbeginsel was in het ontwerp eerst te vinden in art. 6. Commissielid Modder-
man was echter van mening dat het vooraan geplaatst moest worden omdat het de verste strek-
king had en aangaf wat strafbare feiten waren.57 Aldus werd het legaliteitsbeginsel het huidige 
art. 1.

De eerste lezing van het eerste lid luidde: ‘Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene 
daaraan voorafgegane strafbepaling.’ 58 Maar de tweede lezing luidde: ‘Geen feit is strafbaar dan 
uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke (mijn cursivering, JSN) strafbepaling.’ 59 
Het was Modderman die uitgedrukt wenste te zien dat helder uitkwam dat strafbepalingen 
‘ alleen mogelijk zijn, bij of krachtens de wet’. Hij had daartoe opneming van de passage ‘uit 

52 Smidt 1881, p. 3.
53 Staatscommissie voor de Zamenstelling van een Wetboek van Strafregt, waarvan J. de Wal de voorzitter 

was. Zie over de commissie en haar leden Bosch 1965, hoofdstuk 3.
54 Zie onder meer Staatscommissie 1870-1876, Notulen, deel II, p. 3, 4 en 19 en deel III, p. 2.
55 Stolwijk 1986, p. 162.
56 Staatscommissie 1870-1876, Notulen, deel I, p. 12.
57 Staatscommissie 1870-1876, Notulen, deel II, p. 3-4.
58 Staatscommissie 1870-1876, Bijlage 72. Deze versie kwam nagenoeg overeen met een bij het ontwerp van 

1840 overwogen ‘Geen misdrijf is strafbaar, zonder voorafgaande strafbepaling’, waarbij een misdrijf be-
stond in het ‘doen of nalaten van eenige daad, welke de wet, onder bedreiging van straf, verbiedt of gebiedt’. 
Overwogen werd strafbepaling in plaats van strafwet, omdat er in zedelijke zin ook misdrijven zouden 
bestaan buiten de strafwet, maar ‘in het oog der wet, geen misdrijf bestaat, zonder zoodanige voorafgaande 
bepaling’. Daarnaast werden er in ook plaatselijke reglementen handelingen strafbaargesteld, doch deze 
waren, ‘in den eigenlijken zin des woords’, geen wetten. Zie Voorduin 1840, p. 3-4.

59 Staatscommissie 1870-1876, Bijlage 114.
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kracht van eene wet werkende op het tijdstip dat het feit gepleegd is’ voorgesteld. Volgens de 
overige commissieleden was de bedoeling door de redactie van het bestaande ontwerp niet 
twijfelachtig, maar om aan het bezwaar tegemoet te komen werd, op voorstel van commissielid 
Loke, ‘wettelijke’ opgenomen in de bepaling.60

4.3.5.2 Parlementaire geschiedenis

Ook tijdens de parlementaire behandeling van het wetboek werd weinig aandacht besteed aan 
het eerste lid van art. 1. De aandacht ging vooral uit naar het verbod van terugwerkende kracht, 
zoals ook al verwoord in art. 4 Wet AB. De nadruk lag daarnaast meer op het tweede lid.61 Vol-
gens de Memorie van Toelichting is de bepaling van het eerste lid ‘niets anders dan een gevolg 
van de niet terugwerkende kracht der wet in het algemeen (art. 4 alg. bep.). Maar dit gevolg van 
den regel der niet terugwerkende kracht hier uitdrukkelijk te erkennen scheen niet overbodig, 
omdat het tweede lid van art. 1 dien regel ter zijde stelt en, bij verandering van wetgeving na 
het plegen van het aan ’s regters oordeel onderworpen feit, het antwoord op de vraag welke wet 
moet worden toegepast, niet afhankelijk stelt van het tijdstip waarop het feit is begaan, maar 
uitsluitend van het belang van den beklaagde.’ 62

4.3.5.3 Slot

Zo belichaamt art. 1 Sr vanaf 1886 de halverwege de achttiende eeuw ontstane gedachte van 
codi ficatie en rechtszekerheid. Dat is met een bepaalde vanzelfsprekendheid gebeurd. Veel 
woorden maakten de staatscommissie en de wetgever er niet aan vuil. Het wetboek zou in 
eerste instantie ook helemaal niet als zodanig openen en werd gezien als niet meer dan een 
logisch gevolg van art. 4 AB.

4.4 Art. 16 Gw

In 1983 is art. 16 in de Grondwet opgenomen.63 De tekst is gelijk aan art. 1 lid 1 Sr. Een met art. 
1 lid 2 Sr overeenkomstig tweede artikellid komt in de Grondwet niet voor.

4.4.1 Parlementaire geschiedenis

De ‘Staatscommissie van Advies inzake de Grondwet en de Kieswet’ stelde in haar tweede rap-
port van 1969 al voor om het legaliteitsbeginsel, identiek aan de tekst van art. 1 lid 1 Sr, op te 
nemen in de Grondwet, en wel als art. 11. Door opneming in de Grondwet zou het nulla poena-
beginsel, naast art. 1 Sr en art. 7 EVRM, een ‘nadere rechtsbasis’ krijgen.64

De commissie was daarin evenwel niet unaniem. Een drietal leden zag geen voordelen 
in dit artikel. Volgens hen kon lagere wetgeving al aan art. 1 Sr worden getoetst, terwijl alle 

60 Staatscommissie 1870-1876, Notulen, deel III, p. 2.
61 Zie daarvoor Knigge 1984.
62 Smidt 1881, p. 109.
63 Stb. 1983, 70, in werking getreden op 2 maart 1983.
64 Staatscommissie 1969, p. 82.
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 wetgeving, ook in formele zin, kon worden getoetst aan art. 7 EVRM. Dat vormde een af-
doende garantie.65

Bij het eerste voorstel tot wijziging van de Grondwet, begin jaren zeventig, werd het lega-
liteitsbeginsel, weer woordelijk gelijk aan art. 1 lid 1 Sr, als art. 9e opgenomen.66 De bezwaren 
van het drietal leden van de staatscommissie konden de makers van dit voorstel niet overtuigen 
het opnemen van ‘zo een belangrijk beginsel’ na te laten. Daarnaast werd de uitzondering met 
betrekking tot de misdrijven tegen de menselijkheid niet opgenomen, zodat de strekking ver-
der zou reiken dan art. 7 EVRM.67

Wegens tijdgebrek voor een grondige behandeling voor de toenmalige verkiezingen is die 
behandeling uitgesteld, waarna vervolgens is gekozen voor een nieuw ontwerp.68 Het legali-
teitsbeginsel kwam daarin terug als ontwerpartikel 1.15. De Memorie van Toelichting daarbij 
hield niet meer dan één pagina in. Gerefereerd werd aan de bestaande (verdrags)bepalingen. 
Uitdrukkelijk werd vermeld dat de uitdrukking ‘wettelijke strafbepaling’, evenals art. 1 lid 1 Sr, 
elke strafbepaling omvat welke tot stand is gekomen bij wet in materiële zin.69

Terecht merkt Knigge hierover op, zij het aarzelend, dat dit niet geheel aansluit bij art. 1 
lid 1 Sr omdat dit artikel immers een strafbepaling gegeven bij of krachtens een wet in formele 
zin eist.70 Weliswaar kunnen ook door andere organen dan de wetgever in formele zin als be-
doeld in art. 81 Gw (regering en Staten-Generaal gezamenlijk) strafbepalingen in het leven 
worden geroepen (zodat sprake is van het ruimere begrip ‘wetgeving in materiële zin’ 71), maar 
die bevoegdheid dient wel uitdrukkelijk door een formele wet te zijn toegekend.72 De voor-
naamste andere, lagere wetgevers zijn Provinciale Staten, de Gemeenteraad en de Besturen van 
waterschappen.73 Volgens Knigge moet de bedoeling van de wetgever om aansluiting te zoeken 
bij art. 1 Sr zwaarder wegen dan de uitleg in de Memorie van Toelichting.74 Hiermee bedoelt 
hij dat art. 16 Gw dus niet de bevoegdheid van de lagere strafwetgevers uitbreidt. Dat lijkt mij 
juist, al was het alleen al omdat de tekst van beide artikelen gelijk is. Afwijkende reikwijdte van 
identieke bepalingen is niet wenselijk.

4.4.2 De (meer)waarde van art. 16 Gw als grondrecht

Terecht heeft het drietal leden van de Staatscommissie 1969 opgemerkt dat art. 16 Gw geen toe-
gevoegde waarde heeft voor het geldende recht (zie vorige paragraaf). Alle wetten kunnen aan 
art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR worden getoetst en lagere wetgeving kon reeds worden getoetst 
aan art. 1 Sr. Voor wetten in formele zin heeft art. 16 Gw ook voor het overige geen meerwaarde 

65 Staatscommissie 1969, p. 82.
66 Wetsvoorstel 11 051, KB van 27 november 1970.
67 Kamerstukken II 1970/71, 11 051, nr. 3, p. 20.
68 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 7. Zie ook Burkens 1976, p. 703.
69 Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 51.
70 Knigge 1984, p. 211.
71 Zie daarover bijvoorbeeld Drupsteen 1995.
72 NLR, aant. 3 bij art. 1. Zie bijvoorbeeld ook Pompe 1935, p. 25, Van Bemmelen 1959, p. 9 en Hazewinkel-

Suringa/Remmelink 1995, p. 484.
73 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 6.
74 Knigge 1984, p. 211.
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nu wetten in formele zin ingevolge art. 120 Gw niet kunnen worden getoetst aan de Grond-
wet.75 De bepaling leent zich ten slotte ook niet voor horizontale werking.76

Mevis en Blom zien de meerwaarde hierin gelegen dat voor afwijking van het legaliteits-
beginsel bij wet in formele zin nu een tweederde meerderheid is vereist.77 In exceptionele geval-
len, zoals het BBS ten tijde van WO II, zal wellicht geen wetgever zich daar iets van aantrekken. 
De verdragsbepalingen van art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR staan er daarnaast ingevolge art. 94 
Gw echter toch al aan in de weg dat een inbreuk wordt gemaakt op het legaliteitsbeginsel (op 
de uitzondering van art. 7 lid 2 EVRM en art. 15 lid 2 IVBPR na).78 Aan het EVRM kan Neder-
land zich alleen onttrekken door opzegging (art. 58) terwijl de wijzigingsprocedure van art. 51 
IVBPR veel omslachtiger is dan een Grondwetswijziging.

Van Wissen noemt de praktische betekenis door art. 1 lid 1 Sr terecht niet groot.79 Ook 
volgens Prins veranderde er, ingevolge art. 7 EVRM, niets door het opnemen van het legali-
teitsbeginsel in art. 16 Gw.80 Burkens was daarentegen wel enthousiast en was van mening dat 
het ‘zeer toe te juichen’ was dat het nulla poena-beginsel in de Grondwet werd opgenomen, 
omdat dan de rechter misschien geneigd was het beginsel fundamenteel (hij bedoelde daarmee 
breed) te interpreteren.81 Die wens is niet uitgekomen. Art. 120 Gw staat daar immers in di-
recte zin aan in de weg, terwijl de Hoge Raad in zijn rechtspraak de werking van het legaliteits-
beginsel aan het begin van deze eeuw in ieder geval niet heeft verruimd.82

Voor Kortmann is het enige nieuwe dat het artikel meebrengt dat er nu ‘ook voor de 
wetgever een uitdrukkelijk Grondwettelijk verbod bestaat gedragingen met terugwerkende 
kracht strafbaar te stellen’.83 Volgens ’t Hart is het niet zozeer dat art. 16 Gw nieuwe toetsings-

75 Al is wel een initiatiefwetsvoorstel aanhangig om daar goeddeels een einde aan te maken. Voorgesteld 
wordt daarin een tweede artikellid aan art. 120 Gw toe te voegen (zie Kamerstukken II, 2001/02, 28 331, nr. 
2): ‘Wetten vinden evenwel geen toepassing voorzover deze toepassing niet verenigbaar is met de artikelen 
1 tot en met 17, 18, eerste lid, 19, derde lid, 23, tweede lid, 54, 99, 113, derde lid, 114 en 121.’

76 Bunschoten 2004, p. 35.
77 Mevis & Blom 2000, p. 209. Pompe 1959, p. 57, deelt in zijn handboek dan ook nog mede dat alleen de 

lagere wetgever niet ten nadele van een normovertredende burger het feit strafbaar of zwaarder te bestraf-
fen kan maken: ‘De wetgever, die art. 1 Sr heeft gemaakt, mag daarvan in een latere wet steeds afwijken. De 
regel staat immers niet in de Grondwet.’

78 Zie ook Bunschoten 2004, p. 35.
79 Van Wissen 1992, p. 133. Zie ook Heijder 1979, p. 150.
80 Prins 1971, p. 172.
81 Burkens 1976, p. 712.
82 Ik doel dan met name op het Mensenroof-arrest, HR 20 november 2001, NJ 2003, 632 m.nt. R. de Lange en 

PMe. Zie daarover par. 2.4.2.
83 Kortmann 1987, p. 110. Ik kan hier het woord ‘ook’ niet plaatsen. In de Grondwet was namelijk voor 1983 

geen bepaling opgenomen die het de rechter reeds verbood wetten met terugwerkende kracht toe te pas-
sen. Wellicht doelde hij op de wetgever in formele zin, omdat voor deze wetgever ingevolge art. 120 Gw, art. 
1 Sr geen betekenis heeft, maar voor de wetgever in materiële zin wel (door art. 91 Sr). Kortmann merkt op 
zich nog terecht op dat het artikel zich naar zijn formulering eerder richt tot de rechter dan tot de wetgever 
(en dat pas uit de parlementaire geschiedenis duidelijk wordt dat het artikel zich ook richt tot de wetgever), 
maar dat deed art. 1 lid 1 Sr dan ook al. De formulering van dat artikellid is immers identiek aan art. 16 Gw. 
Daarnaast lijdt het geen twijfel dat ook art. 1 Sr zich tot de wetgever richt, zie bijvoorbeeld Pompe 1959, 
p. 57 en Jörg & Kelk 1996, p. 51.
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mogelijkheden teweeg brengt, maar is meer sprake van een ‘uitdrukkelijke principe-verklaring 
voor de formele wetgever’.84 Meer dan een symboolwerking heeft het artikel inderdaad niet. 

4.4.3 Het bereik van art. 16 Gw: materieel of formeel?

De vraag die rijst is of art. 16 Gw materieel of formeel moet worden opgevat. In het eerste ge-
val zou dit betekenen dat niet alleen als zodanig aangeduide strafbepalingen onder dit artikel 
zouden vallen, maar ook andere punitieve bepalingen die buiten het strafrecht vallen. Deze 
zouden dan evenmin met terugwerkende kracht mogen gelden.85 In het tweede geval is het 
alleen van belang of gedragingen naar de wet als strafbare feiten worden gekwalificeerd. Niet-
strafrechtelijke bepalingen, zoals in het tuchtrecht en het bestuursstrafrecht,86 vallen daar dan 
niet onder.

Volgens Bunschoten valt er veel voor te zeggen om art. 16 Gw ook van toepassing te achten 
op tuchtrechtelijke straffen en administratieve sancties, omdat de bestuurlijke boete een grote 
vlucht heeft genomen.87 En volgens ’t Hart doet men het nulla poena-beginsel tekort als bepa-
lingen en sancties buiten de werkingssfeer van art 16 Gw vallen alleen omdat zij aangemerkt 
als tot tuchtrechtelijk, of in ieder geval niet-strafrechtelijk.88 Ook bij Kortmann proeft men een 
ruim bereik van art. 16 Gw. Volgens hem valt er veel voor te zeggen het artikel van toepassing 
te achten op (zware) administratieve sancties.89

Het onderscheid tussen strafrechtelijk en niet-strafrechtelijk is echter van wezenlijk be-
lang. Met Mevis en Blom ben ik eens dat de formele definitie hier de doorslag geeft. Zij stellen 
terecht dat het adjectief ‘strafbaar’ van art. 16 Gw dezelfde betekenis moet hebben als in art. 113 
lid 1 Gw (welk artikel de berechting van strafbare feiten opdraagt aan de rechterlijke macht). 
Het moet gaan om ‘naar het (nationale) recht als strafbaar feit gekwalificeerde gedragingen. 
(…) De gedragingen die door een punitieve sanctie van het bestuur kunnen worden getroffen, 
zijn naar die definitie geen strafbare feiten.’ 90 Daarnaast geldt dat de tekst gelijk is aan art. 1 lid 
1 Sr en dat de wetgever de bedoeling had bij dat artikel aan te sluiten.91 Een ruimer bereik valt 
daarmee niet te rijmen.

Uit de Memorie van Toelichting bij art. 113 Gw valt de formele opvatting over ‘strafbare fei-
ten’ uiteindelijk op te maken, al moet aan Heringa en Zwart en Kortmann worden toegegeven 
dat de helderheid in eerste instantie te wensen overlaat.92 Zo blijkt uit de Memorie van Toe-
lichting dat ‘Onder het begrip “strafbare feiten” moeten worden verstaan: feiten, die in eniger-
lei algemene regeling strafbaar zijn gesteld. Derhalve alle feiten, die in algemene strafwetten 
(mijn cursivering, JSN) als het Wetboek van Strafrecht of de Wet op de economische delicten 

84 ’t Hart 1982, p. 337. Zie in gelijke zin ook Van Dorst 1978, p. 169-170.
85 Van Wissen 1992, p. 133-134.
86 Bestuursstrafrecht kan worden omschreven als wetgeving ‘waarbij aan bestuursorganen de bevoegdheid is 

toegekend om sancties op te leggen met een bestraffend karakter, in het bijzonder de bevoegdheid tot het 
opleggen van bestuurlijke boetes’. Zie Hartmann 2002, p. 19.

87 Bunschoten 2004, p. 35.
88 ’t Hart 1982, p. 336-337.
89 Kortmann 1987, p. 110 (voetnoot 446).
90 Mevis & Blom 2000, p. 209.
91 Knigge 1984, p. 211.
92 Heringa & Zwart 1991, p. 227 en Kortmann 1980, p. 798.
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dan wel in strafbepalingen in wetten of in lagere regelingen (algemene maatregel van bestuur, 
ministeriële verordeningen of verordeningen van lagere openbare lichamen), die aan het alge-
meenheidsvereiste voldoen, strafbaar zijn gesteld. Ook de strafbare feiten omschreven in het 
Wetboek van Militair Strafrecht, zijn begrepen onder de term “strafbare feiten”.’ 93

Ter ‘verduidelijking’ wordt voorts gesteld dat de term ‘strafbare feiten in de onderhavige 
Grondwetsbepalingen is gebruikt in de gangbare betekenis van deze woorden, en doelt op 
gedragingen die op straffe verboden zijn’.94 Duidelijkheid verschaft de wetgever echter wel met 
de volgende passage: ‘de voorgestelde Grondwetsbepaling [heeft] niet het oog op (berechting 
van) gedragingen waarbij een voorschrift waaraan een administratieve sanctie, zoals een admi-
nistratieve boete of de intrekking van een vergunning, is vastgeknoopt, is overtreden. Onder 
administratieve sancties zijn te verstaan maatregelen die door de administratie ter zake van 
een overtreding van een voorschrift worden opgelegd. Deze sancties zijn te onderscheiden van 
strafsancties, die door de strafrechter worden opgelegd (mijn cursivering, JSN) als bijzonder leed 
wegens de overtreding van rechtsvoorschriften die de overheid heeft gegeven als handhaver 
van de openbare orde.’ 95

Aldus werden door de (grond)wetgever zelf onder ‘strafbare feiten’ verstaan feiten die 
worden gesanctioneerd door een strafwet, welke sancties moeten worden uitgesproken door 
de strafrechter en niet door een overheidsinstantie (op welk niveau dan ook). Een uitzonde-
ring op de gedachte dat de sanctie moet worden uitgesproken door de strafrechter is de straf-
beschikking.96 Nu kunnen ook de officier van justitie en bepaalde opsporingsambtenaren een 
strafbeschikking uitvaardigen ter afdoening van een strafbaar feit. Opgemerkt moet worden 
dat daartegen wel verzet kan worden aangetekend op de voet van art. 257e Sv. De strafzaak 
wordt dan wel door de strafrechter behandeld.

Steun voor de gedachte dat het bereik van art. 16 Gw formeel moet wordt opgevat, kan ver-
der gevonden worden in de stukken van de Eerste Kamer bij de invoering van art. 16 Gw zelf. 
Daar is namelijk opgemerkt dat art. 16 Gw het materiële strafrecht betreft.97 Zo ook Kortmann 
en Bovend’Eert: ‘Artikel 16 GW bevat het klassieke verbod van wetten met terugwerkende 
kracht op het terrein van het materiële strafrecht.’ 98 In de wetsgeschiedenis komt een dergelijk 
ruime werking ook niet aan de orde; niet bij art. 1 Sr en evenmin bij art. 16 Gw.

Op tuchtrechtelijke straffen, het bestuursstrafrecht en andere (administratieve) sancties 
is het legaliteitsbeginsel van art 16 Gw dus niet van toepassing en art. 1 Sr evenmin. Met Kort-
mann ben ik eens dat voor bepalingen waarop de art. 16 Gw en art. 1 Sr niet zien, vergelijkbare 
rechtswaarborgen zouden moeten bestaan.99 Voor het bestuursstrafrecht is dat ook het geval, 
via de band van art. 7 EVRM.100 Het punitieve karakter maakt toepassing daarvan grotendeels 

93 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 6-7 (zie ook p. 11).
94 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 11. Terecht stelt Kortmann 1980, p. 798, dat die omschrijving sterk 

doet lijken op een tautologie.
95 Kamerstukken II 1979/80, 16 162, nr. 3, p. 11.
96 Zie art. 257a e.v. Sv.
97 Kamerstukken I 1976/77, 13 872, nr. 55b, p. 11-12, naar aanleiding van een vraag of het nulla-poenabeginsel 

geen betrekking had op het strafprocesrecht, Kamerstukken I 1976/77, 13 872, nr. 55a, p. 6.
98 Kortmann & Bovend’Eert 2002, p. 150.
99 Kortmann 1980, p. 799. Zie bijvoorbeeld art. 5:1 lid 1 Awb: ‘In deze wet wordt verstaan onder overtreding: 

een gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift’.
100 ABRvS 17 maart 2010, JV 2010, 163 m.nt. De Lange.
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gelijk aan het ‘normale’ strafrecht, zeker voor de rechtsonderdanen. Zij zullen het subtiele ver-
schil vermoedelijk niet merken, of nu de rechter of het bestuur de boete oplegt.101

Naar nationaal recht kunnen art. 1 Sr en art. 16 Gw dus geen grondslag bieden voor een 
toepassing van het lex certa-beginsel buiten het strafrecht.

4.5 Art. 7 EVRM

De Engelse tekst van art. 7 lid 1 EVRM luidt:

‘No one shall be held quilty of any criminal offence on account of any act or omission 
which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time 
when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was ap-
plicable at the time the criminal offence was committed.’

Art. 7 EVRM vindt zijn oorsprong in art. 11 lid 2 UVRM.102 Daarnaast is ook art. 15 IVBPR van 
invloed geweest bij de totstandkoming van dit artikel. In de ‘travaux préparatoires’ wordt niet 
alleen verwezen naar art. 11 lid 2 UVRM, maar ook naar art. 15 IVBPR.103 Art. 7 EVRM neemt 
volgens het EHRM een cruciale plaats in: ‘The guarantee enshrined in Article 7, which is an es-
sential element of the rule of law, occupies a prominent place in the Convention system of pro-
tection, as is underlined by the fact that no derogation from it is permissible under Article 15 
of the Convention in time of war or other public emergency’.104 En de positieve verplichtingen 
van Lidstaten om burgers tegen schendingen van onder meer art. 2, 3 en 4 EVRM te vrijwaren, 
is geen vrijbrief om straffen met terugwerkende kracht toe te passen: ‘The Court would further 
note that its above observations on the scope of the State authorities’ positive obligation to 
protect potential victims from inhuman or degrading treatment which might be caused by the 
applicant (…) apply, a fortiori, in the context of the prohibition of retrospective penalties under 
Article 7 § 1 (…). The Convention thus does not oblige State authorities to protect individuals 
from criminal acts of the applicant by such measures which are in breach of his right under 
Article 7 § 1 not to have imposed upon him a heavier penalty than the one applicable at the time 
he committed his criminal offence.’ 105

Het EHRM heeft verder bepaald dat de misbruikbepaling van art. 17 EVRM een negatieve 
strekking heeft, zodat het niet a contrario aan enig individu de in art. 7 EVRM neergelegde 
rechten kan ontnemen. Ook degene die schuldig bevonden is aan bijvoorbeeld foltering, maakt 
dus geen misbruik van het recht door zich op art. 7 EVRM te beroepen.106

De travaux préparatoires zijn zeer summier. De aandacht ging voornamelijk uit naar het 
formuleren van een verbod om met terugwerkende kracht strafbepalingen in het leven te roe-
pen en naar de legaliteit van de op te leggen straffen. Via de band van art. 11 lid 2 UVRM maakt 

101 Zie ook Heringa & Zwart 1991, p. 227.
102 Gomien, Harris & Zwaak 1996, p. 203, Lillich 1984, p. 146 en Fawcett 1987, p. 200.
103 Zie de Prepatory work on art. 7 of the European Convention on Human Right, Straatsburg 21 mei 1957, te 

raadplegen via www.echr.coe/int/library.
104 Zie onder meer EHRM 17 december 2009, M. v. Germany, par. 117.
105 EHRM 14 april 2011, Jendrowiak v. Germany, par. 48.
106 EHRM 17 maart 2009, Ould Dah v. France, NJ 2010, 135 m.nt. Reijntjes (ontvankelijkheidsbeslissing).
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deze bepaling duidelijk: ‘firstly, that penal laws shall not be retrospective and secondly, the 
principle of the legality of punishment’.107 Daarnaast wordt in het document meermalen be-
nadrukt dat de validiteit van de uitspraken van het Neurenberg Tribunaal niet wordt betwist, 
noch de wetten die de landen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt 
voor de bestraffing van oorlogsmisdrijven, landverraad en collaboratie. Hierover wordt expli-
ciet geen juridisch of moreel oordeel gegeven.108 Over het lex certa-beginsel wordt niet gespro-
ken. Gezien de summiere travaux préparatoires is het noodzakelijk om nu al de uitleg van het 
EHRM over art. 7 EVRM te behandelen.

Het is niet vereist dat in het internationale recht erkende strafbare feiten moeten worden 
vastgelegd in nationale wetgeving. Uit de tekst valt duidelijk op te maken dat ook internatio-
naal recht een voldoende grondslag voor strafbaarheid kan bieden. En het EHRM heeft dat 
ook zo aanvaard.109 Naar Nederlands recht is dat niet zo. Ingevolge onder meer art. 1 Sr is een 
geschreven strafbepaling vereist.

Uit deze bepaling, die volgens Meuwissen in een moderne rechtsstaat onontbeerlijk is,110 
kunnen twee geschreven en twee ongeschreven beginselen worden gedestilleerd.

4.5.1 De geschreven beginselen

Ten eerste geldt dat een strafrechtelijke veroordeling slechts gebaseerd kan zijn op een norm 
(‘law’) die reeds bestond op het moment van het gewraakte handelen of nalaten (nullem crimen 
sine lege). Ten tweede mag geen zwaardere straf worden opgelegd dan op de overtreding van de 
norm gesteld was ten tijde van het begaan van de ‘criminal offence’ (nulla poena sine lege). Het 
gaat hier om twee afzonderlijke beginselen.111

Het verbod van terugwerkende kracht geldt als toepassing daarvan in het nadeel van een 
rechtsonderdaan zou werken. Als een gedraging door latere wetgeving minder zwaar wordt be-
straft (maar wel reeds strafbaar was ten tijde van het begaan van de gedraging), mag de nieuwe 
wetgeving met terugwerkende kracht worden toegepast. Dan is geen sprake van een schending 
van art. 7 lid 1 EVRM. Lange tijd was het volgens het EHRM echter niet zo dat latere wetgeving 
moest worden toegepast indien zij minder streng was. Die eis lag volgens vaste rechtspraak niet 
in art. 7 EVRM besloten.112 Recent is het EHRM op die rechtspraak teruggekomen in de zaak 
Scoppola v. Italy. Art. 7 lid 1 EVRM houdt impliciet in dat de verdachte moet profiteren van 
‘more lenient criminal law’.113

Naar Nederlands rechts was dit altijd al dwingend voorgeschreven (art. 1 lid 2 Sr),114 als 
sprake is van een gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van het feit.115 

107 Prepatory work on art. 7 of the European Convention on Human Right, Straatsburg 21 mei 1957, p. 5.
108 Prepatory work on art. 7 of the European Convention on Human Right, Straatsburg 21 mei 1957, p. 4, 7 en 10.
109 Zie EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, par. 74, NJ 2010, m.nt. J. M. Reijntjes.
110 Meuwissen 1968, p. 447.
111 Van Dijk & Van Hoof 2006, p. 651-652.
112 Zie onder meer EHRM 27 september 1995, Series A Vol. 325-B, G. v. France, ook gepubliceerd in NJ 1996, 

49 m.nt. Kn. Zie ook Van Dijk & Van Hoof 2006, p. 657.
113 EHRM 17 september 2009, Scoppola v. Italy, par. 109, besproken in DD 2009, p. 1119-1121.
114 Zie ook art. 15 IVBPR. Zie uitgebreid Knigge 1984.
115 HR 12 juli 2011, LJN BP6878.
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Niet elke wijziging levert derhalve ‘verandering in de wetgeving’ op.116 Naar aanleiding van 
de uitspraak Scoppola v. Italy heeft de Hoge Raad recent voor wat betreft het sanctierecht be-
paald ‘dat een sedert het plegen van het delict opgetreden verandering door de rechter met 
onmiddellijke ingang – en dus zonder toetsing aan de maatstaf van het gewijzigd inzicht van 
de strafwetgever omtrent de strafwaardigheid van de vóór de wetswijziging begane strafbare 
feiten – moet worden toegepast, indien en voor zover die verandering in de voorliggende zaak 
ten gunste van de verdachte werkt.’ 117

4.5.2 De ongeschreven beginselen

In het eerste lid van art. 7 EVRM schuilt meer dan alleen de twee zo-even genoemde beginselen 
die direct uit de tekst zijn te destilleren. Zo is ook het naar analogie toepassen van een straf-
bepaling ten nadele van een verdachte niet toegestaan. In de zaak van Handyside v. the United 
Kingdom oordeelde de ECRM reeds dat art. 7 lid 1 EVRM ‘extension of the application of the 
criminal law “in malam partem” by analogy’ verbiedt. 118 Het EHRM formuleert het nog iets 
stelliger: art. 7 lid 1 EVRM belichaamt het beginsel dat ‘the criminal law must not be extensively 
construed to an accused’s detriment, for instance by analogy’. 119

Daarmee lijkt extensieve interpretatie verboden en niet alleen interpretatie naar analogie. 
Volgens Reijntjes klinkt dit wel dreigend, maar lijkt het EHRM met ‘gewone’ extensieve uitleg 
geen moeite te hebben als deze niet uit de lucht komt vallen.120 De Hullu problematiseert in dit 
verband de ‘verrassende extensieve interpretatie’.121 De extensieve uitleg moet dus wel voorzien-
baar zijn geweest.122

Van Hoof en Van Dijk menen dat, nu art. 7 lid 1 EVRM rechtszekerheid beoogt, hieruit 
de eis voortvloeit dat de wetgever strafrechtelijke normen duidelijk en ondubbelzinnig moet 
formuleren en dat de wetstoepasser deze restrictief moet interpreteren. Alleen dan kan volgens 
hen immers voorkomen worden dat een strafrechtelijke veroordeling volgt op basis van een 
rechtsnorm ten aanzien waarvan de verdachte niet bij voorbaat redelijkerwijs had kunnen of 
behoeven te weten, dat zijn gedrag daarmee in strijd was.123

Volgens het EHRM is het vereiste van duidelijke wetgeving echter geen zelfstandig begin-
sel, maar kan dit gedestilleerd worden uit de drie voornoemde beginselen, te weten het verbod 
van terugwerkende kracht van een strafbepaling, geen toepassing van zwaardere straffen na 
het begaan van het delict en het verbod van extensieve interpretatie (en dus ook analogie). Het 
EHRM overweegt in de uitspraak Kokkinakis v. Greece dat ‘From these principles it  follows that 

116 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 489 e.v. en De Hullu 2009, p. 126 e.v.
117 HR 12 juli 2011, LJN BP6878, r.o. 3.6.1.
118 ECRM 4 april 1974, Yearbook of the European Convention on Human Rights 1974, p. 290. Uitspraak van het 

EHRM 7 december 1976, Series A no. 24, par. 43, zie ook NJ 1978, 236.
119 Zie onder andere EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 52, EHRM 22 novem-

ber 1995, Series A Vol. 335, C. R. v. the United Kingdom, par. 33, EHRM 22 november 1995, Series A Vol. 
335, S. W. v. the United Kingdom, par. 33 en EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni 
v. France, par. 29.

120 Zie zijn noot onder EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.
121 De Hullu 2009, p. 97.
122 Zie par. 2.4.1.
123 Van Dijk & Van Hoof 1990, p. 398.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   126 16-8-2011   10:53:12



 127

art. 7 evrm 4.5

an offence must be clearly defined in the law. This requirement is satisfied where the individual 
can know from the wording of the relevant provisions (…) and, if need be, with the assistance 
of the courts’ interpretation of it, what acts and omissions will make him criminally liable.’ 124 
Het EHRM lijkt hiermee een relatieve betekenis aan het lex certa-beginsel te geven.125 Martens, 
een van de rechters die deze uitspraak heeft gewezen, meende dat aan het lex certa-beginsel op 
die manier tekort werd gedaan en schreef in zijn partly dissenting opinion dat het beginsel ‘is 
not a consequence but part and parcel of the principle enshrined in Article 7 para. 1’. Ik denk 
niet dat dat voor het EHRM veel uit zou maken, omdat het EHRM zich ook gewoon buigt over 
zaken waarin ten aanzien van art. 7 lid 1 EVRM enkel wordt geklaagd over de duidelijkheid 
van de wetgeving.126

Uit het in paragraaf 2.4.1 uitgebreid besproken arrest C. R. v. the United Kingdom127 volgt 
dat niet alleen het recht waarop de strafbaarheid gebaseerd wordt voorzienbaar moet zijn, 
maar ook de interpretatie daarvan. Het gaat erom dat art. 7 EVRM ‘should be construed and 
applied, as follows from its object and purpose, in such a way as to provide effective safeguards 
against arbitrary prosecution, conviction and punishment’.128

Later heeft het EHRM daaraan toegevoegd dat ook de sanctions duidelijk geformuleerd 
dienen te worden.129 Dit gaat echter niet zo ver dat de (bij de wet omschreven) strafsoort en 
strafmaat helemaal moeten vaststaan.130 Het EHRM zal menen dat straffen vaak maatwerk is. 
Algemeen wordt aangenomen dat het werken met minimale en maximale straffen niet in strijd 
is met art. 7 EVRM. Zo menen Harris, O’Boyle en Warbrick dat ‘the nature and severity of a 
“penalty” is a matter within a state’s discretion; considerations of proportionality arise under 
Articles 2 and 3, not Article 7’.131 Het EHRM kijkt in principe alleen of het strafmaximum niet 
wordt overschreden.132 De Hullu merkt meer in het algemeen op dat een nadere normering 
van de straftoemeting vanuit het oogpunt van legaliteit gewenst is om willekeur in de bestraf-
fing tegen te gaan. Maar een weinig specifiek sanctiesysteem biedt aan de verdachte ook grote 
voordelen, omdat een bestraffing op maat mogelijk is.133 Hier meen ik dat rechterlijke vrijheid 
minder problematisch is omdat het van groot belang is om de strafrechter te laten inspelen op 
de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, die per zaak vaak verschillen (de ene moor-
denaar is de andere niet). Daarnaast is ook de ene moord de andere niet, zodat een systeem met 
smalle bandbreedtes van sancties te rigide zou zijn.

124 Vaste rechtspraak, EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 52, EHRM 22 novem-
ber 1995, Series A Vol. 335, C. R. v. the United Kingdom, par. 33 en EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, 
p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 29. De ECRM kwam tot eenzelfde vereiste, maar dan op basis van ‘the 
principle of the statutory nature of offences and punishment’, ECRM 4 april 1974, Yearbook of the European 
Convention on Human Rights 1974, Handyside against the United Kingdom, p. 290.

125 Vgl. Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 340.
126 Zie bijvoorbeeld EHRM 15 november 1996, Cantoni v. France.
127 EHRM 22 november 1995, C. R. v. the United Kingdom, NJ 1997, 1 m.nt. Knigge.
128 EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, par. 69.
129 Zie bijvoorbeeld EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62, m.n.t EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 36 en 

EHRM 22 juni 2000, Coëme and others v. Belgium, par. 145.
130 Van Dijk & Van Hoof 2006, p. 656.
131 Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 281. Voor wat betreft art. 2 EVRM geldt dat middels het zesde en der-

tiende protocol bij het EVRM de doodstraf nu in alle gevallen is afgeschaft.
132 EHRM 22 juni 2000, Coëme and others v. Belgium, par. 145.
133 De Hullu 2003, p. 100-101.
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Overigens let het EHRM er wel op of de straf ten tijde van het begaan van het delict bestond. 
Reeds op dat moment moet al duidelijk zijn wat de burger kan verwachten. Zo oordeelde het 
EHRM over de Engelse variant van het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel (de 
zogeheten ‘confiscation order’), dat deze niet met terugwerkende kracht kon worden toegepast: 
‘the fact remains that the applicant faced more farreaching detriment as a result of the order 
than that to which he was exposed at the time of the commission of the offences for which 
he was convicted’.134 Daarbij dienen ook de regels omtrent de tenuitvoerlegging van de straf 
duidelijk te zijn. De burger moet immers bij het begaan van zijn daad (kunnen) weten welke 
gevolgen dat kan hebben. Zo werd de Cypriotische regeling omtrent de daadwerkelijke duur 
van een levenslange gevangenisstraf in de zaak Kafkaris niet voldoende duidelijk bevonden 
door het EHRM. De levenslange gevangenisstraf werd ingevolge een wettelijke regeling stan-
daard omgezet in een tijdelijke gevangenisstraf van twintig jaar, totdat die regeling door de 
Cypriotische rechter ongrondwettig werd verklaard en vervolgens werd ingetrokken. Dat een 
levenslange gevangenisstraf dus niet een straf van twintig jaar zou inhouden, was ten tijde van 
het begaan van de drie moorden, voor Kafkaris niet voldoende duidelijk.135 De wettelijke ver-
vanging van de doodstraf door een levenslange gevangenisstraf, nadat het delict was begaan, 
levert daarentegen geen schending van art. 7 EVRM op.136

Ook controleert het EHRM of de straf niet achteraf is verzwaard.137 Gewezen kan worden 
op de zaak Gurguchiana v. Spain. In die zaak werd klager veroordeeld wegens een overval tot 
achttien maanden gevangenisstraf. De oude wettelijke Spaanse regeling hield in dat opgelegde 
gevangenisstraffen tot zes jaar, indien de verdachte een illegale vreemdeling was, op vordering 
van het Openbaar Ministerie konden worden omgezet in een uitzetting en ongewenstverkla-
ring voor de duur van drie tot tien jaar. Na het begaan van de overval door Gurguchiana, een 
Geor giër die illegaal in Spanje verbleef, werd die regeling veranderd. De facultieve uitzetting en 
ongewenstverklaring werden omgezet in een vrijwel automatische voor de duur van tien jaar. 
De nieuwe regeling werd op Guchiana toegepast (waarbij hij niet gehoord werd). Dat hield 
volgens het EHRM een ontoelaatbare verzwaring van de straf op.138

Het EHRM waakt er tevens voor dat door rechterlijke interpretatie niet een zwaardere 
sanctie wordt opgelegd dan ten tijde van het begaan van het strafbare feit mogelijk was.139

4.5.3 De vereiste kwaliteit om te kunnen spreken van ‘law’

Het EHRM heeft in vaste rechtspraak bepaald dat: ‘when speaking of “law” Article 7 alludes to 
the very same concept as that to which the Convention refers elsewhere when using that term, 
a concept which comprises written as well as unwritten law and implies qualitative require-
ments, notably those of accessibility and foreseeability’.140 Of het nu dus gaat om geschreven of 

134 EHRM 9 februari 1995, Series A Vol. 307, par. 34, Welch v. the United Kingdom.
135 EHRM 12 februari 2008, Kafkaris v. Cyprus, par. 148 (ook gepubliceerd in NJ 2009, 90 m.nt. T. M. Schalken).
136 EHRM 14 oktober 2010, Naydyon v. Ukraine, par. 49.
137 EHRM 8 juni 1995, NJ 1996, 1, par. 34-36, Jamil v. France, m.nt. Kn.
138 EHRM 15 december 2009, Gurguchiana v. Spain, par. 32-44.
139 Zie bijvoorbeeld EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62, m.nt. EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 42.
140 EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, par. 70, EHRM 22 november 1995, Series A Vol. 335, C. R. 

v. the United Kingdom, par. 33. Zie ook EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, Cantoni v. France, par. 29 
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ongeschreven recht, het recht moet altijd kenbaar en voorzienbaar zijn. En de term law heeft in 
art. 7 dezelfde betekenis als elders in het EVRM.

Dit betekent dat de uitleg die in de uitspraken over dit begrip met betrekking tot andere 
artikelen van het EVRM is gegeven, ook gehanteerd kan worden ten aanzien van art. 7. Met 
name uitspraken over het toestaan van inbreuken op de rechten als genoemd in art. 8 (recht 
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer), art. 9 (vrijheid van godsdienst), art. 10 (vrij-
heid van meningsuiting) en art. 11 (recht op vergaderen) zijn richtinggevend gebleken voor de 
invulling van het begrip law.141 Soortgelijk heeft het EHRM geoordeeld over de termen ‘lawful’ 
en ‘in accordance with a procedure prescribed by law’ als bedoeld in art. 5 EVRM.142 Het legali-
teitsbegrip van de art. 5 en 7 tot en met 11 wordt dan ook ‘op één lijn gesteld’.143

De inbreuken op art. 8 tot en met 11 EVRM moeten telkens worden gelegitimeerd door 
het tweede lid van voornoemde artikelen. Inbreuken dienen steeds prescribed by law of in ac-
cordance with the law te zijn. Er moet in dit verband voor een inbreuk op die rechten (1) een 
voorziening in het recht zijn opgenomen, geschreven of ongeschreven, en er moet voldaan zijn 
aan de kwaliteitseisen van (2) accessibility en (3) foreseeability.144 Het law-begrip in de toets ten 
aanzien van art. 7 EVRM pakt op dezelfde wijze uit.145

De eerstgenoemde eis betekent dat een inbreuk een basis moet hebben in het nationale 
recht. Het gaat daarbij om law in substantiële zin en niet in formele zin; het EHRM staat het 
daarbij toe dat deze basis door lagere wetgeving of een ongeschreven regel wordt gegeven.146 
Dit laatste is vooral van belang voor de common law landen die partij zijn bij het EVRM, om-
dat zij anders via een bij hen gangbare rechtsbron (gewoonterecht) geen beperking kunnen 
bewerkstelligen op de vier voornoemde rechten.147

Het verschil tussen common law en het recht van het continentale stelsel moet volgens het 
EHRM niet worden overdreven. Wetten spelen in het eerste stelsel wel degelijk een belangrijke 
rol, terwijl voor rechtspraak hetzelfde geldt in het tweede stelsel. Uitdrukkelijk overweegt het 
EHRM in Kruslin v. France ten aanzien van dit laatste dat ‘In a sphere covered by the written 
law, the “law” is the enactment in force as the competent courts have interpreted it in the light, 
if necessary, of any new practical developments.’ 148 Het EHRM lijkt daarin geen onderscheid 
te maken tussen het strafprocesrecht en het materiële strafrecht, nu in deze uitspraak die haar 

en EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 24.
141 Dit wordt bevestigd in EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 29 en 

herhaald in EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62, m.n.t EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 36.
142 EHRM 23 september 1998, NJ 2000, 29, m.nt. EAA, Steel v. the United Kingdom, par. 54.
143 Zie de noot van Alkema bij EHRM 23 september 1998, NJ 2000, 29, Steel v. the United Kingdom.
144 Zie bij voorbeeld EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 27, EHRM 26 april 1979, 

Series A Vol. 30, Sunday Times v. the United Kingdom, par. 49 en EHRM 26 april 1991, Ezelin v. France, 
par. 45.

145 Zie onder meer EHRM 6 april 2010, Flinkkilä and others v. Finland, par. 68 en 94, EHRM 25 november 
1997 en Grigoriades v. Greece, par. 37 en 50: ‘This complaint coincides with the applicant’s allegation that 
his conviction and sentence were not “prescribed by law”.’ Zie ook EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, 
 Kokkinakis v. Greece, par. 40 en 52.

146 Zie voor lagere wetgeving bijvoorbeeld EHRM 18 juni 1971, Series A Vol. 12, De Wilde, Ooms and Versyp v. 
Belgium, par. 29 en voor een inbreuk op basis van jurisprudentie, EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, 
Kruslin v. France, par. 29.

147 Zie bijvoorbeeld EHRM 26 april 1979, Series A Vol. 30, Sunday Times v. the United Kingdom, par. 47.
148 Zie EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 29.
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aanleiding vond in formeelrechtelijke problematiek ook wordt verwezen naar uitspraken waar-
in rechtspraak een verdere invulling gaf aan wettelijk omschreven strafbepalingen.

De tweede eis betekent dat men toegang tot het recht moet kunnen hebben. Zo moet men 
de wet erop na kunnen slaan en moet relevante jurisprudentie te vinden zijn, bijvoorbeeld 
doordat deze gepubliceerd wordt. Deze eis ligt voor de hand omdat anders een ‘Kafkaiaans’ 
rechtsstelsel zou kunnen ontstaan waarin rechtsonderdanen de wet niet zouden kunnen ken-
nen, terwijl die wel op hen van toepassing is. Ook zou de gehele ordeningstaak van wetgeving 
(en rechtspraak) verloren kunnen gaan.149

De derde eis brengt met zich mee dat de strafbaar gestelde norm met voldoende precisie 
is omschreven zodat voor degenen tot wie de norm zich richt, voorzienbaar is wat de conse-
quenties van een bepaalde gedraging kunnen zijn. Ook dat is vaste rechtspraak: ‘The Court 
reiterates that, according to its case-law, the relevant national law must be formulated with 
sufficient precision to enable the persons concerned – if need be with appropriate legal advice 
– to foresee, to a degree that is reasonably in the circumstances, the consequences which a 
given action may entail.’ 150 Ook via deze schakel ligt het lex certa-beginsel in de Straatburgse 
rechtspraak besloten. De voor deze studie zeer belangrijke vereisten van kenbaarheid en voor-
zienbaarheid worden verder behandeld in de volgende paragraaf.

4.5.4 Kenbaarheid en voorzienbaarheid

4.5.4.1 Kenbaarheid

Allereerst geldt dus dat de strafrechtelijk gehandhaafde norm kenbaar – toegankelijk, ‘accessi-
ble’ – moet zijn voor de burger. Regelgeving en jurisprudentie moeten voldoende voorhanden 
zijn. Die eis vinden we al terug bij de ‘oude denkers’ zoals Locke en ook in de algemene litera-
tuur.151 Kenbaarheid van een regel is een beginsel van behoorlijke regelgeving.152 De onkenbaar-
heid van een regel brengt tal van problemen met zich mee. Zo zal dan van een sturende werking 
geen sprake zijn. Daarnaast, zo merkt Jörg op, kunnen onbekende wetten worden gebruikt ‘als 
stok om de eenmaal gevonden hond te slaan’ en ‘biedt een overdaad aan onbekende regels de 
opsporingsfunktionarissen al gauw een rechtstitel om dwangmiddelen toe te passen’.153

Het EHRM laat de kenbaarheid van een regel grotendeels afhangen van een drietal fac-
toren, te weten de gekozen wetgevingstechniek, het rechtsgebied en degenen tot wie de norm 
zich richt.154 Deze factoren worden ook gebruikt ten aanzien van de voorzienbaarheid en ik zal 
deze bespreken in de volgende paragraaf. Ik meen dat voor de Nederlandse situatie geen pro-
blemen te verwachten zijn. Regelgeving van de centrale overheid wordt immers afgekondigd 
in onder meer het Staatsblad of de Staatscourant.155 Gemeentelijke regelgeving wordt ingevolge 

149 Zie ook de idee van Feuerbach, par. 3.2.7 en Van der Vlies 1991, p. 170: ‘Een regel die een belanghebbende 
onbekend is, mist zijn doel.’

150 EHRM 25 november 1997, Grigoriades v. Greece, par. 37.
151 Zie par. 3.2.2. en bijvoorbeeld ook Populier 1997, p. 501, die stelt dat regelgeving onder meer ‘vindbaar’ 

moet zijn.
152 Van der Vlies 1984, p. 202-203 en Van der Vlies 1991, p. 170-171, alsmede Sebus 1984.
153 Jörg 1979, p. 66.
154 EHRM 28 maart 1990, Series A Vol. 173, Groppera Radio AG and others v. Switzerland, par. 68.
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art. 139 Gemeentewet in beginsel bekendgemaakt in een gemeenteblad, provinciale regelgeving 
in een provinciaal blad (ex art. 125 Provinciewet). De regelgeving staat in principe ook volledig 
op Internet via de website van de overheid,156 zodat men mijns inziens voldoende toegang heeft 
tot de in Nederland geldende regels. Ook ten aanzien van de jurisprudentie is er geen probleem 
geweest in Nederland. De belangrijkste rechtspraak, ook van het EHRM, wordt immers sinds 
jaar en dag gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie, terwijl ook in andere vakbladen de 
jurisprudentie wordt weergegeven.157 Ook hier geldt dat met de komst van het internet men 
eigen lijk (in theorie althans) geen gezaghebbende uitspraak van de Hoge Raad of lagere in-
stantie (of EHRM) kan missen.158 Met andere woorden: wie in Nederland een goede poging 
wil doen om het recht te kennen, heeft ten aanzien van de toegankelijkheid geen probleem. 
Een gevaar is evenwel, en daar wordt al langer voor gewaarschuwd, dat de toename van regels 
ontoegankelijkheid in de hand werkt.159

4.5.4.2 Voorzienbaarheid 

In paragraaf 4.5.2 is al aangegeven dat het EHRM het lex certa-beginsel zo verstaat dat daar-
aan voldaan is ‘where the individual can know from the wording of the relevant provision 
and, if need be, with the assitance of the court’s interpretation of it, what acts and omissions 
will make him liable’.160 Ook wordt wel aanvaard dat de voorzienbaarheid van de strafbaarheid 
wordt gerealiseerd door het inwinnen van advies: ‘the relevant national law must be formulated 
with sufficient provision to enable the persons concerned – if need be with appropriate legal 
advice – to foresee, to a degree that is reasonable in the circumstances, the consequences which 
a  given action may entail’.161 Daarnaast heeft het EHRM er geen misverstand over laten bestaan 
dat absolute precisie niet haalbaar is,162 terwijl de ECRM lang geleden al heeft aangegeven ‘that 
the requirement of certainty in the law cannot mean that the concrete facts giving rise to cri-
minal liability should be set out in the statute concerned’.163

Daarmee is dus sprake van een vrij ‘zacht’ criterium redelijkerwijs voorzienbaar van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid, welk criterium ook afhankelijk is van de omstandigheden van 
het geval. De voorzienbaarheid hoeft vervolgens niet rechtstreeks uit de strafbepaling te blij-
ken, maar kan ook worden bereikt door invulling door rechtspraak of door het verkrijgen van 

155 Dat wordt geregeld in de Bekendmakingswet, Stb. 1988, 18 en 19.
156 Zie www.overheid.nl. Verder zijn bijvoorbeeld APV’s te vinden op de website van de desbetreffende ge-

meente.
157 Ik noem hier de Nieuwsbrief Strafrecht en de rubrieken in Delikt & Delinkwent en het Nederlands Juristen-

blad. Daarnaast wordt rechtspraak aangaande specifieke (straf)rechtsgebieden ook in regelmatig verschij-
nende bladen behandeld.

158 Zie www.rechtspraak.nl en www.echr.coe.int.
159 Zie bijvoorbeeld Sebus 1984, p. 5-6, met literatuurverwijzingen.
160 Zie onder vele andere EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 52 en EHRM 22 

juni 2000, Coëme and others v. Belgium, par. 145. Zo ook al ECRM 4 april 1974, Yearbook of the European 
Convention on Human Rights 1974, Handyside against the United Kingdom, p. 290-292.

161 EHRM 25 november 1997, Grigoriades v. Greece, par. 37 en 50 en EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62 m.nt. EJD, 
Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 37.

162 EHRM 24 maart 1988, Series A Vol. 130, Olsson v. Sweden, par. 61.
163 ECRM 4 april 1974, Yearbook of the European Convention on Human Rights 1974, Handyside against the 

United Kingdom, p. 290.
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 juridisch advies, alsmede door het gezond verstand.164 Het EHRM heeft een drietal handvatten 
gegeven voor het invullen van dit criterium: ‘the level of precision required of the domestic 
legislation – which cannot in any case provide for every eventuality – depends to a conside-
rable degree on the content of the instrument considered, the field it is designed to cover and 
the number and status of those to whom it is addressed’.165 Deze handvatten bleken ook opgeld 
te doen voor de kenbaarheid. Ik zal deze in de komende paragrafen bespreken en daarbij ook 
steeds de Nederlandse situatie betrekken.

Ten slotte moet hier nog worden opgemerkt dat er ook een relatie bestaat tussen de mate 
van ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer door het strafrechtelijk ingrijpen en de mate van 
vereiste duidelijkheid. Groenhuijsen en Kristen stellen dat die relatie inhoudt ‘dat bij een 
afnemende mate van ingrijpendheid van strafrechtelijk optreden een grotere mate van on-
bepaaldheid in de strafbaarstelling toelaatbaar is’.166 Een aanwijzing dat het EHRM er zo over 
zou kunnen denken is te vinden in het arrest Kruslin v. France. Hoewel het een kwestie van 
formeel strafrecht betrof, benadrukte het EHRM de noodzakelijkheid van extra duidelijke 
regel geving aangaande het aftappen van telefoongesprekken vanwege de indringendheid van 
de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer: ‘Tapping and other forms of interception of tele-
phone conversations represents a serious interference with private life and correspondence 
and must accordingly be based on a ‘law’ that is particularly precise. It is essential to have clear, 
detailed rules on the subject, especially as the technology for use is continually becoming more 
 sophisticated.’ 167

4.5.4.3 The content of the instrument considered

Deze eerste maatstaf is zeer algemeen en eigenlijk een open deur. Natuurlijk hangt de duide-
lijkheid van een regel in grote mate af van ‘the text in issue’.168 Met het gebruik van een vage 
term bijvoorbeeld, zal de regel zelf naar alle waarschijnlijkheid ook in een zekere vaagheid ge-
neveld zijn. Een tekst die kraakhelder is, zorgt veelal voor een duidelijke norm. Van een nuttig 
handvat is naar mijn mening dan ook geen sprake omdat het geen verdere invulling geeft aan 
de vereiste duidelijkheid.

Wellicht is het beter om dit handvat in het licht van de volgende twee te bezien, waarbij 
het toepassingsgebied en de status en het aantal van de normadressaten als compenserende 
factoren kunnen worden gezien bij een in meer of mindere mate onduidelijke tekst. Advies van 
derden of de aanwezige expertise bij degenen tot wie de norm zich richt kunnen dan alsnog 

164 Zie voor recente uitspraken bijvoorbeeld EHRM 19 februari 2008, Kuolelis and others v. Lithuania, par. 115-
121 en EHRM 9 oktober 2008, Moisevey v. Russia, par. 233-241.

165 Vaste rechtspraak: zie EHRM 25 augustus 1993, Series A Vol. 266, Chorherr v. Austria, par. 25, EHRM 
26 september 1995, Series A Vol. 323, Vogt. v. Germany, par. 48, EHRM 28 maart 1990, Series A Vol. 173, 
 Groppera Radio AG and others v. Switzerland, par. 68, EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-
1637, Cantoni v. France, par. 35 en EHRM 24 juli 2008, Kononov v. Latvia, par. 114.

166 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 343. Zij wijzen daarbij op de conclusie van advocaat-generaal Fokkens 
voor HR 1 september 1998, NJ 1999, 61.

167 EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 33, en herhaald in EHRM 27 april 2004, NJ 
2004, 651, Doerga v. the Netherlands, par. 50.

168 EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 35.
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voor de vereiste voorzienbaarheid van de werking van de regel zorgen.169 Eventuele tekstuele 
onduidelijkheid kan daarmee voldoende worden gecompenseerd.

4.5.4.4 The field the instrument is designed to cover

Het EHRM maakt expliciet onderscheid tussen de verschillende terreinen, of materie, die door 
het strafrecht worden bestreken. Op het ene terrein kan een regel noodzakelijkerwijs iets on-
duidelijker zijn dan op het andere. Een goed voorbeeld daarvan is het mededingingsrecht. Zo 
heeft het EHRM in het kader van de term ‘honest practices’ in het Duitse mededingingsrecht 
(art. 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) geoordeeld dat ‘this being a subject where 
the relevant factors are in constant evolution in line with developments in the markets and 
in means of communication’.170 Dit heeft het later herhaald: ‘The Court has already acknow-
ledged the fact that frequently laws are framed in a manner that is not absolutely precise. This 
is so in spheres such as that of competition, in which the situation is constantly changing in 
 accordance with developments in the market and in the field of communication (…). The 
inter pretation and application of such legislation are inevitably questions of practice’.171

Hoewel het begrijpelijk is dat strafbepalingen op sommige rechtsterreinen minder duide-
lijk (kunnen) zijn, waarbij valt te denken aan economische delicten en ordehandhavingsregels, 
heeft de redenering van het EHRM ook iets van een machtswoord in zich. In de zaak Müller 
and others v. Switzerland oordeelde het EHRM kortweg dat de regelgeving aangaande ‘obsce-
nity’ nu eenmaal min of meer vaag was. ‘The need to avoid excessive rigidity and to keep pace 
with changing circumstances mean that many laws are inevitably couched in terms which, to 
a greater of lesser extend, are vague (…). Criminal-law provisions on obscenity fall within this 
category.’ 172 Duidelijk dient gemaakt te worden waarom de strafregels (echt) niet duidelijker 
konden worden geformuleerd en tot welke onoverkomelijke problemen dat zou leiden, zoals 
een concreet gat in de rechtsbescherming of te gedetailleerde regelgeving.

4.5.4.5 Number and status of those to whom the instrument is addressed

Het EHRM kijkt voor de duidelijkheid van de norm ook naar de groep personen tot wie de 
norm gericht is: de normadressaat.173 Het gaat dan om het aantal en maatschappelijke posi-
tie. Ten aanzien van het aantal normadressaten lijkt het mij logisch dat het EHRM daarmee 
aangeeft dat naar mate een norm voor meer mensen geldt – met andere woorden algemener 
is – deze duidelijker moet zijn. Omgekeerd geldt dan dat bij een kleiner aantal de norm inge-
wikkelder mag zijn. Het aantal van de normadressaten hangt overigens natuurlijk ook al snel 

169 Zie bijvoorbeeld EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 35.
170 EHRM 25 maart 1985, NJ 1987, 900, Barthold v. Germany, par. 47.
171 EHRM 20 november 1989, NJ 1991, 738 m.nt. EAA, Markt Intern Verlag and Klaus Beermann v. Germany, 

par. 30.
172 EHRM 24 mei 1988, NJ 1991, 685, Müller and others v. Switzerland, par. 29. Vergelijk ook EHRM 25 maart 

1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 40, EHRM 24 februari 1998, Larissis and others v. Greece., 
par. 34 en EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62, m.nt. EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 39: ‘The Court 
recognises that in the area under consideration it may be difficult to frame laws with absolute precision’.

173 Zie hierover in algemene zin Populier 1997, p. 221 e.v. en 502 e.v. en Sebus 1984, p. 15-19.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   133 16-8-2011   10:53:12



134

4 juridische basis van het lex certa-beginsel

samen met hun positie. Als een norm zich immers richt op een kleine groep, dan zal veelal 
sprake zijn van een specifieke hoedanigheid.

Die samenhang tussen rechtsterrein, aantal en maatschappelijke positie van de norm-
adressaat (en kenbaarheid van de regels) komt duidelijk aan de orde in de zaak Groppera Ra-
dio AG and others v. Switzerland: ‘In the instant case the relevant provisions of international 
telecommunications law were highly technical and complex; furthermore they were primarily 
intended for specialists, who knew, from the information given in the Official Collection, how 
they could be obtained. It could therefore be expected of a business company wishing to engage 
in broadcasting across a frontier – like Groppera Radio AG – that it would seek to inform itself 
fully about the rules applicable in Switzerland, if necessary with the help of advisers.’ 174

Het EHRM kent overigens een algemene onderzoeksplicht toe aan burgers, naar redelijk-
heid en afhankelijk van de omstandigheden van het geval, die vooral geldt voor de professione-
le marktdeelnemer. Een van de meest bekende zaken in dit opzicht is Cantoni v. France, waarin 
klager een manager was van een supermarkt en in strijd met de wet bepaalde geneesmiddelen 
had verkocht. Door zijn hoedanigheid van professionele marktdeelnemer was er alle aanlei-
ding te verwachten dat hij zich had laten adviseren over de toelaatbaarheid van zijn handelen. 
‘A law may still satisfy the requirement of foreseeability even if the person concerned has to 
take appropriate legal advice to assess, to a degree that is reasonable in the circumstances, 
the consequences which a given action may entail. (…) This is particularly true in relation 
to persons carrying on a professional activity, who are used to having to proceed with a high 
degree of caution when pursuing their occupation. They can on this account be expected to 
take special care in assessing the risks that such activity entails. With the benefit of appropriate 
legal advice, Mr Cantoni, who was, more over, the manager of a supermarket, should have ap-
preciated at the material time that, in view of the line of case-law stemming from the Court of 
Cassation and from some of the lower courts, he ran a real risk of prosecution for unlawful sale 
of medicinal products.’ 175

Van alle burgers mag dus tot zekere hoogte worden verwacht dat zij zich (laten) informe-
ren over de geldende regelgeving. Het EHRM verwacht in geval van twijfel dat men zich laat 
voorlichten over de strafbaarheid van bepaald gedrag, of zich van dat gedrag onthoudt.176 Voor 
personen die zich in hun handelen op iets toeleggen, zoals professionele marktdeelnemers, 
geldt dat des te sterker. Zij dienen zich eerder te vergewissen van de specifieke, veelal complexe 
regelgeving die geldt, zonodig dus door middel van advies. Hun deskundigheid kan ook een 
positieve invloed hebben op de inzichtelijkheid van de regel.177 Wat voor een leek ondoorgron-
delijke regelgeving oplevert, bijvoorbeeld vanwege daarin voorkomende vaktermen, kan voor 
specialisten eenvoudig te begrijpen zijn.

In het zogeheten Krulsla-arrest formuleert de Hoge Raad ‘dat indien het om professi-
onele marktdeelnemers gaat, mag worden verwacht dat deze zich terdege laten informeren 
over de beperkingen waaraan hun gedragingen zijn gebonden’.178 Groenhuijsen en Kristen le-
zen hierin ‘niet een (verzwaarde) onderzoeksplicht voor die professionals, maar eerder (…) 

174 EHRM 28 maart 1990, Groppera Radio AG and others v. Switzerland, par. 68.
175 EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 35.
176 Recent nog EHRM 10 april 2010, Flinkkilä and others v. Finland, par. 67.
177 Visser 2001, p. 431.
178 HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14. Zie ook HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54.
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een  inscherping van de eisen die aan iedere burger worden gesteld’. Zij komen tot dit oordeel 
tegen de achtergrond van de algemene plicht van de burger om de inhoud van de strafwet vol-
doende te achterhalen en gezien het feit dat sprake is van een veiligheidsnorm (dan worden aan 
norm adressaten in het algemeen zwaardere eisen gesteld).179 Hun opvatting over een algemene 
onder zoeksplicht past bij de rechtspraak van het EHRM dat in veel uitspraken oordeelt dat 
onder omstandigheden van de burger mag worden verwacht advies in te winnen.

Een algemene onderzoeksplicht past daarnaast bij de gedachte dat een ieder de wet be-
hoort te kennen. Met De Hullu iets concreter gezegd: ‘Wanneer men zich in het maatschap-
pelijk verkeer begeeft, moet men zich adequaat op de hoogte stellen van geldende regelgeving 
en daartoe initiatief ontplooien.’ 180 Ik maak uit het Krulsla-arrest, anders dan Groenhuijsen en 
Kristen, wel op dat op professionele marktdeelnemers een verzwaarde onderzoeksplicht rust, 
die verder gaat dan een inscherping van de aan alle burgers gestelde eis.181 Uit de zaak Cantoni 
v. France kan blijken dat het EHRM er ook zo over denkt. Dat van professionele marktdeelne-
mers meer mag worden verwacht, is ook alleszins redelijk, nu zij doorgaans beter bij machte 
zullen zijn zich te (laten) informeren over de juridische (on)toelaatbaarheid van hun handelen. 
Zij kunnen de benodigde kennis in huis hebben in de persoon van kundig personeel of leiding-
gevenden, of door het inschakelen van externe adviseurs.

De wetgever moet zijn regels ook kunnen afstemmen op de hoedanigheid van de betrok-
kenen.182 Daarbij blijft wel vooropstaan dat de wetgever de plicht heeft delicten zo duidelijk 
mogelijk te beschrijven, zo stelt de Hoge Raad in het Krulsla-arrest ook zelf. Dat soms kan 
worden verwacht dat bepaalde justitiabelen – met hulp – moeten zoeken voordat zij de norm 
hebben gevonden en begrijpen (bijvoorbeeld in geval van gelede normstelling) valt te accep-
teren als en voor zover een dergelijke zoektocht redelijk blijft. Het EHRM spreekt immers zelf 
ook van een onderzoeksplicht ‘to a degree that is reasonable in the circumstances’.

In ieder geval hoeft een verdergaande onderzoeksplicht wat mij betreft niet beperkt te blij-
ven tot alleen professionele marktdeelnemers. Meer onderzoek dan van de gemiddelde burger 
mag mijns inziens ook worden verwacht van personen die vrijwillig een bijzondere activiteit 
ondernemen, waarbij valt te denken aan bijvoorbeeld sporters en recreanten (zoals jagers) en 
verkeersdeelnemers. Omgekeerd komt aan hen dan ook minder snel een beroep op rechtsdwa-
ling toe.183 In dat soort gevallen is het vooraf inwinnen van advies ook mogelijk, al moet dat 
advies uiteraard wel iets kunnen toevoegen aan de kennis van de persoon,184 alsmede toegan-
kelijk en betaalbaar zijn.185

Volgens Groenhuijsen en Kristen ligt in hun standpunt voorts besloten dat ten aanzien 
van professionele marktdeelnemers niet geldt dat de Hoge Raad in het Krulsla-arrest heeft 
aangenomen dat voor hen meer vaagheid in wetgeving geoorloofd zou zijn. Die mening deel 

179 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 335.
180 De Hullu 2009, p. 358.
181 Vergelijk ook advocaat-generaal Jörg in zijn conclusie voor HR 4 oktober 2005, LJN AT3643, die op basis 

van het Krulsla-arrest stelt (punt 26): ‘Zeker als het om professionele marktdeelnemers gaat mag worden 
verlangd dat deze zich terdege laten informeren over de beperkingen waaraan hun gedragingen zijn onder-
worpen’.

182 Zo ook in algemene zin Populier 1997, p. 502 e.v.
183 Zie bijvoorbeeld HR 4 oktober 2005, LJN AT3643, r.o. 5.9.
184 Vergelijk Borgers 2011, p. 123.
185 Zie daarover Populier 1997, p. 222 en Sebus 1984, p. 25.
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ik niet. De Hoge Raad heeft na de algemene overwegingen aangaande de onvermijdelijkheid 
en wenselijkheid van vaagheid en de onderzoeksplicht van professionele marktdeelnemers na-
melijk het volgende overwogen: ‘Nu de bewijsmiddelen inhouden dat het hier om een profes-
sionele marktdeelnemer gaat, staat het (…) bepaaldheidsgebod er (…) niet aan in de weg om 
onder de soort sla ook subcategorieën van sla te verstaan.’ 186 De hoedanigheid van de verdachte 
maakt in casu dus volgens de Hoge Raad dat met een vagere term mocht worden volstaan door 
de wetgever. Steun daarvoor is ook te vinden in een arrest over art. 115 WvMS, waarin de Hoge 
Raad oordeelde: ‘In art. 115 WvMS wordt strafbaar gesteld “de militair die door het stelselmatig 
niet nakomen van dienstverplichtingen het functioneren van de krijgsmacht belemmert”. De 
aard en inhoud van de aan deze strafbaarstelling ten grondslag liggende norm [maken] ener-
zijds een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk, terwijl anderzijds die tot 
de militair gerichte norm voldoende concreet is om deze in staat te stellen zijn gedrag daarop 
af te stemmen.’ 187 De kwaliteit van de verdachte, een militair, maakte dat de norm voor hem als 
voldoende duidelijk kon worden beschouwd.188

Dit oordeel van de Hoge Raad laat zich ook op een andere grond verklaren. Wie infor-
matie over de geldende strafregels moet inwinnen, zal naast een overzicht van de regelgeving 
doorgaans ook uitleg krijgen over de werking in de praktijk (door middel van informatie over 
de gegeven toelichting van de wetgever zelf, over de toepassing door de rechter en wellicht op-
vattingen over de regels in de literatuur). Dat pas dan voor de normadressaat duidelijk wordt 
welk gedrag verboden is, wordt door niet alleen het EHRM aanvaard, maar ook door de Hoge 
Raad.189 Het ligt dan in de rede dat de regelgeving zelf complexer, minder toegankelijk en vager 
mag zijn. Ik meen dat de overweging van de Hoge Raad aldus moet worden gelezen dat van 
professionele marktdeelnemers mag worden verwacht dat zij zich terdege te laten informeren, 
zodat een vagere regel voor hen alsnog voldoende duidelijk kan worden.

4.5.5 Enkele voorbeelden uit de rechtspraak van het EHRM

Een Oostenrijke wettelijke bepaling waarin een ordeverstoring strafbaar gesteld was, onder 
meer als ‘breach of the peace by conduct likely to cause annoyance’, werd niet als te vaag werd 
bestempeld.190 En zelfs als een bepaling op het eerste gezicht vaag is, kan deze alsnog door 
de feitelijke omstandigheden voor de betrokkenen worden verduidelijkt. In de zaak Steel and 
others v. the United Kingdom, waarin klagers zich wel al eerder op een dergelijke – hinderlijke – 
wijze hadden gedragen, werd voozienbaar geacht dat hun handelen onder ‘breach of the peace’ 
zou vallen. Genoemd kan nog wel worden de zaak Hashman and Harrup v. the United King-
dom waarin een door de Engelse rechter gegeven ordemaatregel, ten aanzien van ‘breach of 

186 R.o. 3.6.
187 HR 8 maart 1994, NJ 1994, 412. Advocaat-generaal Meijers is dit in zijn conclusie voor dit arrest ook van 

mening: ‘Daar komt bij dat van een militair mag worden verwacht dat hij weet op de samenhang van welke 
gedragingen art. 115 doelt.’

188 In gelijke zin Simmelink 1995, p. 281.
189 Zo lees ik ook De Hullu 2009, p. 94, terwijl volgens hem geldt dat de rechtspraak van de Hoge Raad in 

het algemeen goed aansluit bij de Straatsburgse rechtspraak. Zo ook advocaat-generaal Machielse in zijn 
conclusie voor HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54.

190 EHRM 25 augustus 1993, Series A Vol. 266, Chorherr v. Austria, par. 25.
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the peace’, wel als te vaag werd bestempeld, omdat een nadere concretisering (door soortgelijk 
eerder vertoond gedrag) ontbrak.191

Ik meen echter dat deze uitspraak een buitenbeentje is. Daarvoor zijn ten minste twee 
redenen aan te wijzen. Ten eerste ging het in die uitspraak niet om een (wettelijke) algemene 
strafbepaling, maar om een door de rechter opgelegde ordemaatregel die enkel gold voor dit 
individuele geval. Ten tweede is die rechterlijke maatregel uiteindelijk alleen gesneuveld omdat 
een vergelijkbare handeling (van de betrokken personen) ontbrak. Waren zij eerder al voor 
soortgelijk gedrag in de problemen geraakt, dan had het EHRM de rechterlijke uitspraak waar-
schijnlijk gebillijkt, gelet op de uitspraak Steel and others v. the United Kingdom. Deze uitspraak 
is derhalve niet een sprinkplank om te kunnen aannemen dat het EHRM snel genegen is (wet-
telijke) strafbepalingen als te onduidelijk te bestempelen.

Voorts wijs ik op de uitspraak van het EHRM inzake Liivik v. Estonia.192 Liivik was waar-
nemend directeur van het agentschap dat de privatisering van de Estse spoorwegen moest faci-
literen. Hij zou in dat proces zijn bevoegdheden hebben overschreden door namens de Estse 
Staat aan de kopende partij garanties af te geven, in verband met mogelijke financiële aanspra-
ken die derden nog op de spoorwegen zou hebben. Het bestuur van het agentschap, waarvan 
Liivik geen deel uitmaakte, was hiervan niet op de hoogte. Die garanties hadden aanzienlijke 
(financiële) consequenties voor de Estse Staat kunnen hebben. Liivik werd vervolgd en veroor-
deeld wegens het misbruiken van zijn ambt (art. 161 van het Estse Wetboek van Strafrecht193). 
Bestanddeel van die strafbepaling was dat het misbruik significante schade moest veroorzaken. 
Volgens het EHRM was er onvoldoende houvast voor Liivik om te kunnen verwachten dat hij 
strafbaar zou handelen. Het hof valt onder meer over het feit dat het bestanddeel ‘significante 
schade’ heel ruim werd uitgelegd door de nationale rechters. Zo viel daaronder ook het enkele 
risico op zulke schade, alsmede morele schade. Wanneer daarvan sprake was werd in de recht-
spraak echter niet of onduidelijk ingevuld.

Ten aanzien van het risico op significante schade overweegt het EHRM (par. 99): ‘The 
Court notes that according to the wording of Article 161 of the Criminal Code “causing of 
significant damage” was a necessary element of the offence of misuse of official position. The 
text of this provision did not mention the mere creation of a risk as comprising such damage. 
The Court is aware of the Supreme Court’s judgment of 6 June 2000 (…) in which the Supreme 
Court attached importance to the creation of danger as damage. However, it notes that no cri-
teria had been developed for assessing such a risk. (…) The Court considers that the applicant 
could not reasonably foresee that his acts would be deemed to amount to causing significant 
damage – on account of the alleged creation of a risk of damage – within the meaning of Article 
161, as interpreted and applied in the present case.’

Daarnaast wordt onvoldoende duidelijk hoe Liivik dan significante immateriële schade 
zou hebben veroorzaakt (par. 100): ‘However, in the Court’s view, the criteria used by the 
domestic courts in the present case to establish that the applicant had caused “significant” 

191 EHRM 25 november 1999, Hashman and Harrup v. the United Kingdom, par. 40.
192 EHRM 25 juni 2009, Liivik v. Estonia.
193 Art. 161 van het toenmalige Estse Wetboek van Strafrecht luidde (in de Engelse vertaling): ‘Intentional 

misuse by an official of his or her official position, if it causes significant damage to the rights or interests 
of a person, enterprise, agency or organisation protected by law or to national interests, shall be punished 
by a fine or up to three years’ imprisonment.’
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 non-pecuniary damage – that he had been a high-ranking state official who had been working 
in a field attracting great public interest and that his acts had been incompatible with “the 
general sense of justice” – were too vague. The Court is not satisfied that the applicant could 
reasonably have foreseen that he risked being charged with and convicted of causing significant 
moral damage to the interests of the State for his conduct.’

Daar kwam volgens het EHRM nog bij dat het handelen van Liivik aanvankelijk nog 
 legaal bevonden was door het Openbaar Ministerie, een standpunt waarop door dat Openbaar 
Minis terie zeer snel werd teruggekomen zonder dat er gewijzigde omstandigheden waren (par. 
102). Het EHRM laat ook nog meewegen dat in het parlement en de Estse Hoge Raad, zij het na 
de veroordeling van Liivik, kritische geluiden opgingen over de duidelijkheid van deze straf-
bepaling en de uitleg daarvan in het licht van het legaliteitsbeginsel (par. 103). De veroordeling 
houdt dan ook in Straatsburg geen stand. Voor het EHRM was art. 161 van onvoldoende kwali-
teit om daarop de strafbaarheid van Liivik in het onderhavige geval op een voorzienbare wijze 
te baseren (par. 101 en 104).

Uit de gegeven voorbeelden blijkt dat het EHRM nauwlettend in de gaten houdt of een 
strafbepaling op een voor verdachten voorzienbare wijze wordt toegepast. Maar het zal, on-
danks de laatste twee behandelde uitspraken, niet snel oordelen dat een wettelijke strafbepaling 
op zichzelf beschouwd in strijd is met art. 7 lid 1 EVRM.

4.5.6 Samenvatting

Uit het bovenstaande hebben we de eis kunnen destilleren dat het EVRM en het EHRM duide-
lijke strafwetgeving eisen. Het moet gaan om wetgeving op basis waarvan de burger vooraf de 
gevolgen van zijn gedraging kan voorzien, dat hij kan weten dat hij strafrechtelijke aansprake-
lijkheid riskeert en wat de redelijkerwijs te verwachten sancties zouden kunnen zijn. Ingevolge 
art. 7 lid 1 EVRM en het vereiste dat strafbepalingen accessible en foreseeable moeten zijn om 
prescribed by law of in accordance with the law te zijn, dienen strafbepalingen derhalve van een 
bepaalde kwaliteit te zijn. Het EHRM heeft echter een wettelijke bepaling zelf nooit als kwali-
tatief ontoereikend beoordeeld, enkel de toepassing daarvan.

4.6 Reikwijdte van het lex certa-beginsel

Dat art. 1 Sr primair werking heeft voor het materiële strafrecht behoeft weinig betoog, on-
danks dat opsporing en vervolging pas plaats kunnen hebben als sprake is van verdenking 
van een strafbaar feit. Art. 1 Sr ziet niet op de duidelijkheid van strafvordelijke bepalingen. De 
plaatsing laat daarover weinig onduidelijkheid bestaan: Titel I, ‘Omvang van de werking van 
de strafwet’, van het Wetboek van Strafrecht. De bepaling geeft dan ook ‘uitdrukking aan de 
erkenning van het legaliteitsbeginsel voor het (materiële) strafrecht’.194 Pompe vond het in 1935 
nog vanzelfsprekend dat art. 1 Sr niet voor tuchtmaatregelen gold.195

Het nulla poena-beginsel hangt historisch gezien wel ten nauwste samen met art 1 Sv.196 
Jörg en Kelk menen dat het legaliteitsbeginsel alleen dan werkelijke betekenis heeft, als het 

194 Cleiren & Nijboer 1997, p. 3.
195 Pompe 1935, p. 29.
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structureel doorwerkt, ook in het strafprocesrecht.197 Dat is ook het geval, alleen al omdat, zo-
als gezegd, een (mogelijke) schending van strafbepalingen de basis vormt voor strafvorderlijk 
ingrijpen (zie bijvoorbeeld art. 132a Sv). Dat houdt echter niet in dat art. 1 Sr van toepassing is 
op het strafprocesrecht. De wet als bedoeld in art. 1 Sv wordt bijvoorbeeld in principe toegepast 
zoals deze geldt ten tijde van het strafvorderlijk optreden. Dat houdt in dat een strafvorderlijke 
bepaling kan worden toegepast die nog niet gold ten tijde van het mogelijkerwijs begaan (zijn) 
van een strafbaar feit.

Art. 16 Gw zou door de plaatsing een groter bereik kunnen hebben, doch hiervoor is be-
toogd dat dit naar positief recht niet het geval is (paragraaf 4.4.3). De vraag rijst of art. 7 lid 1 
EVRM wel verder reikt. Dat wordt bekeken in par. 4.6.2. Eerst moet worden bezien hoever het 
lex certa-beginsel, als onderdeel van het legaliteitsbeginsel, reikt binnen het materiële strafrecht.

4.6.1 Beperkte werking

Gezien de plaats in het Wetboek van Strafrecht en gelet op art. 91 Sr, zou betoogd kunnen 
worden dat art. 1 Sr – en daarmee het lex certa-beginsel – gelding heeft voor alle leerstukken 
van het materiële strafrecht. Dat is echter niet het geval. Het legaliteitsbeginsel is naar geldend 
recht geconcentreerd op de strafbaarheid van het feit en de straf, hetgeen een nadere beperking 
inhoudt van de werkingssfeer. Het legaliteitsbeginsel ziet in het algemeen op de strafbaarstel-
ling van gedrag.198 Het lex certa-beginsel schrijft vervolgens in het bijzonder aan de wetgever 
voor dat dat op duidelijke wijze dient te gebeuren.

De rechtspraak van het EHRM laat zien dat de burger met redelijke zekerheid moet kun-
nen weten wat de gevolgen van zijn handelen kunnen zijn. Het gaat erom ‘that the individual 
can know (…) what acts and omissions will make him criminally liable’.199 De Hoge Raad for-
muleert het aldus: het lex certa-beginsel ‘houdt in dat de burger moet kunnen weten ter zake 
van welke gedragingen hij kan worden gestraft’.200 Overigens stelt het EHRM dat naast de straf-
bare feiten ook de sancties duidelijk moeten zijn omschreven: ‘an offence and the sanctions 
provided for it must be clearly defined in the law’.201 Het EHRM spreekt van ‘sanctions’ en niet 
van ‘penalties’ in de zin van art 7 lid 1 EVRM. Ik meen dat daaruit kan worden afgeleid dat 
een ruimer begrip wordt bedoeld. Het gaat om alle strafrechtelijke sancties, waaronder mijns 
inziens de in Nederland voorkomende hoofdstraffen, bijkomende straffen en maatregelen die-
nen te vallen.202 Ten aanzien van de strafrechtelijke maatregelen geldt dat die ook als ‘penalty’ 
moeten worden aangemerkt.203

Derhalve wordt de reikwijdte van het lex certa-beginsel te beperkt opgevat indien het 
beginsel zou worden getypeerd als het beginsel dat de wetgever slechts gebiedt om de straf-

196 Van Bemmelen 1959, p. 11.
197 Jörg & Kelk 1996, p. 52.
198 ’t Hart 1982, p. 337-338. Zie ook Cleiren & Nijboer 1997, p. 5 en De Hullu 2009 p. 83.
199 EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62 m.nt. EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 36.
200 HR 31 oktober 2001, NJ 2001, 14.
201 EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62, m.n.t EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 36. Zie ook Cleiren & 

Nijboer 1997, p. 5, die spreken van ‘strafbedreiging’. Bij mijn weten heeft de Hoge Raad zich, anders dan het 
EHRM, over de duidelijkheid van sancties niet expliciet uitgelaten.

202 Onder strafrechtelijke sancties vallen zowel de straffen als de maatregelen, zie Vegter 1997, p. 21.
203 Zie daarover uitvoerig Kooijmans 2002, p. 256-262.
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bepalingen zo duidelijk mogelijk te formuleren in delictsomschrijvingen.204 Het gaat dus om 
meer dan de delictsomschrijvingen alleen. Het betreft alle strafbaarstellingen die strafrechte-
lijke aansprakelijkheid tot gevolg hebben (inclusief de poging, voorbereidingshandelingen en 
deelneming205) en de sancties die daarop kunnen volgen (inclusief bijvoorbeeld samenloop).206

De bepalingen betreffende de vervolgbaarheid vallen daar niet onder.207 Zo heeft de Hoge 
Raad in de Bouterse-beschikking208 aangaande de leerstukken rechtsmacht en verjaring geoor-
deeld dat deze met terugwerkende kracht kunnen worden gevestigd respectievelijk worden 
verlengd, als daar aanknopingspunten voor te vinden zijn.209 Inmiddels heeft de Hoge Raad 
ook geoordeeld dat naar hedendaagse rechtsopvatting in strafzaken verandering van wetge-
ving met betrekking tot de verjaring in beginsel direct van toepassing is, maar dat een reeds 
ingetreden verjaring wordt geëerbiedigd.210 Er is geen (goede) reden om aan te nemen dat dat 
voor het lex certa-beginsel anders zou zijn. Het vereiste van duidelijke strafvorderlijke regel-
geving moet dus buiten het materiële legaliteitsbeginsel worden gezocht. In dat verband kan 
worden gewezen op art. 1 Sv, art. 107 Gw en de diverse bepalingen van het EVRM (met name 
art. 5 en 8).

Strafbaarheid wordt in het Nederlandse recht primair gevestigd door delictsomschrijvin-
gen in zowel het Wetboek van Strafrecht als in de bijzondere wetten, maar wordt uitgebreid 
door andere leerstukken als de poging, deelneming en voorbereidingshandelingen. Zou het 
legaliteitsbeginsel, en daarmee het lex certa-beginsel, daarvoor niet gelden, dan komen de be-
schermende en instrumentele functie niet goed tot hun recht. De burger dient bijvoorbeeld te 
kunnen weten dat hij voor het uitlokken van een moord strafbaar is, evenals de moordenaar zelf.

Een laatste punt van aandacht is de vraag of de (algemene) strafuitsluitingsgronden onder 
de werking van het lex certa-beginsel vallen (zie art. 39-43 Sr en de ongeschreven strafuitslui-
tingsgronden ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid en afwezigheid van alle schuld). 
Zij leveren geen grondslag voor strafbaarheid op, hun aanwezigheid leidt juist tot de opheffing 
daarvan. De strafuitsluitingsgronden, onder te verdelen in rechtvaardigings- en schulduitslui-
tingsgronden, houden direct verband met de elementen van het strafbare feit. Deze elementen, 
wederrechtelijkheid en schuld in de zin van verwijtbaarheid, zijn algemene voorwaarden voor 
strafbaarheid en deze worden aanwezig geacht als een gedraging onder een strafbepaling valt. 
Algemeen wordt aangenomen dat rechtvaardigingsgronden de wederrechtelijkheid wegnemen 
en schulduitsluitingsgronden de schuld (verwijtbaarheid).211 Strafuitsluitingsgronden kan men 

204 Zoals Koopmans 1997, p. 549.
205 Vgl. art. 78 Sr.
206 Die opvatting is ook in lijn van de gedachtegang die is ontwikkeld sinds Beccaria en Feuerbach. Straffen op 

basis van onduidelijke wetgeving (waaronder zowel de bepalingen vallen die het strafbare gedrag omschrij-
ven als de daarop bedreigde straffen) is niet alleen onrechtvaardig, maar ook niet functioneel. De burger 
weet immers niet aan welke normen hij zich precies moet houden, en met wat voor straf hij vervolgens te 
maken kan krijgen, en zal daarom eerder die norm overtreden, terwijl ook de organen in de strafrechtketen 
daarmee niet altijd eenvoudig uit de voeten kunnen.

207 Zie De Hullu 2009, p. 89-90.
208 HR 18 september 2001, NJ 2002, 559, m.nt. JR/N. J. Schrijver (r.o. 6.3 en 7.4).
209 In de (overgangs)wet of de wetsgeschiedenis, zie de noot van annotatoren Reijntjes en Schrijver (punten 10 

en 11). Zie eerder al Wolswijk 1998, p. 84.
210 HR 6 juli 2010, LJN BK6346, HR 16 februari 2010, NJ 2010, 232 en HR 29 januari 2010, NJ 2010, 231 m.nt. 

M. J. Borgers (civiele kamer).
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ook typeren als aansprakelijkheidsuitsluitingsgronden.212 Een geslaagd beroep op een straf-
uitsluitingsgrond leidt in beginsel tot ontslag van alle rechtsvervolging (art. 352 lid 2 Sv).213 
Als wederrechtelijkheid geen element maar een bestanddeel is, leidt een geslaagd beroep op 
een rechtsvaardigingsgrond tot vrijspraak. Als schuld geen element maar een bestanddeel is 
(culpose delicten), dan leidt een geslaagd beroep op zowel een rechtvaardigingsgrond als een 
schulduitsluitingsgrond tot vrijspraak. De strafuitsluitingsgronden raken dan aan de delicts-
omschrijving en staan in de weg aan een bewezenverklaring van het ten laste gelegde (zie de 
eerste vraag van art. 350 Sv en art. 352 lid 1 Sv).

Strafuitsluitingsgronden beïnvloeden in beide gevallen de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid en vallen naar mijn mening derhalve onder de werking van het lex certa-beginsel.214 
Knigge heeft daarnaast nog betoogd dat uit art. 6 en 7 EVRM volgt dat wederrechtelijkheid en 
verwijtbaarheid van gedrag algemene voorwaarden voor bestraffing zijn, naast het vereiste dat 
sprake moet zijn van (eigen) gedrag van een (rechts)persoon. Strafbaar feit houdt in het licht 
daarvan volgens hem ‘strafbaar gesteld feit’ in. Strafbaarstelling omvat dan de delictsomschrij-
ving en geschreven en ongeschreven strafuitsluitingsgronden: ‘de rechter moet een “strafbaar 
feit” aannemen als aan de delictsomschrijving is voldaan en strafuitsluitingsgronden niet van 
toepassing zijn’.215

Erkende uitzonderingen op strafrechtelijke aansprakelijkheid, gecodificeerd of anderszins 
gangbaar, dienen duidelijk te zijn.

4.6.2 Art. 7 EVRM: ook buiten het (materiële) strafrecht

4.6.2.1 De reikwijdte van de begrippen ‘criminal offence’ en ‘penalty’

Het EHRM stelt voorop dat landen zelf kunnen bepalen welke verboden zij strafrechtelijke 
wensen te handhaven. Art. 7 EVRM maakt dit ‘especially clear’.216 Maar is een gedraging een-
maal in een strafbepaling opgenomen, dan is het EHRM daaraan gebonden en zijn art. 6 en 
7 EVRM van toepassing.217 Het EVRM staat evenwel aan een administratieve afdoening van 
lichte overtredingen (‘minor offences’) buiten het strafrecht in beginsel niet in de weg, maar 
voorwaarde is daarbij wel dat er een beroepsgang bij een rechter openstaat die voldoet aan de 

211 Zie Knigge 1993, p. 4 en De Hullu 2009, 283.
212 De Hullu 2009, p. 281, die ook verwijst naar Nieboer 1991, p. 239.
213 In het midden kan blijven of ontslag van alle rechtsvervolging bij rechtvaardigingsgronden volgt omdat het 

feit niet strafbaar is (de tweede vraag van art. 350 Sv, de kwalificatievraag) of omdat de dader niet strafbaar 
is (de derde vraag van art. 350 Sv). In beide gevallen komt de strafrechtelijke aansprakelijkheid te ontvallen. 
Het lijkt er overigens op dat de laatste visie de sterkste papieren heeft, zie Knigge 1993, p. 7 en 44 en De 
Hullu 2009, p. 283-284.

214 Naast de algemene strafuitsluitingsgronden bestaan er bijzondere excepties, toepasselijk voor één of meer 
specifieke delicten (denk bijvoorbeeld aan art. 261 lid 3 Sr). Ook zij raken de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid en vallen derhalve onder de werking van het lex certa-beginsel. Zie daarover De Hullu 2009, p. 286-
289.

215 Knigge 1993, p. 39-42.
216 EHRM 8 juni 1976, Series A Vol. 22, par. 81, Engel and others v. the Netherlands en EHRM 21 februari 1984, 

Series A 73, par. 49, Özturk v. Germany. Zie ook Van Dijk & Van Hoof 1998, p. 483.
217 EHRM 8 juni 1976, Series A Vol. 22, par. 81, Engel and others v. the Netherlands. Zie ook Van Dijk & Van 

Hoof 1998, p. 410.
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eisen van art. 6 EVRM.218 Het EHRM heeft daarbij wel bepaald dat niet alle in dat artikel neer-
gelegde verdedigingsrechten onverkort behoeven te worden gewaarborgd. Niet altijd hoeft een 
openbare zitting plaats te hebben of moeten getuigen worden gehoord.219 Voor ‘zware’ strafbare 
feiten, het ‘hardcore’ strafrecht is dat anders.220

Lidstaten kunnen derhalve niet zelf ongelimiteerd bepalen of bepaalde feiten niet onder 
het bereik van art. 6 en 7 EVRM vallen.221 Het recht van landen om gedragingen als strafrech-
telijk te kwalificeren is volgens het EHRM ‘one way only’. Want, ‘if the Contracting States were 
able at their discretion, by classifying an offence as “regulatory” instead of criminal, to exclude 
the operation of the fundamental clauses of Articles 6 and 7 (art. 6, art. 7), the application of 
these provisions would be subordinate to their sovereign will. A latitude extending thus far 
might lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention.’ 222 Het be-
grip ‘criminal’, als bedoeld in art. 6 en 7 EVRM, heeft derhalve een autonome betekenis binnen 
het EVRM en wordt niet bepaald door de betekenis in het nationale recht.223

Bij de vraag of sprake is van een ‘criminal charge’ als bedoeld in art. 6 EVRM kijkt het 
EHRM naar drie criteria, te weten de nationale kwalificatie, de aard van de overtreding en de 
aard en zwaarte van de straf. 224 Dat is vaste jurisprudentie van het EHRM.225 Van diezelfde cri-
teria wordt aangenomen dat zij ook van toepassing zijn om te bepalen of sprake is van een ‘cri-
minal offence’ als bedoeld in art. 7 EVRM.226 Naast de zaken Engel and others v. the Netherlands 
en Özturk v. Germany, heeft het EHRM die koppeling zelf aangebracht in de zaak Tre Traktörer 
Aktiebolag v. Sweden: is geen sprake van een ‘criminal charge’ als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM, 
dan zijn ook art. 6 lid 2 en 7 EVRM niet van toepassing.227

218 Zie EHRM 21 februari 1984, Series A 73, par. 56, Özturk v. Germany en bijvoorbeeld EHRM 19 oktober 
2004, Falk v. the Netherlands, NJ 2005, 429 (ontvankelijkheidsbeslissing). Swart 1985, p. 152, noemde deze 
overweging van het grootste belang, daarmee is namelijk ‘als het ware ook het groene licht gegeven aan de 
wetgever in andere landen, waaronder Nederland.’ De WAHV (houdende administratiefrechtelijke afdoe-
ning van inbreuken op bepaalde verkeersvoorschriften, van 3 juli 1989) is daarvan een goed voorbeeld. Ook 
afdoening via een strafbeschikking opgelegd door het Openbaar Ministerie is niet problematisch als een 
beroep op de (straf)rechter mogelijk blijft.

219 Zie EHRM 23 november 2006, Jussila v. Finland, par. 40 e.v. en een bespreking van deze kwestie in DD 
2008, p. 1140-1141.

220 Zie de rubriek Rechtspraak EHRM, DD 2008, p. 1140-1141.
221 EHRM 8 juni 1976, Series A Vol. 22, Engel and others v. the Netherlands en EHRM 21 februari 1984, Series 

A 73, Özturk v. Germany.
222 EHRM 8 juni 1976, Series A Vol. 22, par. 81, Engel and others v. the Netherlands, EHRM 21 februari 1984, 

Series A Vol. 73, par. 49, Özturk v. Germany. Zie ook EHRM 29 april 1984, Series A. 80, par. 68, Cambell 
and Fell v. The United Kingdom.

223 Zie onder meer EHRM 21 februari 1984, Series Vol. A 73, par. 50 en 52, Özturk v. Germany, EHRM 26 maart 
1982, Series Vol. A 49, par. 30, Adolf v. Austria en EHRM 27 februari 1980, Series Vol. A 35, par. 42, Deweer 
v. Belgium. Vergelijk voor art. 5 EVRM bijvoorbeeld EHRM 23 september 1998, NJ 2000, 29 m.nt. EAA, 
Steel v. the United Kingdom, par. 46-49.

224 EHRM 8 juni 1976, Series A Vol. 22, par. 81, Engel and others v. the Netherlands.
225 Zie onder meer EHRM 26 augustus 1987, Series A Vol. 123, par. 54, Lutz v. Germany en recenter EHRM 5 

juli 2001, par. 31, Phillips v. the United Kingdom en EHRM 23 november 2006, Jussila v. Finland, par. 30. Zie 
daarover ook uitgebreid Viering 1994, p. 145 e.v.

226 Zie bijvoorbeeld Van Dijk e.a. 2006, p. 652, Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 665 e.v., Ovey & White 2006, 
p. 210 en Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 276.

227 EHRM 7 juli 1989, Series A, Vol. 159, par. 46, Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden. Zie ook EHRM 29 juni 
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Is door de nationale kwalificatie, de aard van de overtreding of de aard en zwaarte van de straf 
sprake van een ‘criminal charge’ of ‘criminal offence’ in de zin van art. 6 EVRM, dan is dus ook 
art. 7 EVRM van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat dan, ook buiten het materiële strafrecht 
(bijvoorbeeld in het publiekrechtelijke tuchtrecht,228 bestuursstrafrecht of bij administratieve 
(verkeers)overtredingen), niet met terugwerkende kracht gedragingen gesanctioneerd kunnen 
worden, daarvoor geen zwaardere sancties kunnen worden opgelegd, de bepalingen waarop de 
sancties berusten niet extensief (en ook niet analoog) ten nadele van degene die de handeling 
verrichtte kunnen worden geïnterpreteerd en die bepalingen ook niet onduidelijk mogen zijn. 
Dat strookt ook met het rechtsgevoel in geval van punitieve handhaving van regelgeving van 
overheidswege. Dat punitieve karakter is gewoonlijk het onderscheidende kenmerk van een 
strafrechtelijke sanctie.229

Zo is voor de bestuurlijke boete door de wetgever zelf bepaald dat een van de voorwaar-
den voor toepassing daarvan is, dat de wettelijke norm zodanig duidelijk is omschreven dat 
het mogelijk is op grond van die norm in de praktijk een vaste gedragslijn te ontwikkelen.230 In 
de jurisprudentie van de bestuursrechter is niet in geschil dat het bestuursstrafrecht onder het 
bereik van art. 7 lid 1 EVRM valt.231 Het moet dan overigens in beginsel wel om bestraffende 
sancties gaan en niet om herstelsancties.232

Ar. 7 lid 1 EVRM kent daarnaast in de tweede volzin het begrip ‘penalty’.233 Ook dit is een 
autonoom begrip, waarbij het EHRM als startpunt neemt ‘whether the measure in question is 
imposed following a conviction for a “criminal offence”. Other factors that may be taken into 
account as relevant in this connection are the nature and purpose of the measure in question; 
its characterisation under national law; the procedures in the making and implementation 
of the measure; its severity.’ Zo zijn volgens het EHRM bijvoorbeeld ‘preventieve hechtenis’ 
volgend op gevangenisstraf in het Duitse recht234 en de Engelse ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel beide een ‘penalty’ in de zin van art. 7 lid 1 EVRM.235 Aangenomen wordt 
dat ook alle strafrechtelijke maatregelen onder dit begrip vallen.236

2004, Dogan and others v. Turkey, par. 126 en Van Dijk e.a. 2006, p. 652-653. Het EHRM heeft in Özturk 
v. Germany bepaald dat de termen ‘criminal charge’ en ‘charged with a criminal offence’ als bedoeld in alle 
leden van art. 6 EVRM zien op dezelfde situaties (par. 52, tweede alinea).

228 Privaat tuchtrecht, zoals van studentenverenigingen, valt buiten de werking van art. 7 EVRM. Deze bepa-
ling leent zich in mijn optiek niet voor horizontale werking. Dergelijke sancties zijn van civielrechtelijke 
aard. Schending zou echter wel een vingerwijzing kunnen zijn dat een dergelijke toepassing van dat tucht-
recht bijvoorbeeld onrechtmatig of in strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid is.

229 EHRM 21 februari 1984, Series A Vol. 73, par. 53, Özturk v. Germany.
230 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 24.
231 Zie ABRvS 17 maart 2010, AB 2010, 182 m.nt. O. J. D. M. L. Jansen, JV 2010, 163, m.nt. T. de Lange en CBB 20 

december 2007, AB 2008, 56 m.nt. I. Sewandono.
232 Zie daarover de noot van I. Sewandono onder CBB 20 december 2007, AB 2008, 56, met meer verwijzingen 

naar jurisprudentie.
233 Zie hierover ook Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 685 e.v. en Van Dijk e.a. 2006, p. 653.
234 EHRM 17 december 2009, M. v. Germany, par. 122-133, EHRM 13 januari 2011, Schummer v. Germany, par. 

65-68 en EHRM 9 juni 2011, Schmitz v. Germany, par. 47.
235 EHRM 9 februari 1995, Series A Vol. 307, par. 27-35, Welch v. the United Kingdom en voor het Franse recht 

herhaald in EHRM 8 juni 1995, NJ 1996, 1 m.nt. Kn, par. 31/32, Jamil v. France.
236 Zie Kooijmans 2002, p. 256-262.
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Ook bij de vaststelling of sprake is van een ‘penalty’ wordt dus onder meer gekeken naar de 
nationale kwalificatie en de aard en zwaarte van de straf. De achtergrond van beide begrippen 
– ‘criminal offence’ en ‘penalty’ – zal elkaar dan ook niet veel ontlopen.

4.6.2.2 Ruime werking, maar niet onbeperkt

Art. 7 EVRM heeft derhalve een ruimer bereik, door de materiële invulling ervan door het 
EHRM, dan art. 1 Sr en art. 16 Gw (die formeel moeten worden opgevat). Het lex certa-beginsel 
richt zich in principe tot de wetgever. Deze dient er zorg voor te dragen dat de strafbepalingen 
voldoende duidelijk zijn. Opgemerkt moet worden dat art. 7 EVRM zich ook tot de rechter 
richt. Wanneer dat het geval is, leggen Harris, O’Boyle en Warbrick als volgt uit: ‘It also inclu-
des the situation in which the existing law is newly interpreted or applied with the result that 
an act or omission not reasonably foreseeable as being criminal at the time of its occurence 
becomes such later. What Article 7(1) prohibits in this second situation is the extension of exis-
ting offences “to cover facts which previously clearly did not constitute a criminal offence”.’ 237

En ook de toepassing van een in onbruik geraakte bepaling kan voor problemen zorgen. 
Dan kan wellicht niet meer gesproken worden van ‘law’ en is strafoplegging niet meer voor-
zienbaar.238 Voor het Nederlandse recht kan alleen art. 7 EVRM in dat geval een rol spelen. Ook 
een in onbruik geraakte bepaling kan, ingevolge art. 5 AB, immers alleen door een latere wet 
zijn werkende kracht verliezen. In dat opzicht is er niets aan te merken op een vervolging op 
basis van een in vergetelheid geraakte strafbepaling. Er is nog steeds een wettelijke basis voor 
die vervolging. Wel zou in verband met de beginselen van een goede procesorde, met name het 
vertrouwensbeginsel, het OM niet-ontvankelijk kunnen worden verklaard.239 Als een bepaling 
al jaren niet meer gebruikt wordt (terwijl deze wel werd overtreden), kan worden betoogd dat 
de verdachte er op mocht vertrouwen dat die bepaling ook tegen hem niet van stal zou worden 
gehaald.

Daarnaast geldt dat art. 7 EVRM ook ten aanzien van de straf nog tot de rechter is gericht. 
Ook de straf moet voorzienbaar zijn, zo stelt onder meer Fawcett. ‘The penalty “applicable” 
may be the penalty described, or, where the law prescribes penalties within a range or leaves 
the imposition of sentence to the discretion of the court, the penalty that might reasonably be 
expected. What an “applicable” penalty is for the purpose of Article 7 is open then to debate. 
Where the law prescribes for the particular offence penalties within a range, it might be said to 
be to the maximum penalty; but either in this case or where the law prescribes no particular 
penalty, leaving the imposition of sentence to the discretion of the court, it might be said to 
be the penalty customarily imposed or reasonably to be expected. (…) it is possible that, for 
example, an unusual term of imprisonment might be found inconsistent with Article 7.’ 240

237 Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 277, met jurisprudentie in voetnoot 7. Zie ook Knigge 1984, p. 203 en 
Fawcett 1987, p. 207.

238 Knigge 1984, p. 202 en Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 682-683.
239 Zo ook Knigge 1984, p. 202-203.
240 Fawcett 1987, p.  208-209. Zie ook Knigge 1984, p.  202-203 en Van Dijk & Van Hoof 2006, p.  656-657. 

 Anders: Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 281. Zij menen dat dit alleen ter sprake kan komen bij de art. 
2 en 3 EVRM.
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Overigens is ook meermalen tevergeefs de toepasselijkheid van art. 7 EVRM ingeroepen. Zo 
behelst het artikel niet het ne bis in idem-beginsel,241 belet het niet het verlengen van een lopen-
de verjaringstermijn242 en ziet het niet op veranderingen in detentierecht en de voorwaarden 
voor invrijheidsstelling,243 uitlevering, vreemdelingenbewaring, administratieve/preventieve 
hechtenis met het oog op de handhaving van de openbare orde, maatregelen inzake de voor-
lopige hechtenis, vervangende dienst voor gewetensbezwaarden die niet in het leger willen 
dienen en een faillietverklaring.244 Ook is art. 7 EVRM niet van toepassing op de Wet DNA-on-
derzoek veroordeelden.245 Het artikel kan dan ook niet als panacee bij elke verandering (meer 
in het bijzonder een als zodanig ervaren verzwaring) van wetgeving worden ingeroepen.

4.7 De verhouding tussen art. 1 lid 1 Sr en art. 7 EVRM

De vraag die nu aan de orde komt is die naar de verhouding tussen de Nederlandse bepalingen 
enerzijds, en de bepalingen uit de mensenrechtenverdragen anderzijds. Daarbij gaat het om 
art. 1 Sr (en art. 16 Gw) ten opzichte van art. 7 EVRM (en art. 15 IVBPR).246 Het grootste ver-
schil tussen beide bepalingen is dat, zoals we hiervoor hebben gezien, ook ongeschreven recht 
volgens het EHRM een basis kan vormen voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. Dat is voor de 
Nederlandse situatie niet het geval, omdat art. 1 Sr spreekt van een wettelijke strafbepaling. De 
manoeuvreerruimte van de Nederlandse strafrechter is daarmee beperkt.247

Art. 7 EVRM biedt meer ruimte voor de rechter, omdat law als bedoeld in de bepalingen 
van het EVRM immers zowel het continentale als het Angelsaksische rechtstelsel moet over-
koepelen.248 Reeds in het arrest Sunday Times v. the United Kingdom oordeelde het EHRM dat 
het niet als law aanmerken van ongeschreven recht, het Angelsaksische rechtsstelsel in de kern 
zou raken. En dat was niet de bedoeling bij het opstellen van het EVRM.249 Het EHRM houdt 
aan deze opvatting vast, onder law valt zowel geschreven als ongeschreven recht.250 Dat maakt 
de betekenis van art. 7 EVRM in dat opzicht dus beperkter dan art. 1 lid 1 Sr.251

241 Zie echter het zevende protocol, art. 4 (nog niet geratificeerd en derhalve evenmin inwerking getreden voor 
Nederland) en ook art. 14 lid 7 IVBPR.

242 EHRM 22 juni 2000, Coëme and others v. Belgium, par. 149. Over het laten herleven van een reeds ver-
jaard strafbaar feit laat het EHRM zich in deze uitspraak expliciet niet uit. In de zaak EHRM 24 juli 2008, 
Kononov v. Latvia, par. 144, heeft het hof echter expliciet geoordeeld dat het laten herleven van een reeds 
ingetreden verjaring in beginsel in strijd is met art. 7 EVRM.

243 EHRM 12 februari 2008, Kafkaris v. Cyprus, par. 142 en 151 (ook gepubliceerd in NJ 2009, 90 m.nt. T. M. 
Schalken).

244 Harris, O’Boyle & Warbrick 1995, p. 275, met jurisprudentie en Vande Lanotte & Haeck 2004, p. 658 en 691 
e.v.

245 EHRM 7 december 2006, Van der Velden v. the Netherlands. Zie ook HR 3 maart 2009, LJN BG9187. Soort-
gelijke beslissingen aangaande een Franse variant zijn te vinden in EHRM 17 december 2009, M. B. v. 
France, Gardel v. France en Bouchacourt v. France (besproken in DD 2010, p. 350-353).

246 Ik behandel in het vervolg art. 1 Sr ten opzichte van art. 7 EVRM.
247 De Hullu in zijn noot onder EHRM 22 november 1995, AA 1996, p. 512.
248 Knigge in zijn noot onder EHRM 22 november 1995, NJ 1997, 1.
249 EHRM 26 april 1979, Series A Vol. 30, Sunday Times v. the United Kingdom, par. 47.
250 EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, par. 70.
251 Zie ook Knigge 1984, p. 201. Datzelfde geldt voor het Duitse recht, waarin art. 103 lid 2 GG het niet toe-

staat dat ongeschreven recht tot strafbaarheid kan leiden, zie daarover Arnold, Karsten & Kreicker 2003,  
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Hier is wel een nuancering op haar plaats. Het legaliteitsbeginsel als verwoord in art. 1 Sr staat 
er volgens de (huidige) literatuur en rechtspraak niet aan in de weg dat ook hier te lande straf-
bepalingen met de tijd een andere – geactualiseerde – inhoud kunnen krijgen zonder dat de 
wetgever er daarvoor aan te pas komt (te denken valt aan het Mensensroof-arrest en zeden-
misdrijven zoals art. 239 en 240 Sr),252 de wetgever soms een handje kan worden geholpen 
door bijvoorbeeld bestanddelen in een bepaling in te lezen253 of een bepaling verbeterd wordt 
gelezen254 en ook wordt verwacht dat bepaalde verdachten advies inwinnen alvorens een (eco-
nomische) handeling te verrichten. Onbetwist geldt evenwel nog steeds dat strafbaarheid al-
leen kan voortkomen uit een wettelijke strafbepaling.

Het EHRM oordeelt dat een strafrechtelijke regel uiteindelijk ook mag worden verduide-
lijkt door (consistente en gepubliceerde) rechtspraak (van de hoogste rechter). Binnen de ECRM 
is in de zaak Kruslin v. France gepoogd het onderscheid tussen de beide rechtsstelsels zichtbaar 
te maken door uit te gaan van een gedifferentieerde opvatting over law als bedoeld in het EVRM, 
waarbij het wordt bedoeld als een primaire bron zoals gehanteerd in beide rechtssystemen. Voor 
de continentale landen, met geschreven recht als primaire bron, zou (vaste) jurisprudentie – als 
secundaire bron – anders dan in het common law-stelsel, dus geen law kunnen vormen. Het 
EHRM wilde hier niet aan en hield vast aan één opvatting over law. Op het vasteland is juris-
prudentie ook belangrijk, terwijl het geschreven recht van grote waarde is in het common law-
stelsel. Law moet dus niet formeel worden bezien, maar ‘in its “substansive” sense’.255

Groenhuijsen en Kristen plaatsen bij de nadere invulling door rechtspraak vraagtekens 
ten aanzien van de Nederlandse situatie, aan de hand van de rekkelijke bepaling van art. 239 
Sr:256 ‘Wij vragen ons evenwel af hoe de Hoge Raad om zou gaan met het wetsbegrip van art. 
1 Sr. Het legaliteitsbeginsel, en dus ook het bepaaldheidsgebod, geldt voor de wet in formele 
zin en de wet in materiële zin. Volgt hier niet uit dat een strafbaarstelling die zijn bepaaldheid 
moet ontlenen aan de uitleg daarvan gegeven in de jurisprudentie onverenigbaar is met art. 
1 Sr? Het EHRM zal zich door de eigen ruime interpretatie van het begrip ‘law’ niet voor dit 
probleem gesteld zien.’ 257

Problematisch in het licht van zowel art. 1 Sr als art. 7 EVRM is allereerst de periode 
tussen de inwerkingtreding van de strafbepaling en het bestaan van jurisprudentie om de ver-
eiste duidelijkheid te verschaffen – het EHRM gaat uit van ‘consistent case-law’ 258– waarop 
het gedrag kan worden afgestemd. In die periode zal mijns inziens niet gezegd worden dat het 
voor die verdachten altijd redelijkerwijs voorzienbaar kon zijn wat wel en wat niet onder de 
(tekstueel) nog te vage norm zou vallen. Niet voor niets noemt Alkema verduidelijking van 
een vage norm door rechtspraak curieus: ‘Als jurisprudentie de vereiste duidelijkheid moet 
brengen, hoe staat het dan met de wetmatigheid in de zin van het EVRM van vage termen 

p. 71-72.
252 Zie aangaande art. 239 Sr HR 5 december 2000, NJ 2001, 98.
253 Zie bijvoorbeeld HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 542.
254 HR 2 maart 2010, NJ 2010, 147.
255 EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 29-30.
256 De Hoge Raad heeft geoordeeld dat art. 239 Sr niet in strijd is met art. 7 EVRM (HR 5 december 2000, NJ 

2001, 98).
257 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 345.
258 Zie bijvoorbeeld EHRM 20 november 1989, NJ 1991, 738 m.nt. EAA, Markt intern Verlag and Beermann v. 

Germany, par. 30.
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in nieuwe, pas  afgekondigde wetgeving?’ 259 In de opstartfase van (en voorafgaand aan) die 
rechterlijke ontwikkeling van nieuwe wetgeving moet dan naar mijn mening aan een concrete 
verdachte, wiens gedrag niet evident onder de strafbepaling lijkt te vallen, compensatie wor-
den geboden.260 Met andere woorden, er dient sprake te zijn van een redelijke oplossing voor 
totdat bij voorkeur de Hoge Raad, in een of meer uitspraken, de omvang van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid heeft bepaald.

Gedacht kan worden aan een of meer proefprocessen.261 Het Openbaar Ministerie zou bij 
twijfelgevallen tot vervolging van individuen over kunnen gaan, waarbij het goed zou zijn een 
vervolging van het begin af aan als proefproces aan te merken en de naam van de verdachte 
zoveel mogelijk af te schermen. Als de strafrechter in feitelijke aanleg tot het oordeel komt dat 
het handelen of nalaten onder de delictsomschrijving valt, kan hij tot een bewezenverklaring 
komen. Wel zou de verdachte vervolgens kunnen worden ontslagen van alle rechtsvervolging, 
door aan te nemen dat het toepassen van de strafbepaling in dit stadium niet te verenigen 
is met art. 7 EVRM, of door een beroep op de afwezigheid van alle schuld in de vorm van 
rechtsdwaling te honoreren. Reijntjes stelt dat ‘Wie in art. 7 werkelijk de eis wil lezen, dat ook 
de interpretatie van de rechter voorzienbaar is, iedere substantiële wijziging daarvan gepaard 
[zou] moeten laten gaan met een ontslag van rechtsvervolging voor de eerste veroordeelde.’ 262

Als de benodigde jurisprudentiële verduidelijking eenmaal een feit is, levert dat voor wat 
betreft art. 7 EVRM geen problemen meer op. Voor wat betreft art. 1 Sr zou dat anders kun-
nen liggen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat van de wetgever mag worden verlangd dat hij 
een zo duidelijk mogelijke delictsomschrijving formuleert, maar dat een zekere vaagheid soms 
onvermijdelijk is, ook om latere, onvoorziene, gevallen er onder te kunnen scharen en om fijn-
mazigheid te voorkomen.263 Een verdere invulling geven aan strafbepalingen valt onder de ge-
accepteerde taak van de rechter. En meer algemeen gesteld is rechtsvinding onvermijdelijk.264 
Maar dat wil nog niet zeggen dat een te vage delictsomschrijving die volstrekt onvoldoende 
houvast voor strafbaarheid geeft, door jurisprudentie voldoende kan worden verduidelijkt. 
Dan is in mijn ogen geen sprake meer van ‘een zekere vaagheid’ die doorgaans geoorloofd is en 
geaccepteerd moet worden.265 Een verfijning, een beslechting van een twijfelgeval of een ont-
wikkeling naar aanleiding van nieuwe omstandigheden van strafbepalingen is niet hetzelfde als 
een vergaande verduidelijking van een strafbepaling die in de kern zelf onduidelijk is (gedacht 
kan worden aan art. 239 en 240 Sr, ten aanzien waarvan men zich kan afvragen wat naar huidi-
ge maatstaven schending oplevert van, of aanstotelijk is voor, de eerbaarheid266), terwijl zonder 
die aanzienlijke verduidelijking de inhoud van de norm niet voldoende begrepen kan worden.
Als het uiteindelijk niet de wetgever maar de rechter is die de regel dan vaststelt voor the large 
majority of cases, dan strookt dat niet met de Nederlandse constitutionele verhouding tussen 

259 Zie zijn noot onder EHRM 20 november 1989, NJ 1991, 738, Markt intern Verlag and Beermann v. Germany.
260 Zie ook het einde van par. 2.4.2.3. Vergelijk De Hullu 2009, p. 87-88.
261 Zie de proefprocessen van HR 24 december 2002, NJ 2003, 167 m.nt. T. M. Schalken (toepassing art. 9a Sr), 

HR 10 december 1991, NJ 1992, 326 (toepassing art. 9a Sr) en HR 4 maart 1980, NJ 1980, 350 (bescheiden 
voorwaardelijke geldboete).

262 Zie zijn noot onder EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.
263 Vgl. HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14.
264 Zie par. 3.2.
265 Vgl. Mulder 1987, p. 412.
266 Zie daarover De Hullu 2009, p. 93 en HR 5 december 2000, NJ 2001, 98 (over art. 239 Sr).
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wetgever en rechter.267 De wetgever moet bepalen wat strafbaar is.268 De verboden gedraging 
moet duidelijk en precies in een delictsomschrijving worden beschreven.269 En jurisprudentie 
valt niet onder de wettelijke bepaling van art. 1 Sr.270

Het antwoord op de vraag die Groenhuijsen en Kristen stellen – is een strafbaarstelling die 
haar bepaaldheid moet ontlenen aan de uitleg daarvan in de jurisprudentie niet onverenigbaar 
met art. 1 Sr? – moet voor dit geval bevestigend luiden. Het is in strijd met ons nationale lega-
liteitsbeginsel om pas door rechtspraak tot de vereiste duidelijkheid te komen van een tot die 
tijd te vaag geredigeerde strafbepaling. Het gaat dan niet om een bepaling met enige vaagheid 
en om bijbehorende kwesties van rechtsvinding, maar om een bepaling die wezenlijk moet 
worden ingevuld door rechtspraak, bij gebreke waarvan deze bepaling onvoldoende houvast 
geeft aan de burger om zijn gedrag op aan te passen.

4.8 Overige verdragen

4.8.1 Art. 15 IVBPR271

Omdat de UVRM niet voldoende was om de mensenrechten in internationaal verband te 
garan deren, is men begonnen met het opstellen van een aantal verdragen over de mensen-
rechten.272 Het EVRM en het IVBPR zijn geen ‘concurrenten’,273 maar parallelle verdragen.274 
Het laatstgenoemde verdrag borduurde, samen met het Internationaal Verdrag inzake eco-
nomische, sociale en culturele rechten, voort op de UVRM.275 Ook het IVBPR kent in art. 15 
erkenning van het legaliteitsbeginsel in het strafrecht. Ook uit deze verdragsbepaling kan men 
dus het lex certa-beginsel destilleren.

4.8.2 Art. 11 lid 2 UVRM276

Zoals in de vorige twee paragrafen is gesteld, is art. 11 UVRM de basis van de hiervoor ge-
noemde twee verdragsbepalingen. De UVRM zelf heeft geen rechtskracht en is meer een 

267 Zie ook Groenhuijsen 1982, p. 277-280.
268 Zie par. 3.4, alsmede Cleiren 2008, p. 292.
269 Groenhuijsen 1987, p. 15, waarnaar ook NLR, aant. 4 op art. 1, verwijst.
270 Vgl. ook De Hullu 2009, p. 84.
271 Het eerste lid luidt: ‘Niemand kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten, dat geen strafbaar 

feit naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Even-
min mag een zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit 
van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging van 
een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren.’

272 Meuwissen 1968, p. 104.
273 Zo begrijp ik de korte historische schets van Myjer 1976, p. 339 e.v.
274 NLR suppl. 30, aant. bij Boek I, titel I, p. 6.
275 Andrews & Hines 1987, p. 12.
276 Het tweede lid luidt: ‘Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op 

grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen  strafrechtelijk 
vergrijp betekende op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een 
zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepas-
sing was.’ Zie over dit artikel ook Lillich 1984, p. 144-147.
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principeverklaring.277 Meuwissen dicht de UVRM een (zwakke) bindende werking toe, doch 
volgens hem kan er in beginsel geen sprake zijn van toepassing van de inhoud daarvan door 
de nationale rechter. Uitgesloten is dat laatste volgens hem niet, maar dan moet dat wel aan het 
nationale recht te ontlenen zijn.278 De Bijzondere Raad van Cassatie heeft geoordeeld dat van 
bindende werking van (art. 11 lid 2 van) het UVRM geen sprake is.279

4.8.3 Art. 49 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie280

Het Verdrag van Lissabon281 is in de plaats gekomen van de nooit in werking getreden Europese 
Grondwet, omdat deze laatste bij referenda door de bevolking van Nederland en Frankrijk in 
2005 werd afgewezen. In dit verdrag, in werking getreden op 1 december 2009, wordt in art. 6 
verwezen naar het handvest met daarin de grondrechten van de Europese Unie. In het ontwerp 
van Europese Grondwet waren de grondrechten nog als onderdeel geïncorpereerd. Het Ver-
drag van Lissabon en het handvest hebben dezelfde juridische status en maken als algemene 
beginselen deel uit van het recht van de Europese Unie (art. 6 Verdrag van Lissabon).282 Het 
legaliteitsbeginsel heeft in het Handvest een plek gekregen in art. 49. De bepalingen van dit 
handvest zijn gericht tot de instellingen en organen van de Unie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel en tot de lidstaten, uitsluitend wanneer zij het recht van de Unie ten 
uitvoer brengen (Handvest art. 51).283

4.9 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de juridische basis van het lex certa-beginsel behandeld. Gezien is dat de 
codificatie van het legaliteitsbeginsel in art. 1 van het Wetboek van Strafrecht aan het einde van 
de negentiende eeuw, zonder veel omhaal heeft plaatsgevonden. Het legaliteits- en lex certa- 
beginsel zijn in 1983 ook opgenomen in de Grondwet. Alom – ook in deze studie – wordt 
aangenomen dat de ‘opwaardering’ van het in art. 1 lid 1 Sr vervatte legaliteitsbeginsel tot 

277 Andrews & Hines 1987, p. 11.
278 Meuwissen 1968, p. 99-104.
279 B. R.v.C. 11 april 1949, NJ 1949, 437 en B. R.v.C. 27 juni 1949, NJ 1949, 548.
280 Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, PbEG 2000 C 364/01. Deze bepaling luidt:
 ‘1. Niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit naar natio-

naal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin mag een 
zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepas-
sing was. Indien de wet na het begaan van het strafbare feit in een lichtere straf voorziet, moet die worden 
toegepast.

 2. Dit artikel staat niet in de weg aan de berechting en bestraffing van iemand die schuldig is aan een han-
delen of nalaten dat ten tijde van het handelen of nalaten een misdrijf was volgens de door de volkerenge-
meenschap erkende algemene beginselen.

 3. De zwaarte van de straf mag niet onevenredig zijn aan het strafbare feit.’
281 Verdrag betreffende de Europese Unie en Verdrag betreffende de werking van Europese Unie, PbEG 2008 

C 115/01.
282 Zie verder Piris 2010, p. 146 e.v.
283 Zie over die beperkte reikwijdte van het handvest en de miskenning daarvan bijvoorbeeld Rb Almelo 23 

juni 2011, LJN BQ9473 (over het ne bis in idem-beginsel zoals neergelegd in art. 50 Handvest).

lex certa-beginsel handelseditie.indd   149 16-8-2011   10:53:14



150

4 juridische basis van het lex certa-beginsel

grondrecht geen verandering van waarde heeft opgeleverd. Met name het toetsingsverbod aan 
de Grondwet (art. 120 Gw) staat daaraan in de weg.

Erkenning van het lex certa-beginsel als mensenrecht in art. 7 EVRM is veel wezenlij-
ker en van meer praktisch belang. Vereist volgens het EHRM is dat strafbepalingen voor de 
burger toegankelijk en voorzienbaar zijn. Dit mensenrecht reikt verder dan de grenzen van 
het nationale strafrecht en kan in bepaalde gevallen, anders dan art. 1 Sr en art. 16 Gw, ook bij 
overheidsoptreden buiten het strafrecht worden ingeroepen.

Art. 7 EVRM vereist geen geschreven strafbepalingen en staat volgens het EHRM tevens 
toe dat een in eerste instantie onduidelijke strafrechtelijke norm verder wordt verduidelijkt 
door rechtspraak en dat bepaalde normadressaten, zoals professionele marktdeelnemers, 
 advies dienen in te winnen omtrent de geoorloofdheid van hun handelen. In zoverre bieden 
art. 1 Sr en art. 16 Gw meer houvast, omdat die bepalingen wel een geschreven strafwet eisen en 
het niet toestaan dat een te vage wettelijke bepaling pas door jurisprudentie inzichtelijk wordt 
voor justitiabelen. De Hoge Raad heeft een onderzoeksplicht in het leven geroepen, inhou-
dende dat van burgers mag worden verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de geldende 
regelgeving. Die onderzoeksplicht geldt met name voor professionele marktdeelnemers en ten 
aanzien van hen is meer vaagheid in regelgeving toegestaan.
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5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de verhouding tussen het lex certa-beginsel en de wet-
gever. Eerst wordt nagegaan of bepaalde wetgevingstechniek dwingend wordt voorgeschreven. 
Daarna zullen verschillende wetgevingstechnieken worden behandeld in het licht van het lex 
certa-beginsel (par. 5.2). In paragraaf 5.3 worden de verschijningsvormen van onduidelijke 
wetgeving behandeld, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen systematische en seman-
tische onduidelijkheid (par. 5.3). Om de houding van de wetgever ten aanzien van het lex 
certa-beginsel meer concreet inzichtelijk te maken, is er voor gekozen om twee Nederlandse 
strafbepalingen (art. 285b Sr en art. 5 WVW 1994) te behandelen met het lex certa-beginsel in 
het achterhoofd (par. 5.4). Vervolgens wordt een vergelijking gemaakt met de overeenkomstige 
bepalingen in het Duitse en Engelse strafrecht, welke vergelijking steeds voorafgegaan wordt 
door een algemene bespreking van het lex certa-beginsel in die landen (par. 5.5 en 5.6).  Gekozen 
is voor een recent commuun delict en een verbod uit de WVW 1994 dat al geruime tijd bestaat. 
Bekeken kan dan worden of er, en zo ja welke, discussie is gevoerd in de wetsgeschiedenis, de 
jurisprudentie en dogmatiek in het licht van het lex certa-beginsel. Door daarnaast een ver-
gelijking te maken met het Angelsaksische en continentale recht kunnen overeenkomsten en 
verschillen gesignaleerd worden ten opzichte van de Nederlandse invulling van het lex certa-
beginsel.1 Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusies (par. 5.7).

5.2 Wetgevingstechnieken

5.2.1 Inleiding: geen dwingende wetgevingstechniek voorgeschreven

Fuller heeft aangegeven dat er acht manieren zijn om te falen in het maken van regels. Een van 
die manieren is het maken van onbegrijpelijke of onduidelijke regels.2 In deze paragraaf zal 
ik de verschijningsvormen van onduidelijke regelgeving behandelen. Eerst komt de wetssys-
tematische onduidelijkheid aan de orde, met in het bijzonder de gelede normstelling, gevolgd 
door een restcategorie. Vervolgens wordt semantische onduidelijkheid besproken, met als bij-
zondere verschijningsvormen vage normen en zorgplichtbepalingen.

Vooropgesteld moet worden dat het EHRM de keuze van de methode van wetgeving aan 
de lidstaten zelf laat. Duidelijk was dit aan de orde in de zaak Cantoni v. France, waarin klager 
betoogde dat de manier van wetgeven anders had gekund dan het gebruiken van een algemene 

1 Zie ook de methodologische verantwoording van deze rechtsvergelijking in par. 1.3.
2 Fuller 1969, p. 39 en 63-65.
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definitie van ‘medicinal product’. Daar brandde het EHRM evenwel de vingers niet aan: ‘In the 
applicant’s submission, other solutions were available to the authorities, such as recourse to 
exhaustive lists of medicinal products. It is, however, not for the Court to express a view on the 
appropriateness of methods chosen by the legislature of a Contracting State; its task is confined 
to determining whether they are in conformity with the Convention.’ 3

Een soortgelijke gedachte is ook te vinden in de zaken van Kokkinakis v. Greece en Larissis 
and others v. Greece. Daarin werd geklaagd dat in strijd met art. 7 EVRM van een strafbepa-
ling gebruik werd gemaakt waarin een niet-limitatieve (‘in particular’) opsomming van het 
strafbaar gestelde gedrag, ‘proselytism’ was opgenomen. Die klacht werd met weinig omhaal 
van woorden tweemaal verworpen.4 Het EHRM trad wederom niet in de beoordeling van de 
gekozen methode.

Dat neemt niet weg dat in de zaak Cantoni v. France het EHRM wel de Franse rechtspraak 
moest meenemen om strijdigheid met art. 7 EVRM te kunnen beoordelen, nu door de Franse 
wetgever gekozen was voor het aanwijzen van categorieën van medische producten. ‘When the 
legislative technique of categorisation is used, there will often be grey areas at the fringes of 
the definition. This penumbra of doubt in relation to borderline facts does not in itself make a 
provision incompatible with Article 7 (art. 7), provided that it proves to be sufficiently clear in 
the large majority of cases. The role of adjudication vested in the courts is precisely to dissipate 
such interpretational doubts as remain, taking into account the changes in everyday practices. 
The Court must accordingly ascertain whether in the present case the text of the statutory 
rule read in light of the accompanying interpretive case-law satisfied this test at the relevant 
time.’ 5 De rechtspraak verduidelijkte de strafbepaling volgens het EHRM in voldoende mate.6 
Als deze rechtspraak echter ontbreekt, dan kan dat een reden voor het EHRM zijn om aan te 
 nemen dat aan het vereiste van voorzienbaarheid niet is voldaan.7

Het EHRM maakt dus duidelijk dat het enkel beoordeelt of de regelgeving voldoet aan de 
eisen die het EVRM stelt. Het is logisch dat het EHRM niet zover ingrijpt in de wetgevings-
technieken die ter beschikking van de lidstaten staan. Zoveel soevereiniteit zouden zij mijns 
inziens niet willen afstaan en daarnaast is het voor het EHRM ondoenlijk om bij elke klacht de 
wetgevingsmethode na te lopen. De algemene maatstaf van kenbaarheid en voorzienbaarheid 
is specifiek genoeg, voor zowel het continentale stelsel als voor common law.

Mij is geen uitspraak van de Hoge Raad bekend waarin hij zich expliciet over de keuze 
van de methode van wetgeving uitlaat. Mij lijkt dat de Nederlandse rechter, net als zijn Straats-
burgse collega’s, niet met de wetgever in discussie treedt over de gekozen wetgevingstechniek. 
Wel is het zo dat de Hoge Raad in sommige gevallen kennelijke misslagen van de wetgever 

3 EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 33.
4 EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 40 en EHRM 24 februari 1998, Larissis 

and others v. Greece, par. 32 en 34.
5 EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 32.
6 Par. 34. Daarover nog kritisch Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 345.
7 Zie bijvoorbeeld EHRM 10 oktober 2006, Pessino v. France, par. 34-37 en EHRM 24 mei 2007, Dragotoniu 

and Militaru-Pidhorny v. Romania, par. 39-48. Zie ook EHRM 24 september 1992, Herczegfalvy v. Austria, 
par. 91, aangaande een door het EHRM onaanvaardbaar geachte inbreuk op art. 8 EVRM wegens onduide-
lijke regelgeving en een gebrek aan rechtspraak om dat te compenseren.
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herstelt,8 of aangeeft dat een bepaalde formulering of verwijzing de duidelijkheid van de re-
gelgeving niet ten goede komt.9

Grofweg worden wel drie manieren van strafwetgeven onderscheiden.10 De als ‘continen-
tale’ aan te duiden manier, waarbij in delictsomschrijvingen, door middel van bestanddelen 
nauwkeurig wordt aangegeven waaruit de verboden handeling of omissie bestaat (al dan niet 
met kwalificatie),11 de ‘common law’ manier waarbij het formuleren van strafbare feiten aan de 
rechter wordt overgelaten en de daar dicht tegenaan liggende manier van de ‘delictscatalogus’, 
waarbij met een enkel woord het delict wordt omschreven, zoals bij art. 300 Sr (‘ mishandeling’).

Nog concreter kunnen voorts allerlei soorten strafbaarstellingen worden onderscheiden, 
maar een vaste, scherp in de wet afgebakende structuur van ‘het strafbare feit’ is niet te onder-
kennen.12 Men kan denken aan formele en materiële delicten, commissie- en omissiedelicten, 
krenkings- en gevaarzettingsdelicten, kwaliteitsdelicten en aflopende en voortdurende delic-
ten. Deze vormen van strafbaarstelling zullen kort worden nagelopen, alvorens ik de door mij 
te onderscheiden verschijningsvormen van onduidelijke wetgeving behandel.

Ook in de literatuur over wetgevingstechnieken of wetgevingsleer wordt geen technie-
ken dwingend voorgeschreven.13 Gezien de diversiteit van te reguleren gedragingen kan niet 
anders dan worden volstaan met het scheppen van algemene uitgangspunten, waaronder het 
vereiste van duidelijkheid en consistentie van regels.

5.2.2 Modellen voor strafbaarstelling

5.2.2.1 Formele en materiële delicten

Van formele delicten is sprake als de wet volstaat met het aangeven van een specifieke hande-
ling of nalaten, zoals diefstal (art. 310 Sr) of verkrachting (art. 242 Sr), terwijl bij materiële 
delicten juist het veroozaken van een bepaald gevolg strafbaar is gesteld. Bij dit laatste kan 
de gedraging die het gevolg veroorzaakt in de delictsomschrijving zijn opgenomen, maar dat 
hoeft niet.14 Formele delicten hebben daarmee wat mij betreft het voordeel dat uit de wette-
lijke omschrijving beter duidelijk wordt welk gedrag of nalaten verboden is, dan bij materieel 
omschreven delicten waarbij alleen het gevolg is aangeduid. Zo is dood door schuld, strafbaar 
gesteld in art. 307 Sr, wel erg summier omschreven.15 Daarentegen is het bereik van materieel 
omschreven delicten meer beperkt,16 waardoor er minder snel sprake zal zijn van onverwachte 

8 Zie bijvoorbeeld HR 26 maart 1991, NJ 1991, 613 m.nt. Th.W. van Veen en HR 30 mei 2005, LJN AT7546 (per 
abuis geen vernummering of onjuiste verwijzing).

9 Zoals bij de uitleg van de Tabakswet, HR 23 februari 2010, NJ 2010, 263 m.nt. P. A. M. Mevis en HR 23 
februari 2010, LJN BK8210 (Rookverbod).

10 Vgl. Jörg 1979, p. 61-63.
11 Kelk 2001, p. 82-83.
12 Vgl. De Hullu 2009, p. 67-68.
13 Ik volsta hier met enkele verwijzingen: Populier 1997, Van der Vlies 1984 en 1991 en Eijlander & Voermans 

2000 (in hun handboek over wetgevingsleer staan per hoofdstuk steeds verdere literatuurverwijzingen). 
Zie verder de Aanwijzingen voor de regelgeving.

14 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 107-109.
15 Zo merkt Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 108, terecht op.
16 De Hullu 2009, p. 74.
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strafbaarheid. Bij formele delicten zal de verboden handeling zelf voldoende duidelijk moeten 
worden omschreven,17 bij materiële delicten het gevolg. Worden zowel oorzaak als gevolg in de 
delictsomschrijving genoemd, dan zal dat de meeste handvatten aan de normadressaat geven.

5.2.2.2 Commissie- en omissiedelicten

Een commissiedelict, waar het commune strafrecht voor het merendeel uit bestaat, vereist een 
doen van de dader. Er staat een gedraging centraal. Te denken valt aan gevaarlijk rijden (art. 5 
en 6 WVW 1994). Bij een omissiedelict is juist een handelen vereist, waarbij het nalaten daar-
van strafbaar is gesteld, zoals het niet-voldoen aan een ambtelijk bevel (art. 184 Sr) of het niet-
inleveren van bepaalde reisdocumenten na bevel van een ambtenaar (art. 447b Sr). Bekend is 
ook het niet helpen van iemand in nood (art. 450 Sr). Daarnaast kent men de onzuivere, of on-
eigenlijke, omissiedelicten. Daarvan is sprake als men door niet te handelen toch een bepaald 
gevolg veroorzaakt. Men verzaakt een rechtsplicht met bepaalde gevolgen, zoals de moeder die 
haar kind niet verzorgt, als gevolg waarvan het overlijdt. De dood van een ander kan men dus 
ook passief veroorzaken, waardoor art. 287 Sr of 307 Sr in zicht komt.18

Bij zuivere en onzuivere omissiedelicten kan onduidelijkheid bestaan over wie strafrech-
telijk aansprakelijk kan worden gesteld.19 Dat speelt mijns inziens met name bij onzuivere 
omissiedelicten, omdat bij zuivere omissiedelicten veelal wel voldoende duidelijk zal zijn tot 
wie de plicht tot handelen zich richt (de opgeroepen getuige, degene tot wie het ambtelijke be-
vel is gericht, de schipper als bedoeld in art. 406 Sr). Juist bij onzuivere omissiedelicten is soms 
minder vanzelfsprekend dat men door passief te blijven strafbaar kan ‘handelen’. Bij de moeder 
die haar kind niet voedt zal, gezien haar rechtsplicht, strafrechtelijke aansprakelijkheid vrij 
gemakkelijk kunnen worden aangenomen, maar dat kan anders liggen voor de partner met wie 
zij een lat-relatie heeft. In hoeverre rust op deze een zorgplicht en hoever reikt die zorgplicht 
dan? Niet altijd zal een plicht tot handelen of ingrijpen evident zijn. Wanneer dient men zijn 
broeders hoeder te zijn? De maatschappelijke verhoudingen of opvattingen daarover behoeven 
niet altijd even duidelijk te zijn. Bij onzuivere omissiedelicten kan dus tot strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid worden gekomen die minder voor de hand ligt (lees: minder voorzienbaar lijkt), 
als de plicht tot ingrijpen minder vanzelfsprekend is en deze nog niet eerder is vastgesteld.

5.2.2.3 Aflopende en voortdurende delicten

Waar aflopende delicten op een bepaald moment eindigen en zijn voltooid door een doen of 
nalaten, geldt dat bij voortdurende delicten een bepaalde verboden toestand blijft bestaan,20 
zoals het illegaal in Nederland verblijven (art. 197 Sr) of in het bezit zijn van een vals reis-
document (art. 231 lid 2 Sr). Bijzondere problemen leveren deze vormen van strafbare feiten 

17 De Hoge Raad lijkt daarnaast, op aangeven van advocaat-generaal Knigge, strafbaarheid door een poging 
bij formele delicten aan strikte grenzen te binden, getuige HR 17 november 2009, LJN BJ3565 en BJ6366. In 
casu ging het om een wel ingerichte hennepkwekerij, doch zonder kweekmateriaal, zodat nog geen begin 
van uitvoering aanwezig was voor het telen etc. van hennep.

18 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 118-120 en De Hullu 2009, p. 75-77.
19 De Hullu 2009, p. 77.
20 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 120-122 en De Hullu 2009, p. 79-80.
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mijns inziens niet op ten aanzien van de duidelijkheid omtrent de strafbaarheid, zolang de de-
lictsomschrijving duidelijk maakt wanneer het feit is voltooid, onderscheidenlijk de verboden 
toestand omschrijft. Het onderscheid tussen beide moet echter wel duidelijk zijn, omdat dit op 
de strafbaarheid en (daarmee) de hoogte van de straf van invloed kan zijn. Bij een voortdurend 
delict is slechts sprake van één strafbaar feit. Zo overtreedt degene die een bepaalde periode als 
ongewenst vreemdeling in Nederland verblijft eenmaal art. 197 Sr, maar wie hem bij dat verblijf 
in die periode een aantal maal behulpzaam is overtreedt meermalen art. 197a lid 2 Sr.21

5.2.2.4 Krenkings- en gevaarzettingsdelicten

Of een strafbepaling de daadwerkelijke schending of krenking van een rechtsgoed beoogt te-
gen te gaan of reeds het gevaar van schending daartoe, is beslissend voor de vraag of sprake is 
van een krenkings- of gevaarzettingsdelict. Zo beschermt art. 350 Sr de spullen van een ander 
onder meer tegen concrete vernielingen of beschadigingen. Art. 8 WVW 1994 stelt echter reeds 
strafbaar het onder invloed rijden, zonder dat daardoor een inbreuk op de verkeersveiligheid 
behoeft plaats te vinden.22

Globaal kan gezegd worden dat eerder sprake is van het veroorzaken van een gevaar voor 
een te beschermen rechtsbelang dan het daadwerkelijk krenken daarvan. Daarmee zullen ge-
vaarzettingsdelicten veelal een ruimer bereik hebben dan krenkingsdelicten. Van belang is 
hier de formulering van de delictsomschrijving.23 Dat speelt in het bijzonder bij de zogeheten 
abstracte gevaarzettingsdelicten, omdat daarin een algemeen, niet nader gespecificeerd, ge-
vaar wordt omschreven. Dit in tegenstelling tot concrete gevaarzettingsdelicten, waarin de wet 
in concreto een gevaar omschrijft, dat ontstaat (zoals bij brandstichting, art. 157 Sr).24 Art. 5 
WVW 1994 herbergt zowel een concreet gevaarzettingsdelict voor het geval gevaar op de weg 
‘wordt veroorzaakt’, als een abstract gevaarzettingsdelict voor het geval dat gevaar ‘kan worden 
veroorzaakt’.

Een breder bereik van een bepaling, maakt dat strafbaarheid minder voorzienbaar kan 
zijn. Dat hangt, voor zover hier relevant, af van de mate van abstractheid van het vereiste ge-
vaar. Hoeveel gevaar moet (kunnen) ontstaan om de delictsomschrijving te vervullen? Worden 
daaraan geen hoge eisen gesteld dan kan weliswaar laakbaar gedrag het in meer of mindere 
mate evidente karakter van strafbaar gedrag ontberen.

5.2.2.5 Kwaliteitsdelicten en algemene delicten

Van een kwaliteitsdelict is sprake als de strafbaarstelling zich richt tot een bepaalde groep per-
sonen, terwijl algemene delicten zich tot iedereen richten. Alleen de schipper kan bijvoorbeeld 
bepaalde scheepvaartdelicten plegen, zoals art. 405 tot en met 407 Sr, terwijl een ieder straf-
baar gevaar op de weg kan veroorzaken (art. 5 WVW 1994). Kwaliteitsdelicten zijn vooral in 

21 Zie bijvoorbeeld HR 26 september 2006, NJ 2006, 541. Door een tweetal illegale prostituees op verschil-
lende moment in zijn auto te vervoeren, overtrad de verdachte blijkens de bewezenverklaring ‘telkens’ art. 
197a Sr.

22 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 96-98 en De Hullu 2009, p. 72-73.
23 Vgl. ook De Hullu 2009, p. 73 die verwijst naar De Jong (DD 1992, p. 1992, p. 38-40).
24 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 96-98 en De Hullu 2009, p. 72-73.
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het bijzonder strafrecht bepaald geen uitzondering. Ook kan nog sprake zijn van impliciete 
kwaliteitsdelicten, als de hoedanigheid van de normadressaat niet in de wettelijke bepaling zelf 
is opgenomen. Dat is veelal het geval bij omissiedelicten, waarbij niet steeds op een ieder de 
rechtsplicht rust om te handelen.25

Het potentiële voordeel, bezien vanuit het lex certa-beginsel, van een kwaliteitsdelict is 
dat de groep tot wie de norm zich richt kleiner is dan een ieder. De reikwijdte van de bepaling 
is daarmee derhalve beperkter, en zodoende veelal meer te overzien. Voorts geldt dat niet voor 
niets het bezitten van een kwaliteit bepaalde verplichtingen met zich mee brengt. Een schipper 
mag, anders dan een gewone opvarende, worden geacht te weten wanneer hij ‘buiten noodzaak 
of in strijd met wettelijk voorschrift’ goederen werpt, als bedoeld in art. 407 Sr. Ook in het 
bijzonder strafrecht kunnen bepaalde strafbepalingen voor de gemiddelde burger onbegrijpe-
lijk zijn, maar voor de normadressaat niet. Als de norm zich enkel tot deze laatste richt, hoeft 
dat geen probleem op te leveren (zie ook paragraaf 4.5.4.5). Overigens geldt dat men onder 
bepaalde omstandigheden toch strafrechtelijke aansprakelijk kan worden gehouden door aan 
een kwaliteitsdelict deel te nemen, ook als men de kwaliteit zelf niet bezit.26

5.3 Onduidelijke regelgeving: verschijningsvormen

5.3.1 Wetssystematische onduidelijkheid

In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen wetssystematische en semantische on-
duidelijkheid. Bij wetssystematische onduidelijkheid wordt de strafbepaling onduidelijk door 
de verhouding met andere bepalingen. Van semantische onduidelijkheid is sprake als de be-
woordingen van de bepaling voor onduidelijkheid zorgen. Hieronder wordt eerst aandacht 
geschonken aan wetssystematische onduidelijkheid, daarna aan semantische onduidelijkheid.

5.3.1.1 Gelede normstelling

Een van de manieren van wetgeven is door middel van gelede normstelling. Daarmee wordt 
bedoeld een normstelling die in twee of meer fasen plaatsvindt. Men moet dan een samen-
stel van rechtsregels raadplegen om te weten welke regel van toepassing is. 27 Door Overhoff 
en Molenaar wordt een tweetal vormen van gelede normstelling onderscheiden: horizon-
taal verspreide en verticaal verspreide normstelling. Van de eerste vorm is sprake als men de 
normstelling pas ten volle kan begrijpen als men twee of meer regelingen van hetzelfde niveau 
raadpleegt. Men spreekt van verticale verspreide normstelling als sprake is van twee of meer 
regelingen in een hiërarchische rangschikking.28 Het kan bij gelede normstelling dus heel goed 
zijn dat er verschillende regelgevers betrokken zijn bij de regelgeving.

Met name door middel van art. 91 Sr is vaker sprake van horizontale gelede normstelling 
dan men wellicht zou denken. De bepalingen die onder het bereik van art. 91 Sr vallen, gel-
den immers ook voor strafbaarstellingen buiten het Wetboek van Strafrecht. Wie  bijvoorbeeld 

25 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 109-111 en De Hullu 2009, p. 75-76.
26 De Hullu 2009, p. 75.
27 Overhoff & Molenaar 1991, p. 21 e.v. Zie ook Populier 1997, p. 545 e.v.
28 Overhoff & Molenaar 1991, p. 21 e.v. Zie ook Populier 1997, p. 545 e.v.
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 alleen de Opiumwet zou inzien, komt onder andere niet te weten hoeveel een geldboete in-
houdt, dat men de strafbare feiten ook kan medeplegen en dat voor jeugdigen een andere straf-
maat geldt. Een wezenlijk probleem levert dit mijns inziens niet op, nu voor de burger duidelijk 
zal zijn dat die bepalingen bestaan en ook gemakkelijk vindbaar zijn.

Mogelijk is door verticale gelede normstelling de uiteindelijke delictsomschrijving met 
de daaraan gekoppelde straffen minder toegankelijk en onduidelijker, al wordt in de ‘hogere’ 
regelgeving veelal wel melding gemaakt van nadere regelgeving. Het kan soms dat wel een 
aantal lagen van regels moet worden doorgenomen, om de strafbaar gestelde gedraging en 
sancties te achterhalen. Strafbaarstellingen worden daardoor ingewikkeld, terwijl ook de toe-
gankelijkheid uiteraard in het geding is.29 Zie bijvoorbeeld de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
(WVGS), waaronder vervolgens het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen valt en daaronder dan 
weer ministeriële regelingen. Een ander goed voorbeeld is de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren, waaronder meer dan zestig lagere regelingen vallen, terwijl door art. 30a Wvo verder 
het overtreden van vergunningsvoorschriften strafbaar is gesteld. 30

De Hoge Raad is echter zelden tot nooit genegen in zo’n geval een beroep op het ontbreken 
van een overzichtelijke strafbaarstelling te honoreren. Zelfs niet in het door De Hullu gegeven 
voorbeeld van een boer die werd vervolgd wegens het niet goed afdekken van zijn mestbassin. 
Daarbij waren van belang diverse artikelen van de Wet Milieubeheer, een Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer met bijbehorende bijlage en een Besluit mestbassins mi-
lieubeheer met bijlage en de Bouwtechnische richtlijnen mestbassins 1987, welke regelingen 
ook regelmatig werden gewijzigd.31 Niet voor niets pleiten Overhoff en Molenaar in zulke 
gevallen voor een systeem dat de burger in staat stelt ‘met gering zoekwerk’ alle betrokken nor-
men direct en effectief overzichtelijk te kunnen raadplegen.32 Een dergelijke zoekmachine zou 
bijvoorbeeld via de website van de overheid inderdaad voorhanden kunnen worden gesteld.33

Het voordeel van verticale gelede normstelling, bezien vanuit het perspectief van de regel-
gever, is dat de lagere regeling vaak sneller en makkelijker te wijzigen is dan een wet in formele 
zin. Zo kan de lagere wetgever nauwkeuriger optreden en blijft de regelgeving beter bij de tijd.34 
De wetgever in formele zin geeft zo echter wel terrein prijs aan de lagere wetgever.35 Nadelen 
zijn uiteraard echter de ontoegankelijkheid en onduidelijkheid die een dergelijke  gelaagde 
normstelling met zich mee brengt.36 Men vindt dergelijke gelede normstellingen vooral buiten 

29 Vgl. ook De Hullu 2009, p. 96 en Sebus 1984, p. 7.
30 Het strafrechtelijke karakter van dat verbod vinden we niet in die wet, ook niet in de vergunning zelf maar 

in art. 1a sub 1 van de WED. De strafrechtelijk gehandhaafde norm vindt men in de vergunning, terwijl de 
straffen weer te vinden zijn in de WED (art. 2 lid 1 (misdrijf of overtreding) juncto art. 6 lid 1 sub 1 (mis-
drijf) of sub 3 (overtreding)). Een goed ander voorbeeld is een zaak omtrent bepaalde wetgeving aangaande 
vuurwerk, HR 6 februari 2001, NJ 2001, 498 m.nt. PMe. Daarin kwamen aan de orde de Wet milieugevaar-
lijke stoffen, het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen en de Regeling nadere eisen aan vuurwerk.

31 HR 1 juli 1996, DD 96.364. Deze kwestie komt echter in de gepubliceerde versie niet aan de orde, maar zie 
daarover De Hullu 2009, p. 96.

32 Overhoff & Molenaar 1991, p. 24.
33 Overigens biedt de website www.overheid.nl al een gemakkelijke manier om regelgeving van overheids-

wege te vinden en kan op bijvoorbeeld op de website van gemeenten ook de plaatselijke regelgeving achter-
haald worden.

34 Populier 1997, p. 545 e.v.
35 Vgl. Nijboer 1987, p. 143-146.
36 De Roos 1987, p. 74.
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het commune strafrecht, zodat deze problemen deels worden opgevangen door de hoedanig-
heid van de normadressaat. Die weet veelal van het bestaan van meerdere regelingen en weet 
vaak beter dan de gemiddelde burger wat daarmee wordt bedoeld.

5.3.1.2 Overige wetssystematische onduidelijkheid

Een regel kan ook strijdig zijn met een andere regel, zodat onduidelijkheid ontstaat over welke 
regel in een bepaald geval gelding heeft. Fuller merkt tegenstrijdigheid in de regels aan als een 
manier waarop kan worden gefaald in het regelgeven,37 terwijl niet-tegenstrijdigheid ook als 
beginsel van behoorlijke regelgeving wordt aangemerkt.38 Meer in het algemeen kan de eis 
worden gesteld dat de regel of regeling past binnen het systeem van de wet, zodat het wettelijke 
stelsel als geheel ook een zekere samenhang en consistentie heeft. Daartegen wordt nogal eens 
gezondigd.39 Zo werd indertijd bijvoorbeeld de strafbaarstelling van misbruik van voorweten-
schap in het commune strafrecht, geplaatst als art. 336a Sr in boek II, titel XXV (Bedrog), in 
de literatuur wel beschouwd als een vreemde eend in de bijt. Uit oogpunt van wetssystematiek 
was verplaatsing naar de Wet toezicht effectenverkeer 1991 (eerst als art. 31a, later als art. 46 
Wte 1995) een verbetering.40

Met wetssystematiek hangt ook samen dat sprake moet zijn van een consistente termino-
logie, niet alleen binnen één regel of regeling, maar ook voor het geheel van regels.41 Als voor-
beeld kan dienen het juridische begrip ‘goed’, dat in het civiele recht, zie art. 3:1 BW, een andere 
(ruimere) betekenis heeft dan in het strafrecht, terwijl binnen het strafrecht soms ook nog eens 
andere betekenis aan het begrip wordt toegekend. Wat betreft dit laatste kan worden gewezen 
op het bestanddeel goed in bijvoorbeeld art. 310 Sr en de ruimere omvang van dit bestanddeel 
in bepaalde faillissementsdelicten, zoals art. 341, 343 en 344 Sr.42

Wetssystematische onduidelijkheid kan ook ontstaan door de verwijzing naar andere 
 regels die van overeenkomstige toepassing worden verklaard.43 Als dat niet overzichtelijk ge-
beurt, kan het zo zijn dat het vinden van de toepasselijke regel(s) minder toegankelijk wordt, 
met name als weer bepalingen worden uitgezonderd van de bepalingen die van overeenkom-
stige toepassing worden verklaard. In het materiële strafrecht komt een dergelijke manier van 
wetgeving niet veel voor. Gewezen kan worden op art. 316 Sr, dat – kort gezegd – de vervolging 
in geval van diefstal tussen echtgenoten uitsluit. Die bepaling wordt in art. 319 Sr van overeen-
komstige toepassing verklaard voor afpersing (art. 317 Sr) en afdreiging (art. 318 Sr). Ingevolge 

37 Fuller 1969, p. 65 e.v.
38 Populier 1997, p. 220 e.v.
39 Zie bijvoorbeeld De Jong 1985.
40 Vgl. Doorenbos 1992, p. 35.
41 Populier 1997, p. 220 e.v., Van der Vlies 1984, p. 201-202 en Van der Vlies 1991, p. 168-170. Daardoor neemt 

overigens ook de wetssystematische interpretatiemethode aan gezag toe. Zie ook de Aanwijzingen voor de 
regelgeving (aanwijzing 58).

42 Zie daaromtrent HR 13 oktober 1989, NJ 1989, 897 (ook goodwill kan onder goed vallen) en HR 13 novem-
ber 2001, NJ 2002, 232 (aangaande verkooporders). Zie over het begrip ‘goed’ ook H. A. Demeersseman, 
De autonomie van het materiële srafrecht (diss. Amsterdam VU), Arnhem: Gouda Quint 1985, p. 87 e.v. en 
125-126.

43 Zie in het algemeen Overhoff & Molenaar 1991, p. 20-21 en de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwij-
zing 78 e.v.).
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art. 338 Sr is datzelfde het geval bij de bedrogbepalingen (art. 326 tot en met 337 Sr), en door 
art. 353 Sr ook voor de bepalingen aangaande vernieling (art. 350 e.v. Sr). Deze schakeling is 
alleszins overzichtelijk en komt mij daarom niet problematisch voor.

Veel vaker komt dit voor in het strafprocesrecht, met als belangrijke bepaling art. 415 Sv, 
waarin de meeste voorschriften ten aanzien van het proces in eerste aanleg van overeenkom-
stige toepassing worden verklaard op het proces in hoger beroep. Ook kan worden gewezen 
op de procedurele regels aangaande de zitting in verband met de vordering tenuitvoerlegging 
van voorwaardelijke straffen (art. 14i lid 4 Sr) en de oude regeling aangaande de vervroegde 
invrijheidsstelling (het voormalig art. 15b lid 6 Sr).44 Dat leidt tot meer gepuzzel, en kleine 
verschillen, die ontstaan omdat bepaalde artikelen niet van overeenkomstige toepassing zijn 
verklaard, kunnen voor problemen zorgen.

Onoverzichtelijk (en inflexibel) kunnen regelingen zijn die heel gedetailleerd zijn, waar-
door men door de bomen het bos niet meer ziet. De complexiteit van gedetailleerde regelingen 
kan ook voor te weinig houvast zorgen.45 De wetgever realiseert zich dat ook,46 en veelal zijn dit 
juist argumenten om met een meer algemene omschrijving te volstaan.47 Hierdoor behoeven 
regelingen ook minder vaak gewijzigd te worden, zodat zij een meer bestendig karakter heb-
ben.48 Toch moet een regelgever zich mijns inziens niet te zeer beperken tot abstracte (delicts-)
omschrijvingen, maar voldoende concreet maken wat ver- of geboden is. Er moet derhalve 
een juiste balans worden gevonden tussen abstracte formuleringen enerzijds en tot in detail 
beschreven regelingen anderzijds. Die balans geldt ook voor gelede normstelling, die niet te 
gedetailleerd moet worden uitgewerkt.

Onduidelijkheid door een gebrek aan systematiek kan ten slotte ook voorkomen in één 
enkele strafbepaling doordat meerdere varianten in één voorschrift worden opgenomen. Een 
goed voorbeeld hiervan is art. 123 Sr, waarin wel twintig verschillende vormen van strafbaar 
gedrag zijn te ontwaren.49 Doordat men te veel strafbare gedragingen in één bepaling wil op-
nemen, kan daardoor de duidelijkheid wegvallen. Lastig is dan onder meer om te achterhalen 
welke bestanddelen bij welke varianten horen.

5.3.2 Semantische onduidelijkheid

5.3.2.1 Taal als intrinsiek gebrekkig regelgevingsinstrument

Een algemeen aanvaard uitgangspunt is dat taal noodzakelijkerwijs gebrekkig is en dus per 
definitie niet altijd duidelijk. Bentham wees daar al op,50 terwijl dat sindsdien niet veranderd 
is.51 Maar taal is nu eenmaal van essentieel belang om te communiceren. Wittgenstein merkt 

44 Zie daarover uitermate kritisch Schmidt 1985.
45 Zie hierover onder meer Populier 1997, p. 538, Van Klink 1998, p. 146, Nieboer 1991, p. 33 en Groenhuijsen 

& Kristen 2001, p. 333 en 345-346.
46 Vgl. Kamerstukken II 1990/90, 22 008, nrs. 1-2, p. 30.
47 Bijvoorbeeld HR 14 oktober 2000, NJ 2001, 14, HR 31 januari 2005, NbSr 2005, 54 en EHRM 15 november 

1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 31.
48 Vgl. Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 10).
49 Zie Josephus Jitta 2002, p. 36.
50 Zie par. 3.2.6.
51 Zie Hart 1961, p. 126, Loth 1984, Sebus 1984 en recenter Populier 1997, p. 532 e.v., Visser 2001, p. 33 e.v. en 
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op dat ‘Ohne den Gebrauch der Rede und der Schrift könnten sich Menschen nicht verständi-
gen’.52 Daarnaast geldt dat taal nog steeds het middel bij uitstek is om de informatie uit en de 
betekenis van rechtsnormen in bepalingen van een regeling tot uitdrukking te brengen.53 Men 
kan, om de woorden van De Jong te gebruiken, zeggen dat ‘taal hét vervoermiddel [is] bij de 
beoefening van de rechtsgeleerdheid’.54

Rechtsregels zijn dan ook zo goed als altijd in taal (woorden) geformuleerd. Uitzondering 
is bijvoorbeeld het gebruik van wiskundige of scheikundige formules, tabellen, afbeeldingen en 
grafieken in bijzondere strafwetgeving.55 Als uitzondering kan ook nog worden genoemd de 
foto’s opgenomen in bijlage 1 van de Regeling agressieve dieren (thans vervallen). Als een hond 
in belangrijke mate gelijkenis vertoonde met de daar afgebeelde honden van het pitbullterriër-
type, viel zo’n hond onder het verbod van art. 73 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

5.3.2.2 In de Nederlandse taal

Onduidelijkheid kan allereerst bestaan voor de justitiabelen als zij de taal niet begrijpen waarin 
de regel is opgesteld. Zou het Wetboek van Strafrecht in een vreemde taal opgetekend zijn, dan 
weten veel burgers niet waar zij aan toe zijn. Beccaria fulmineerde al tegen het gebruik om de 
wetten op te stellen in een voor het volk vreemde taal, toen het Latijn. ‘Het belet de gewone 
man in dit geval zelf te oordelen, welke gevolgen zijn daden kunnen hebben voor zijn persoon-
lijke vrijheid en voor die van zijn medeburgers. Het gebruik van zo’n vreemde taal maakt het 
volk afhankelijk van een kleine minderheid, verlaagt de eerbied voor het wetboek, dat bestemd 
is voor de openbaarheid en tot nut van iedereen, en maakt het tot een duistere handleiding 
uitsluitend ten gerieve van enkele ingewijden.’ 56

Populier heeft dan ook de stelling verdedigd dat het vereiste van duidelijkheid vergt dat 
een rechtsregel beschikbaar is in alle voor het betrokken rechtsgebied als officieel erkende 
 talen.57 Ook voor Sebus lijkt het min of meer vanzelfsprekend dat de wetten in de Nederlandse 
taal worden opgesteld, maar dit wordt volgens haar in Nederland niet vereist.58 In ieder geval 
heeft zij voor het strafrecht ongelijk (gekregen), omdat volgens de Hoge Raad met de door art. 1 
Sr vereiste voorafgaande wettelijke strafbepaling uitsluitend wordt gedoeld op een van een 
strafbedreiging voorziene norm die in de Nederlandse taal is gesteld en bekendgemaakt.59 Het 
Hof van Justitie heeft bepaald dat Europese wetgeving in de landstaal van de lidstaten moet zijn 
gepubliceerd, voordat deze aan individuele burgers verplichtingen in het leven kan roepen.60

Temorshuizen-Arts 2003. Nog dieper gaat onder meer Wittgenstein in op taal. Een toegankelijk boek over 
zijn werk is van Gerd Brand, The Essential Wittgenstein (1979).

52 Wittgenstein 1958 (1945), nr. 491.
53 Vgl. Eijlander & Voermans 2000, p. 195 en 197.
54 Zie zijn noot onder HR 2 oktober 2007, NJ 2007, 645.
55 Zie bijvoorbeeld het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
56 Beccaria (1764) 1982, p. 55.
57 Populier 1997, p. 531. Overigens wordt door haar niet geëist dat een authentieke versie in al deze talen 

bestaat. Hoe meer authentieke versies voorhanden zijn, des te complexer wordt namelijk de interpretatie.
58 Sebus 1984, p. 10-11.
59 HR 24 juni 1997, NJ 1998, 70 m.nt. ’t H.
60 HvJ 11 december 2007, Skoma-Lux sro, C-161/06. Zie hierover ook Klip in zijn noot onder HR 29 april 2008, 

NJ 2008, 482.
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Ondanks de taalverscheidenheid in Nederland en het groeiende belang van de internationale 
organisaties en de wetgeving die daaruit voortvloeit meen ik dat de eis moet worden gesteld 
dat strafbepalingen in het Nederlands, als officiële taal,61 moeten zijn gesteld. Ondanks de 
globalisering en de internationale (handels)positie van Nederland is het onontbeerlijk dat de 
regels in de voor het volk begrijpelijke taal worden gesteld (dat is tot op heden het Nederlands, 
terwijl op de lange termijn wellicht kan worden gedacht aan het Engels).

5.3.2.3 Vage normen

In paragraaf 1.3 is al aan de orde gekomen dat ik onder een vage norm elke norm versta waarbij 
een meer dan te verwaarlozen onduidelijkheid bestaat omtrent de inhoud, toepasselijkheid of 
gevolgen voor de justitiabelen. Ook is daar de intensie en extensie van begrippen besproken. 
Met de intensie, of connotatie, van een begrip wordt bedoeld het aantal kenmerken dat is te 
beschouwen als begripselementen, de verzameling eigenschappen van een begrip. De extensie, 
of denotatie, is de verzameling van alle objecten in de werkelijkheid die aan die verzameling 
eigenschappen voldoet. Het gaat om de objecten die met het begrip kunnen worden aangeduid 
of omschreven. Noodzakelijkerwijs houdt een vage intensie in dat ook de extensie vaag is.62 Als 
immers onduidelijkheid bestaat over de eigenschappen waaraan de objecten moeten voldoen, 
dan is vervolgens ook onduidelijk welke objecten daar dan aan voldoen.63 Als voorbeeld kan 
worden genoemd het pitbullterriërverbod van art. 73 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren 
juncto bijlage 1 van de Regeling agressieve dieren (welke regeling is ingetrokken per 1 janu ari 
2009). Dat type hond was in Nederland verboden. In de bijlage werd aangegeven dat een hond 
als van het pitbullterriërtype werd aangemerkt, als in belangrijke mate werd voldaan aan een 
aantal in de bijlage opgesomde karakteristieken. Nu de hond niet aan alle karakteristieken 
behoefde te voldoen (waarmee de intensie dus niet duidelijk vaststaat), was niet altijd duidelijk 
of een hond nu wel of niet voor de wet tot die soort behoorde en dus onder het verbod viel (de 
extensie is daarmee dus ook onduidelijk).64

De intensionele vaagheid van termen leidt dus tot extensionele vaagheid, en daarmee 
moge lijk ook tot onduidelijkheid over het toepassingsbereik van die termen. Naar mate een 
term meer intensionele elementen heeft, voldoen er minder objecten aan die omschrijving.65 
Er zijn namelijk meer voorwaarden voor die objecten. Het bereik van de term, en daarmee de 
norm, wordt dus overzichtelijker. Daarmee wint de norm aan duidelijkheid, al moet deze niet 
te gedetailleerd worden. Een strafbepaling bestaat in principe uit een ‘dubbelluik’, de delicts-
omschrijving en de sanctienorm.66 De delictsomschrijving bestaat uit bestanddelen, die we 
zouden kunnen vergelijken met de intensionele elementen van termen. De bestanddelen 

61 Zie voor het Fries B. D. van der Velden, Waar gaan wij heen met het Fries? (diss. Amsterdam UvA), Nijme-
gen: Wolf Legal Publishers 2004 en de Wet gebruik Friese taal in het rechtsverkeer.

62 Sebus 1984, p. 39-40, Loth 1984, p. 72-73 en 92-93, Franken e.a. 1995, p. 71 e.v., Populier 1997, p. 533 en Vis-
ser 2001, p. 37.

63 Zie ook Sebus 1984, p. 44.
64 Zie hierover onder meer HR 24 mei 2005, NJ 2005, 386 en HR 20 december 2005, LJN AU6354.
65 Vgl. ook Populier 1997, p. 533.
66 Term ontleend aan Coremans & Van Damme 2001, p. 54.
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 bepalen het bereik van de strafbaarstelling. De duidelijkheid van een strafbaarstelling hangt in 
die zin dus af van de duidelijkheid van de bestanddelen en hun aantal.

Eén vaag bestanddeel kan al voldoende zijn om een delictsomschrijving vaag te maken,67 
terwijl het ook een optelsom van bestanddelen kan zijn die tot onduidelijkheid leidt. Het kan 
ook zo zijn dat de aanwezigheid van andere bestanddelen de onduidelijkheid door een vaag 
bestanddeel juist vermindert (zie par. 5.2). Dat zal per delictsomschrijving verschillen. Ten 
aanzien van het aantal bestanddelen wordt wel bepleit om zo min mogelijk bestanddelen op te 
nemen en de delictsomschrijving voor de duidelijkheid zo sober mogelijk te houden (en omdat 
anders de reikwijdte te veel zou kunnen worden beperkt). Elk bestanddeel is immers een extra 
eis voor strafbaarheid.68 Die aanpak sta ik niet voor. Natuurlijk kan door het opnemen van 
meer bestanddelen een ingewikkeldere bepaling ontstaan, met name als het bestanddeel een 
vage inhoud heeft, maar daar staat tegenover dat aan de burger meer informatie (‘handvatten’) 
wordt gegeven omtrent het strafbaar gestelde gedrag.69

5.3.2.4 Zorgplichtbepalingen

Een manier van in het leven roepen van strafbaar gedrag is de zorgplichtbepaling. Deze wordt 
door Visser omschreven als een ‘vrij algemeen geformuleerde (zorg)verplichting die een be-
paalde verantwoordelijkheid van de normadressaat markeert en die strafrechtelijk kan worden 
gehandhaafd.’ Meer concreet houdt dit volgens deze auteur in dat zo’n bepaling ‘een algemene 
verplichting [bevat] tot het in acht nemen van een bepaalde graad van zorgvuldigheid met het 
oog op het door de desbetreffende wet te beschermen belang, en zowel betrekking [kan] heb-
ben op een handelen als een nalaten van de normadressaat; het kan gaan om een gebod (een 
positief geformuleerde verplichting), of om een verbod’.70

Belangrijk element is dat door die algemeenheid gedrag niet dwingend en niet gedetail-
leerd wordt voorgeschreven, maar dat de norm gedragsalternatieven laat aan de burger.71 
Zorgplichtbepalingen zijn feitelijk gebaseerd op eisen van maatschappelijke zorgvuldigheid,72 
hetgeen mijns inziens het kenmerkende van zulke bepalingen is. Van degenen tot wie zo’n 
norm zich richt wordt met name een bepaalde betrokkenheid verwacht ten aanzien van een 
bepaald rechtsgoed.

De opkomst van zorgplichtbepalingen valt te verklaren door de functie die zij kunnen 
hebben als (noodzakelijke) vangnetbepaling, zonder welke de betreffende regulering deels 
ineffectief zou blijken. Daarnaast geldt, en dat is hiervoor ook al betoogd, dat de wetgever 
soms niet anders kan dan met te volstaan met een dergelijke bepaling omdat een concrete 

67 Denk aan het bestanddeel ‘schennis van de eerbaarheid’ (art. 239 Sr) of ‘organisatie’ (art. 140 Sr). De wet-
gever probeert dit zo veel mogelijk te voorkomen door woorden met een onduidelijke of te weinig bepaalde 
betekenis niet te gebruiken. Vgl. de Aanwijzingen voor de regelgeving (aanwijzing 54).

68 Kelk 2001, p. 81. Daar komt bij dat de Aanwijzingen voor de regelgeving voorschrijven dat een bepaling zo 
beknopt mogelijk wordt geformuleerd (aanwijzing 52).

69 In gelijke zin Visser 2001, p. 483.
70 Visser 2001, p. 4, bespreekt onder meer de art. 425-427 en 429 Sr, art. 5 WVW 1994, art. 19 Quarantainewet, 

art. 11 Arbo-wet, art. 2 Wms, art. 13 Wbb en art. 10.3 Wmb. Keupink 2011, p. 4-5, onderscheidt daarnaast 
nog de zorgplichtbepaling in enge zin, waarin het werkwoord ‘zorgen’ of een afgeleide daarvan voorkomt.

71 Kamersterstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 19-20 (Nota Bruikbare rechtsorde).
72 Koopmans 1997, p. 557.
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strafbaarstelling niet mogelijk is of anders te gedetailleerd of te rigide zou worden. Ook kan 
een zorgplichtbepaling een bijzonder verantwoordelijkheidsgevoel meebrengen voor de norm-
adressaten.73

Toch wordt er veelal kritisch naar dit soort bepalingen gekeken.74 Zo spreekt Haveman 
spreekt van een ‘U-bocht-constructie’ omdat ‘achter de in het wetboek van strafrecht geformu-
leerde gedraging (= de regel) het te beschermen rechtsgoed [wordt] gezocht, ten aanzien waar-
van een zorgplicht wordt geconstrueerd ter handhaving ervan (= de norm), om vervolgens elke 
schending van die zorgplicht te vertalen tot strafrechtelijk relevante gedraging’. Volgens hem 
wordt de regel hierdoor tot norm ‘opgewaardeerd’ en wordt het aantal strafrechtelijk relevante 
gedragingen fors uitgebreid. Ook leidt dit ertoe dat niet langer de concreet strafbaar gestelde 
gedraging het uitgangspunt is voor strafrechtelijke aanpak maar de intentie, als deze zich maar 
‘veruiterlijkt’ (op welke wijze dan ook).75 Die veruiterlijking komt voort uit een gedraging, 
maar deze staat als zodanig niet in de delictsomschrijving.

Ten aanzien van het milieustrafrecht, waar de zorgplichtbepaling bepaald geen uitzon-
dering is, heeft Koopmans gesteld dat de binding van de individuele schuld op basis van het 
handelen van een persoon niet moet worden losgelaten ten faveure van zorgplichtbepalingen. 
Niet bij elke (aanzienlijke) milieuverontreiniging moet naar een dader in strafrechtelijke zin 
worden gezocht. Het strafrechtelijk toerekenen van een gebeurtenis aan een persoon, al dan 
niet op basis van diens functie in een onderneming, gaat bij zorgplichtbepalingen vrij snel 
en daar moet volgens Koopmans terughoudend gebruik van worden gemaakt, temeer omdat 
de rechter vaak pas achteraf de eisen bepaalt die gesteld worden aan personen. Ondanks het 
belang van – in casu – een schoon milieu moet ons schuldbeginsel niet overboord gegooid 
worden.76 Ik ben dat met haar eens, omdat het schuldbeginsel voor de legitimatie van straf-
rechtelijke aansprakelijkheid een duidelijke strafbepaling vereist (zie ook par. 5.5.2). De ernst 
van de gevolgen voor de natuur door handelen of nalaten van een persoon kan niet de grond-
slag voor die legitimatie vormen. Ook de Hoge Raad lijkt van een risicoaansprakelijkheid in het 
strafrecht niets te willen weten.77

Visser meent dat niet elke zorgplichtbepaling in strijd is met het lex certa-beginsel, maar 
daar moet volgens haar wel voor worden gewaakt. ‘Zeker die bepalingen die alleen in alge-
mene termen een gevaarlijke of ongewenste gedraging aanduiden, een bepaalde graad van 
zorgvuldigheid vereisen, of het treffen van niet nader aangeduide voorzorgsmaatregelen of 
schadebeperkende maatregelen vereisen zijn zeer vaag geformuleerd. Indien uit de overige 
bestanddelen ook geen beperking van het betekenisbereik voortvloeit, geen daadwerkelijke 
schade of gevolg wordt vereist en zij zich richten tot een grote groep van normadressaten (een 
ieder) kan worden gezegd dat zij in strijd zijn met het lex certa-beginsel.’ Visser is niet tegen 

73 Vgl. Visser 2001, p. 21-22 en Kamerstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 19-20. Zie ook Koopmans 1997, 
p. 556-558.

74 Zie daarover Keupink 2011, p. 26 e.v.
75 Haveman 1998, p. 74.
76 Koopmans 1997, p. 556-560.
77 Zie bijvoorbeeld HR 24 mei 2005, NJ 2005, 454: het feit dat verdachte de eigenares van het schip was 

waaruit olie is gelekt, is onvoldoende om haar als dader aan te merken, nu het hof bijvoorbeeld niets heeft 
vastgesteld omtrent haar rechtsverhouding tot de schipper en de bemanning daarvan alsmede omtrent de 
vraag in het kader van wiens bedrijfsvoering en ten behoeve van wie de exploitatie van het schip plaats-
vond.
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het gebruik van zorgplichtbepalingen, maar meent dat daarmee wel terughoudendheid moet 
worden betracht.78

Ik ben van mening dat als bij zorgplichtbepalingen in de delictsomschrijving een nadere 
concretisering van het strafbaar gestelde gedrag ontbreekt, zulke bepalingen op zeer gespannen 
voet met het lex certa-beginsel staan. Ik wijs bijvoorbeeld op art. 427 sub 1 Sr, waarin strafrech-
telijk aansprakelijk wordt gesteld ‘de eigenaar of gebruiker die ten opzichte van toegangen tot 
of openingen van kluizen, kelders, onderaardse lokalen en ruimten, waar die op de openbare 
weg uitkomen, niet de nodige voorzorgsmaatregelen neemt ten behoeve van de veiligheid van 
de voorbijgangers’. Het bestanddeel ‘niet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen’ is in aan-
zienlijke mate onbepaald en dienaangaande ontbreekt een nader handvat wat er dan meer 
precies van de eigenaar of gebruiker van de genoemde plekken wordt verwacht. De vraag of 
maatregelen nodig waren en of met de genomen maatregelen genoeg was gedaan, zal slechts in 
elk concreet geval naar de specifieke omstandigheden kunnen worden uitgemaakt.79 Voor het 
in het leven roepen van evident gevaarzettende situaties zal de voorzienbaarheid van strafbaar-
heid in casu geen problemen opleveren, maar buiten die gevallen kan dat anders liggen. De 
vraag is of het concreter omschreven kan worden. Het lex certa-beginsel vereist dat volgens de 
Hoge Raad ook, doordat verlangd mag worden dat hij delicten ‘op een zo duidelijk mogelijke 
wijze omschrijft’.80 Aangegeven zou hier kunnen worden hoe dat gevaar dan moet worden 
vermeden. Mijns inziens zou bijvoorbeeld aan (het einde van) de bepaling nog het bestanddeel 
‘zoals door het voorkomen van de aanwezigheid van aanzienlijke gaten, obstakels, voorwerpen 
of substanties’ kunnen worden opgenomen, waardoor de veiligheid van voorbijgangers in het 
gedrang kan komen.

De huidige strafbaarstelling geeft de normadressaat nu in te veel gevallen onvoldoende 
informatie aangaande welke mate van nalaten strafbaar is. Dat bezwaar wordt mijns ziens niet 
weggenomen doordat de gevaarzettende situatie in de tenlastelegging wel moet worden om-
schreven, alsmede wat het gevaar dan had weg moeten nemen.81 Dat maakt strafbaarheid 
voorafgaand aan het nalaten niet beter voorzienbaar.82 Volgens mij kan in de bewoordingen 
van de bepaling zelf duidelijk gemaakt worden hoe de veiligheid in gevaar komt en daarom 
staat deze bepaling op gespannen voet met het lex certa-beginsel. Als een delictsomschrijving 
duidelijker kan worden geformuleerd, dan noopt het lex certa-beginsel daartoe.83

De bovenstaande kritiek in de literatuur ten spijt heeft de wetgever de zorgplichtbepaling 
enigszins omarmd als een normale manier van wetgeven. Zo heeft de Minister van Justitie in 
de Nota Bruikbare rechtsorde eerder al aangegeven dat het gebruik van zorgplichtbepalingen 
in de rede als de overheid aan de normadressaten ruimte wil laten voor gedragsalternatieven, 
als de internationale bepalingen geen gedetailleerde regels voorschrijven, als de invloed van 
de techniek groter is (anders moet de regelgeving steeds worden aangepast aan de stand van 
de techniek), er een zekere maatschappelijke overeenstemming bestaat omtrent het gewenst 

78 Visser 2001, p. 483.
79 Vgl. NLR, aant. 2 bij art. 427.
80 HR 14 oktober 2000, NJ 2001, 14. Zie nader par. 6.2.1.
81 NLR, aant. 2 bij art. 427.
82 Zie ook par. 8.5.4.1.
83 Zie over de subsidiariteitseis par. 6.2.1.
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gedrag en de doelgroep die onderkent en begrijpt, het de kernactiviteit van de normadressant 
betreft en naarmate de doelgroep homogener is.84

Dat zorgplichtbepalingen uit wetgevingstechnisch oogpunt een zeker voordeel kennen, 
maakt nog niet dat gemakkelijk over de inherente nadelen die daaraan kleven heen moet wor-
den gestapt. Met name de onbepaaldheid van zulke bepalingen maakt dat grote spanningen 
kunnen ontstaan in het licht van het lex certa-beginsel. Juist omdat aan de normadressaten 
zoveel vrijheid (‘gedragsalternatieven’) wordt gelaten, kan een zorgplichtbepaling (te) wei-
nig houvast of handvatten geven om het gedrag op af te stemmen. Onduidelijk kan dan zijn 
hoeveel zorg uiteindelijk voldoende is om strafrechtelijke aansprakelijkheid te ontlopen. Die 
onduidelijkheid maakt ook dat het mogelijk is dat door de doelgroep juist te veel zorg wordt 
betracht en te weinig handelingen worden verricht (of te veel worden nagelaten).85 Zeker ten 
aanzien van economisch ontplooide activiteiten leidt dat tot inefficiëntie (onnodig hoge kosten 
of minder handel) en uiteindelijk tot een slechtere concurrentiepositie ten aanzien van landen 
met duidelijkere (economische) strafwetgeving.

Ook van zorgplichtbepalingen wordt dus vaak gezegd dat deze vaag zijn.86 Zij vallen dan 
onder de vage norm zoals ik die hiervoor heb gedefinieerd. Vanwege hun bijzondere karakter 
kan deze variant als aparte verschijningsvorm van onduidelijke strafbepalingen worden onder-
scheiden, maar geldt dat men aan dat onderscheid verder weinig waarde aan hoeft te hechten.

5.4 Twee Nederlandse bepalingen in het bijzonder

5.4.1 Inleiding

In deze paragraaf komt aan de hand van twee specifieke (delicts)omschrijvingen aan de orde in 
hoeverre de wetgever zich bewust is van de eisen die het lex certa-beginsel stelt en hoe hij daar 
mee om gaat. Het gaat om art. 285b Sr (belaging) en het (veel bekritiseerde) verbod van art. 5 
WVW 1994 (waarvan de overtreding strafbaar is gesteld in art. 177 WVW 1994). Beide delicten 
worden eerst kort beschreven voor wat betreft de wettelijke inhoud en vervolgens besproken 
in het licht van het lex certa-beginsel.

5.4.2 Art. 285b Sr

5.4.2.1 Belaging87

De wetgever heeft, op initiatief van de toenmalig kamerleden Dittrich, Swildens-Rosendaal en 
Vos, in 2000 belaging als klachtdelict strafbaar gesteld in art. 285b Sr.88 Art. 285b lid 1 Sr luidt:

84 Kamerstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 9, p. 19-20. Zie ook Kamerstukken II, 2003/04, 29 279, nr. 14 en de 
brief van de Minister van Justie in dit kader aan de Tweede Kamer van 14 juni 2005, nr. 5356907/05/6 (te 
kennen via www.justitie.nl). Zie ook Keupink 2011, p. 26-29.

85 Zie over dit rechtseconomische punt in het algemeen ook Populier 1997, p. 538-539, en met betrekking tot 
de mate van zorg ook Van Velthoven & Van Wijck 2007, hfdst. 5.

86 Zie bijvoorbeeld Visser 2001, p. 12 en 483 en Koopmans 1997, p. 556-557.
87 Zie in meer algemene zin over belaging Van der Aa 2010.
88 Wet van 27 juni 2000, Stb. 282 en in werking getreden op 12 juli 2000.
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‘Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoon-
lijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te 
dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevan-
genisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.’

De tekst van de wet knelt wat mij betreft voornamelijk ten aanzien van het bestanddeel ‘per-
soonlijke levenssfeer’. De inhoud daarvan lijkt mij te onbepaald. Bij de overige bestanddelen 
moet de burger zich een voorstelling kunnen maken wanneer daarvan sprake is. In de toelich-
ting op het wetsvoorstel worden mogelijke verschijningsvormen van belaging geschetst. ‘Dit 
kan door een en dezelfde activiteit, maar ook door middel van een variëteit aan gedragingen, 
zoals bijvoorbeeld het op straat achtervolgen, bedreigingen uiten, telefonisch of schriftelijk on-
gewenst benaderen, voor de woning of werkplek posten, het ongewenst bestellen van goederen 
op naam en op rekening van het slachtoffer, het laten bezorgen van grafkransen en het plaatsen 
van overlijdensadvertenties, het ongevraagd geven van opdrachten op naam van het slacht-
offer, het verspreiden van valse geruchten over het slachtoffer, het bekladden van de  woning, 
het beschadigen, vernielen of verplaatsen van goederen, het onder valse voorwendselen infor-
matie inwinnen bij instanties over het slachtoffer, het telkenmale nodeloos aanspannen van 
gerechtelijke procedures etc. De gedragingen behoeven zich niet louter tot het slachtoffer uit 
te strekken, ook familieleden, de werkgever, collega’s, vrienden en kennissen kunnen door de 
belager worden geterroriseerd.’ 89

De meeste kritiek in het wetgevingsproces en in de literatuur op het wetsvoorstel richtte 
zich op het bestanddeel ‘persoonlijke levenssfeer’. Die kritiek wordt in de volgende paragraaf 
behandeld. Hier wordt nu eerst – kort – de rest van de bepaling behandeld in het licht van de 
toelichting van de indieners van het wetsvoorstel.

Ten aanzien van het bestanddeel ‘wederrechtelijk’ zijn de initiatiefnemers ervan uitgegaan 
dat iemand handelt zonder eigen, door het stellige recht erkend, subjectief recht. De deurwaar-
der is hierdoor bijvoorbeeld uitgezonderd.90

Bij ‘stelselmatig’ moet het gaan om een voorbedacht plan, dus geen toevallig handelen, 
waarbij verder aangesloten werd bij die term als bedoeld in de bijzondere opsporingsmetho-
den, dus met een bepaalde intensiteit, duur en/of frequentie.91

Het bestanddeel ‘opzettelijk’ is na aandringen van de Raad van State en de Nederlandse 
Orde van Advocaten in de delictsomschrijving opgenomen, zij het na de onderdelen weder-
rechtelijk en stelselmatig. Zo is onder meer voorkomen dat de belager er weet van moest heb-
ben dat zijn gedrag wederrechtelijk was. Kleurloos opzet op de strekking van zijn handelen is 
dus voldoende.92

‘Inbreuk’ maakt men volgens de indieners van het wetsvoorstel als het handelen onge-
wenst is, dus zonder (impliciete) toestemming.93 De belager moet het ‘oogmerk’ hebben om 
de ‘ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden of vrees aan te jagen’ (vergelijk art. 

89 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 3, p. 2.
90 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 15.
91 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 3, p. 12-13 en Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 14-15.
92 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 3, p.  15 en Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 5, p.  17. Zie ook 

Krabbe & Wedzinga 1998, p. 224-226.
93 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 16.
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284, 285 en 317 Sr). ‘Vrees’ is een emotie die moet ontstaan bij een normaal persoon in die 
omstandigheden. Niet van belang is dat degene ook daadwerkelijk tot iets is bewogen of vrees 
heeft gehad.94 Uit onderzoek blijkt dat het artikel belaging veelvuldig wordt toegepast.95

5.4.2.2 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

Opgemerkt is in de parlementaire geschiedenis dat met name het bestanddeel ‘persoonlijke 
levenssfeer’ dermate vaag is dat het op gespannen voet staat met het lex certa-beginsel.96 De 
initiatiefnemers van deze strafbepaling hadden dat bij de toelichting op het wetsvoorstel reeds 
erkend maar gesteld dat de jurisprudentie het bestanddeel verder zou moeten inkleuren.97 
Op dit wetsvoorstel is ferme kritiek gekomen. Van Klink en Royakkers stellen onder meer 
dat het hanteren van dit bestanddeel in strijd is met het lex certa-beginsel en voor een andere 
formulering zou moeten worden gekozen. De reikwijdte is veel te ruim, nu bijvoorbeeld ook 
burenruzies, pesten op het schoolpein en vrouwenmishandeling onder de bepaling kunnen 
vallen. De wetgever heeft zich dat volgens hen onvoldoende gerealiseerd. 98

Deze kritiek is in de parlementaire geschiedenis ter sprake gekomen, maar desondanks 
is de redactie van de bepaling op dit punt niet aangepast. Vastgehouden werd aan het stand-
punt dat de jurisprudentie dit bestanddeel maar verder moest inkleuren.99 Wel wordt opge-
merkt dat het bestanddeel ‘stelselmatig’ hier als correctiefactor zou kunnen fungeren om uit te 
 maken of sprake is van (als belaging aan te duiden vormen van) vrouwenmishandeling, pesten 
op het schoolplein etc.100 Aldus is er expliciet voor gekozen gebruik te maken van een vaag 
bestanddeel,101 in plaats van het herformuleren van de strafbepaling (of van strafbaarstelling 
af te zien). Sprake is dus geweest van een rechtspolitieke keuze. Met Krabbe en Wedzinga kan 
worden geconstateerd dat de wetgever er zich zo wel heel makkelijk van af heeft gemaakt. Zij 
noemen het gek dat niet in ieder geval geprobeerd is het bestanddeel in de toelichting op de 
wet te verhelderen.102

Wat De Jong betreft hebben met name de bestanddelen ‘wederrechtelijk’ en ‘met het oog-
merk iemand dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden of vrees aan te jagen’ slechts een 
geringe, de strafbaarheid nauwelijks inperkende betekenis. Zij maken volgens hem geen deel 
uit van de kern van het delict.103 Groenhuijsen gaat zelfs zo ver dat het bestanddeel met het oog-
merk iemand dwingen iets te doen etc. ook zou kunnen worden geschrapt. Hij is van  mening 
dat dit namelijk niet wezenlijk is voor het gedragspatroon dat als belaging strafbaar dient te 
zijn. Voorts geeft hij aan dat wat hem betreft de stelselmatigheid de kern van het onrecht is.104

94 Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 3, p. 14-15 en Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 16-17.
95 Malsch, De Keijser & Rodjan 2006, p. 867, alsmede Kelk & Kool 2003, p. 672-673.
96 Kamerstukken II 1999/2000, 25 768, nr. 67, p. 5-6.
97 Kamerstukken II 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 8.
98 Van Klink & Royakkers 1998.
99 Krabbe & Wedzinga 1998, p. 230, noemen dit een ‘even nietszeggende als veelbetekende opmerking’.
100 Kamerstukken II 1999/2000, 25 768, nr. 67, p. 5-6.
101 Zie bijvoorbeeld Remmelink 1998, p. 158 en Krabbe & Wedzinga 1998, p. 230.
102 Krabbe & Wedzinga 1998, p. 230.
103 Zie diens noot onder HR 29 juni 2004, NJ 2004, 426.
104 Groenhuijsen 1998, p. 523-525.
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Ik deel het oordeel van Groenhuijsen, nu het bij belaging in essentie gaat om het zoeken van 
ongewenst contact. Zou dan geen sprake van belaging kunnen zijn als iemand een ander steeds 
blijft opzoeken, alleen maar om deze persoon met enige regelmaat even te zien (zonder dat dit 
vrees aanjaagt)? Op dit punt levert het bestanddeel met het oogmerk iemand dwingen iets te 
doen etc. een mijns inziens onwenselijke beperking in.

Remmelink heeft nog de volgende delictsomschrijving voorgesteld: ‘Hij die met een  ander 
tegen diens duidelijk gebleken wil mondeling, schriftelijk of visueel wederrechtelijk persoon-
lijk contact blijft zoeken op zodanige wijze en zo frequent dat die ander, naar hij weet of redelij-
kerwijs moet vermoeden, daardoor aanmerkelijke geestelijke of stoffelijke schade ondervindt, 
wordt als schuldig aan belagen gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar’.105 
Deze omschrijving geeft meer handvatten dan de huidige redactie over welke contacten verbo-
den zijn en over de gevolgen die die contacten voor die ander moet hebben en de kenbaarheid 
daarvan voor de belager. Met de nieuwe communicatiemogelijkheden is het ten aanzien van 
Remmelinks alternatief overigens de vraag of het sturen van berichten per SMS of het Internet 
vallen onder schriftelijk of visueel contact.

5.4.3 Art. 5 WVW 1994

5.4.3.1 Gevaar of hinder106

Art. 5 WVW 1994 luidt:

‘Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroor-
zaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan 
worden gehinderd.’

Volgens de wetgever ziet art. 5 WVW 1994 in beginsel op ieder gedrag dat invloed heeft op de 
veiligheid en de vrijheid van het verkeer op de weg. Waar het om gaat is dat gedragingen gevolg 
moeten hebben ‘op de weg’. Het maakt dus niet uit waar de gedraging verricht is.107 Wat precies 
onder de weg wordt verstaan is gedefinieerd in art. 1 lid 1 sub b WVW 1994. Verder is vereist 
– en dat is de kern van het delict – dat er door de gedraging gevaar op de weg ontstaat of kan 
ontstaan, of het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Ten aanzien van het gevaar op de weg en de hinder van het verkeer op de weg heeft te 
gelden dat de wetgever er voor heeft gekozen een algemene regel in het leven te roepen. ‘Dit 
artikel bevat de grondnorm voor een veilig en ordelijk verloop van het verkeer op de weg. Het 
geeft geen precieze regels voor het gedrag in een concrete situatie. Integendeel, het geeft aan 
dat het gedrag, in welke situatie dan ook, telkens wordt beheerst door de grondnorm dat men 
zich zodanig dient te gedragen dat geen gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden 
veroorzaakt en dat het verkeer op de weg niet wordt gehinderd of kan worden gehinderd.’ Wel 

105 Remmelink 1998, p. 158.
106 Art. 5 WVW 1994 en art. 25 WVW 1935 zijn uitgebreid besproken door zowel Simmelink 1995 als Visser 

2001.
107 Zie hierover bijvoorbeeld Visser 2001, p. 268-269.
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moest het gaan om evident gevaar of hinder.108 Welk gedrag er onder deze bepalingen valt, liet 
zich volgens de memorie van toelichting moeilijk vooraf in concreto omschrijven.109

Advocaat-generaal Jörg leidt uit de wetsgeschiedenis terecht af dat het gevaarscheppende 
gedrag ‘in concreto een bepaalde, minimale ernst [zal] dienen te hebben om onder het bereik 
van art. 5 WVW 1994 te kunnen worden gebracht’. Aanhakend bij de literatuur stelt hij dat het 
moet gaan om een reële mogelijkheid van schade voor goed of lijf.110 Simmelink gaat uit van 
in een concrete situatie ontoelaatbare risico’s die in het leven zijn geroepen door gedrag dat 
afwijkt van de verkeersgedragsregels.111

Ten aanzien van de hinder geldt dat niet elke hinder strafbaar is gesteld door de wetgever. 
Lichte vormen van hinder zijn vaak niet te vermijden. Het moet gaan om evidente vormen 
van hinder, welke zonder noodzaak geschiedt. Regulier voorsorteren en zo ander verkeer de 
doorgang blokkeren valt er dus niet onder.112 Allereerst is de bepaling in dit opzicht gericht op 
de vrijheid of doorstroming van het verkeer, maar ook de verkeersveiligheid speelt daarbij een 
rol. Het moet gaan om gedragingen die een aanpassing van anderen vergt die niet meer te tole-
reren valt.113 Die brengen immers voormelde hoofdbeginselen van het verkeersrecht in gevaar.

Bij zowel het onderdeel ‘gevaar’ als ‘hinder’ maakt de tekst van de wet duidelijk dat niet 
is vereist dat het gevaar of de hinder ook daadwerkelijk is ontstaan. Genoeg is dat dat had ge-
kund. Gesproken wordt wel van een ‘potentiële’ vorm van gevaar of hinder.114

5.4.3.2 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

Simmelink merkt op dat de wetgever zich bij het redigeren van art. 5 WVW 1994 eigenlijk niet 
heeft bekommerd om rechtsstatelijke problemen, zoals spanning met het lex certa-beginsel. 
Hij noemt dat merkwaardig omdat er in de literatuur veel commentaar op art. 25 WVW 1935 
gekomen is. Zo is die bepaling wel een blijk van legislatieve onmacht genoemd.115 De wetgever 
had mijns inziens die kritiek op het oog toen deze overwoog dat art. 5 WVW 1994 ‘niet voort 
komt uit legislatieve onmacht, doch een noodzakelijk middel vormt als aanvulling op de basis-
regels’.116 Maar Simmelink heeft gelijk als hij stelt dat er verder geen rechtvaardiging komt voor 
de verruiming van de nieuwe strafbepaling.

Uit het onderzoek van Simmelink komt ook naar voren dat de wetgever geen uitputtend 
systeem van regelingen heeft willen creëren. Bewust is het RVV 1990 versoberd en beperkt tot 
de basisregels. Zo is bijvoorbeeld de stoplapbepaling van art. 16 RVV (oud) komen te verval-
len.117 Art. 5 WVW 1994 is zoals gezegd verruimd qua bereik en omvang. Dat paste volgens 

108 Kamerstukken II, 1990/91, 22 030, nr. 3, p. 66.
109 Kamerstukken II, 1990/91, 22 030, nr. 3, p. 67.
110 Zie zijn conclusie voor HR 18 januari 2005, VR 2005, 114.
111 Simmelink 1995, p. 162 en 169. Overeenkomstig ook Stamhuis 2006, p. 7.
112 Kamerstukken II, 1990/91, 22 030, nr. 3, p. 66-67.
113 Vgl. Simmelink 1995, p. 169 e.v.
114 Zie ook Visser 2001, p. 270-272, die spreekt van een abstract-concrete vorm van gevaar of hinder.
115 Simmelink 1995, p. 262.
116 Kamerstukken II, 1990/91, 20 030, nr. 3, p. 66.
117 Deze bepaling luidde: ‘De bestuurder mag enige niet in dit reglement geregelde gedraging, zoals wegrijden, 

achteruitrijden, uit een uitrit de weg oprijden en keren, niet op een dusdanige wijze uitvoeren, dat hierdoor 
gevaar of hinder voor andere weggebruikers of schade wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.’
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hem in de gehele tendens van deregulering van meerdere rechtsgebieden.118 In die zin zijn art. 
5 WVW 1994 en de regels van het RVV 1990 communicerende vaten: naar mate er minder ver-
keersregels specifiek zijn neergelegd in het RVV 1990, des te ruimer moet de vangnetbepaling 
van art. 5 WVW 1994 zijn om in ieder geval hetzelfde niveau van strafrechtelijke handhaving 
mogelijk te maken. Maar daarbij moet niet worden miskend dat juist de regels die men kan 
vinden in het RVV 1990, op hun beurt handvatten zijn om art. 5 WVW 1994 nader in te vullen 
en van de vereiste duidelijkheid te voorzien.119

Simmelink en Visser hebben laten zien dat een discussie over het spanningsveld tussen 
art. 25 WVW 1935 en art. 5 WVW 1994 enerzijds en het lex certa-beginsel anderszijds niet 
nieuw is. Bepaalde schrijvers (Belifante en Hooftman en Beckers) hebben voormelde bepa-
lingen gehekeld en geconludeerd dat art. 25 WVW 1935 (oud) te onbepaald was om aanwij-
zingen te geven aan burger en rechter omtrent het verkeersgedrag. De Doelder betwijfelt of 
art. 5 WVW 1994 wel voldoet aan de gedachte achter het legaliteitsbeginsel. Aan de andere 
kant meenden onder meer ’t Hart, Remmelink en Vellinga dat art. 25 WVW 1935 met name 
om praktische redenen bestaansrecht had. Het was volgens deze auteurs noodzakelijk om op 
een algemene regel te kunnen terugvallen. Voor Krabbe geeft de doorslag zijn vermoeden dat 
de norm voor het publiek een hele herkenbare inhoud heeft.120 Volgens ’t Hart moet door het 
stelsel van nadere regelgeving voor de burger wel duidelijk zijn wat van hem verwacht mocht 
worden.121 Ook Simmelink meent dat zowel art. 25 WVW 1935 als art. 5 WVW 1994 binnen de 
grenzen van het lex certa-beginsel vallen.122

Zoals hiervoor al gesteld, speelt voor onder meer Simmelink een belangrijke rol dat art. 5 
WVW 1994 niet op zichzelf staat, maar moet worden bezien in samenhang met de  andere 
verkeersregels in het RVV 1990. Dat gold voor art. 25 WVW 1935 ook.123 De begrippen ver-
keersveiligheid, gevaar en hinder worden ingekleurd door de gangbare opvatting over de 
verkeersregels. De rechtspraak over art. 25 WVW 1935 kan als secundaire bron gelden.124 
Daarnaast geldt voor Simmelink dat iedereen de verkeersregels kent, althans deze behoort te 
kennen, en deze worden van jongs af aan geleerd. Art. 5 WVW 1994 is derhalve enigszins vaag, 
maar niet te vaag.125

Ik meen dat aan Simmelink kan worden toegegeven dat art. 5 WVW 1994, in samenhang 
bezien met de overige verkeersregels en daarop gebaseerde verwachtingspatronen, voor het 
merendeel van de gevallen tot redelijkerwijs voorzienbare strafbaarheid zal leiden, ondanks 
enige vaagheid van de wettekst zelf. Mijn bezwaar zit meer in de onwenselijk ruime straf-
baarheid die art. 5 WVW 1994 tot gevolg heeft.126 In beginsel ontstaat door elke verkeersfout 

118 Simmelink 1995, p. 259 e.v.
119 Vgl. ’t Hart 1978, p. 222-224 en Simmelink 1995, p. 294-299.
120 Krabbe 1999, p. 115-118.
121 ’t Hart 1978, p. 223-224.
122 Zie over de discussie Simmelink 1995, p. 257 e.v., alsmede Visser 2001, p. 274.
123 Zo ook Remmelink/Otte 2000, p. 38-40.
124 Nu art. 5 WVW 1994 in werking is getreden op 1 januari 1995, was er ten tijde van het stuk van Simmelink 

(1995) alleen rechtspraak aangaande art. 25 WVW 1994. Inmiddels is er ook rechtspraak van de Hoge Raad 
over art. 5 WVW 1994 (zie par. 6.2.3).

125 Simmelink 1995, p. 290 e.v. Art. 25 WVW 1994 was volgens hem minder problematisch vanwege de beper-
king van de reikwijdte ten opzichte van art. 5 WVW 1994.

126 Al is dat een rechtspolitieke keuze die op zichzelf niet zo veel met het lex certa-beginsel te maken heeft.
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gevaar of hinder, althans de mogelijkheid daarop. Het gaat, om met Stamhuis te spreken, in dat 
laatste geval in principe om een kans op kans op gevaar. Sprake is dan volgens hem nog van 
een ‘voorfase’, waarin nog geen daadwerkelijk gevaar ontstaan is.127 Daarmee zal art. 5 WVW 
1994 naar de letter van de wet bijna altijd van toepassing zijn in geval van een verkeersfout. En 
aan een ongeval gaat altijd een verkeersfout vooraf (onvoorziene technische mankementen 
daargelaten). Nu de bepaling verder geen subjectief bestanddeel kent (dat is gebruikelijk bij 
overtredingen), vraag ik me af of strafbaarheid op grond van art. 5 WVW 1994, ingeval van 
een geringe verkeersfout en daarmee van geringe verwijtbaarheid, wel redelijk is. Dat maakt 
dat een vervolging ten aanzien van dit artikel niet bij elk (bijna) ongeval van stal zou moeten 
worden gehaald,128 en gekozen moet worden voor een prudent vervolgingsbeleid.129

5.5 Duitsland

5.5.1 Algemeen

Allereerst zullen enkele beschouwingen worden gegeven over het lex certa-beginsel in Duits-
land, alvorens de specifieke delicten stalking en het veroorzaken van gevaar of hinder op de 
weg naar Duits recht te bespreken. Evenals in Nederland kent het Duitse recht een sterke codi-
ficatie van het legaliteitsbeginsel, in zowel de grondwet (Grundgesetz, GG) als het Wetboek van 
Strafrecht (Strafgesetzbuch, StGB). Art. 103 lid 2 GG en art. 1 StGB zijn gelijkluidend:

‘Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde.’

In Duitsland houdt men sinds jaar en dag vast aan binding aan de wet in het strafrecht, zij het 
dat tijdens het eerste deel van de twintigste eeuw die binding ook wel losgelaten werd (zie par. 
3.5). Ook thans nemen voormelde bepalingen een belangrijke plaats in in het Duitse strafrecht. 
Wat opvalt is dat het lex certa-beginsel, anders dan in de Nederlandse tegenhangers van art. 1 
lid 1 Sr en art. 16 Gw, woordelijk is te herleiden uit art. 103 lid 2 GG en art. 1 StGB, nu vereist is 
dat de strafbaarheid ‘gesetzlich bestimmt war’. Algemeen wordt aangenomen dat ook de sanc-
ties die kunnen volgen op strafbaar gedrag, duidelijk moeten zijn vastgelegd in de wet, hetgeen 
(eveneens) wordt aangeduid met het begrip ‘Bestimmtheitsgebot’.130

In de Duitse literatuur wordt ten aanzien van het lex certa-beginsel gewezen op het belang 
van rechtszekerheid en de scheiding der machten in het strafrecht en dat alleen van duide-
lijke strafwetten een sturende werking kan uitgaan en zij een gelegitimeerde grondslag kunnen 
bieden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid in het licht van het schuldbeginsel.131 De bepa-
ling ‘verlangt eine gesetzliche Fixierung des Norm-Programms, welche dem Bürger eine klare 

127 Stamhuis 2006, p. 7-8.
128 Dat kan in principe wel, ingevolge de Aanwijzing verkeersongevallen d.d. 14 december 2009 (2009A026), 

par. 9.3.
129 Zie ook par. 8.5.2.
130 Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 26 en 32 en Fischer 2004, p. 12-13.
131 Zie bijvoorbeeld Roxin/Tiedemann 2006, p. 13 en Jescheck/Weigend 1996, p. 136-137. Zie ook Löhr 2008, 

p. 319-321.
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Orienterung seines Handelns erlaubt und seinen Freiheitsraum gegen unvorsehenbare Eingrif-
fe des Staates sichert. Das Bestimmtheitsgebot betrifft daher die materiellen Voraussetzungen 
repressiver Eingriffe.’ 132 In paragraaf 7.2.3.2 zal echter aan de orde komen dat Schünemann en 
Naucke in de jaren ’70 van de vorige eeuw al hebben gesignaleerd dat het beginsel in Duitsland 
veel terrein heeft verloren, zonder dat daar echt tegen geageerd is. Veelal wordt onderkend dat 
er een spanning bestaat tussen de belangen die het lex certa-beginsel waarborgt en de noodza-
kelijke flexibiliteit van het strafrecht. Het strafrecht dient als het even kan zo duidelijk mogelijk 
te zijn, maar soms is een vage strafwet onontbeerlijk.133 Toch wordt in de literatuur wel gewezen 
op bepalingen die te vaag zijn.134 Genoemd kan worden het strafbare feit belediging, die enkel 
met de term ‘Beleidigung’ strafbaar is gesteld.135

5.5.2 Nachstellung

5.5.2.1 Inleiding

De Duitse variant van belaging wordt ‘Nachstellung’ genoemd en is strafbaar gesteld in art. 238 
StGB. Het delict is pas sinds 2007 in het wetboek opgenomen. Nadat enkele deelstaten ontwer-
pen voor het strafbaar stellen van stalking hadden opgesteld, kwam de Duitse wetgever met 
een eigen voorstel in 2005.136 Daarvoor werden belagingsincidenten afgedaan via bestaande 
strafbepalingen, zoals huisvredebreuk, bedreiging etc. Omdat die bescherming door het straf-
recht lacunes bevatte, is er uiteindelijk een specifiek delict in het leven geroepen.137 Art. 238 lid 
1 StGB betreft een klachtdelict en luidt:

‘(1) Wer einem Menschen unbefugt nachstellt, indem er beharrlich
1. seine räumliche Nähe aufsucht,
2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kom-
munikation oder über Dritte Kontakt zu ihm herzustellen versucht,
3. unter missbräuchlicher Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellun-
gen von Waren oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder Dritte veranlasst, mit diesem 
Kontakt aufzunehmen,
4. ihn mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder Frei-
heit seiner selbst oder einer ihm nahe stehenden Person bedroht oder
5. eine andere vergleichbare Handlung vornimmt
und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.’ 138

132 Tröndle/Fischer 2004, p. 11.
133 Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 31 en Löhr 2008, p. 319-321.
134 Zie daarover bijvoorbeeld Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 30-31.
135 Art. 185 StGB: ‘Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn 

die Beleidigung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft.’

136 BT-Drucksache 16/575. Zie daarover Löhr 2008, p. 292 e.v.
137 Zie ook Wessels/Hettinger 2007, p. 105. Zie voor alle overige juridische beschermingsmogelijkheden naar 

Duits recht ook Smischek 2006, p. 131 e.v.
138 De rest van het artikel luidt:
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Het te beschermen rechtsbelang is de persoonlijke levensinvulling (‘persönlichen Lebensgestal-
tung’).139 Door Löhr, die dit begrip te onbestemd vindt, wordt het beschermde rechtsbelang 
iets concreter omschreven. Zij schrijft dat het artikel uiteindelijk ‘die Handlungs- und Ent-
schließungsfreiheit des Opfers als Ausschnitt der individuellen Freiheitssphäre sowie die Frei-
heit des Opfers vor Furcht [schützt]’.140

5.5.2.2 Unbefugt nachstellen; beharrlich die Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigen

De middelen waarmee de belaging kan plaatsvinden worden in de volgende paragraaf behan-
deld. Eerst komen de overige bestanddelen van de bepaling aan de orde. Het moet gaan om 
een persoon die een ander onbevoegd belaagt, door aanhoudend en aanzienlijk afbreuk te 
doen aan de persoonlijke levensinvulling van een ander. Vereist is een objectieve inbreuk op 
de levensinvulling van een ander.141 De handelingen moeten er op gericht zijn ‘an das Opfer 
in dessen persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Ent-
schließungsfreiheit zu beeinträchtigen’.142 In de kern is dus het lastigvallen strafbaar gesteld.143 
Niet vereist is dat ook iets anders met het handelen wordt beoogd.

Het bestanddeel ‘onbevoegd’ houdt in dat het handelen tegen de wil van het slachtoffer 
dient te geschieden.144 Het zorgt er ook voor dat personen die vanwege de reguliere uitoefe-
ning van hun beroep, zoals een deurwaarder, niet onder het verbod vallen.145 De belaging kan 
volgens de Duitse wetgever zowel middellijk als onmiddelijk plaatsvinden.146 Voorts is niet het 
zoeken van elk contact verboden, nu het moet gaan om een persoon die volhardt in zijn han-
delen. Die aanhoudendheid kan worden aangenomen als sprake is van hardnekkigheid, door 
de verschillende incidenten in samenhang te bezien.147 De vergelijking met de stelselmatigheid 
van de Nederlandse bepaling dringt zich op.

Anders dan naar Nederlands recht, waar de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet 
aanmerkelijk behoeft te zijn,148 moet de inbreuk dat naar Duits recht wel zijn. Daarvan is vol-
gens de Duitse wetgever niet zo maar sprake. Als lichte voorzorgsmaatregelen kunnen worden 

 ‘(2) Auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer, 
einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahe stehende Person durch die Tat in die 
Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt.

 (3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder einer ande-
ren dem Opfer nahe stehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.

 (4) In den Fällen des Absatzes 1 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfol-
gungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von 
Amtswegen für geboten hält.’

139 Wessels/Hettinger 2007, p. 105.
140 Löhr 2008, p. 301.
141 BT-Drucksache 16/575, p. 8.
142 BT-Drucksache 16/575, p. 7.
143 BT-Drucksache 16/1030, p. 6.
144 BT-Drucksache 16/1030, p. 7. Zie over dit bestanddeel ook Löhr 2008, p. 328 e.v. en Wessels/Hettinger 2007, 

p. 107.
145 Vergelijk de wederrechtelijkheid van art. 285b Sr.
146 BT-Drucksache 16/575, p. 7.
147 BT-Drucksache 16/575, p. 7. Zie ook Löhr 2008, p.333 e.v. en Wessels/Hettinger 2007, p. 106-107.
148 Vgl. HR 15 november 2005, LJN AU3495.
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genomen door het slachtoffer, zoals het aanschaffen van een antwoordapparaat in de ‘strijd’ 
tegen een persoon die het slachtoffer telefonisch lastigvalt, wordt de inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer niet als zwaarwegend aangemerkt. Dat is wel het geval als het slachtoffer bijvoor-
beeld zonder begeleiding van een derde zijn huis niet meer kan verlaten, of van werkplek of 
woning moet wisselen.149

Op het eerste gezicht lijkt de strafbepaling van Nachstellung geen subjectief element te 
bevatten. In het Duitse strafrecht geldt ingevolge de algemene bepaling art. 15 StGB echter, dat 
vereist is dat opzettelijk wordt gehandeld.150 De eis van opzettelijk handelen geldt voor alle be-
standdelen, waarbij voorwaardelijk opzet voldoende is.151 De Duitse regeling komt op dit punt 
slechts deels overeen met de Nederlandse, omdat daarin het opzet niet gericht hoeft te zijn op 
de bestanddelen ‘wederrechtelijk’ en ‘stelselmatig’.

5.5.2.3 Angriffsformen

De Duitse wetgever heeft in art. 238 lid 1 StGB vier specifieke verschijningsvormen van bela-
ging in de wet gedefinieerd. Allereerst is er in de buurt van een ander komen. Daaronder vallen 
‘physische Annäherungen an das Opfer wie das Auflauern, Verfolgen, Vor-dem-Haus-Stehen 
und sonstige häufige Präsenz in der Nähe der Wohnung oder Arbeitsstelle des Opfers erfassen. 
Erforderlich ist ein gezieltes Aufsuchen der räumlichen Nähe zum Opfer. Zufällige zeitgleiche 
Anwesenheit zu anderen Zwecken (Warten an einer in der Nähe der Wohnung gelegenen Bus-
haltestelle, Einkauf im Supermarkt, Besuch eines Kinos u. Ä.) genügt nicht.’ 152 Van belang is 
dus dat toevallige ontmoetingen niet onder het verbod vallen.

Ook in Nederland valt in de buurt van het slachtoffer komen onder het inbreuk maken 
op de persoonlijke levenssfeer. Dat kan thuis geschieden, maar ook op de openbare weg of op 
het werk.153 In Nederland vallen toevallige ontmoetingen evenmin onder het bereik van de 
strafbepaling, omdat er dan geen opzet in het spel zal zijn.

De tweede variant ziet op het met comunicatiemiddelen contact opnemen met de ander. 
Daaronder vallen de klassieke middelen zoals brieven en dergelijke, maar ook alle moderne 
communicatiemiddelen zoals SMS-berichten en e-mail. Deze variant ziet daarnaast ook op 
het via derden contact leggen.154 Ook in Nederland kan dit laatste belaging van het eigenlijke 
slachtoffer opleveren.155

De derde manier om iemand naar Duits recht te belagen komt volgens de toelichting van 
de wetgever neer op ‘die Kommunikation des Täters unter dem Namen des betroffenen Opfers, 
beispielsweise bei Bestellungen, durch die Lieferungen an das Opfer veranlasst werden, und 
Verhaltensweisen, durch die Dritte zu einer Kommunikation mit dem Opfer veranlasst wer-
den. Es handelt sich dabei um Fälle, in denen der Täter nicht selbst Kontakt zum Betroffenen 

149 BT-Drucksache 16/575, p. 8. Zie ook Löhr 2008, p. 337 e.v. en Wessels/Hettinger 2007, p. 107.
150 Art. 15 StGB luidt: ‘Strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln 

ausdrücklich mit Strafe bedroht.’
151 Löhr 2008, p. 347 e.v.
152 BT-Drucksache 16/575, p. 7. Zie ook Löhr 2008, p. 307-309 en Wessels/Hettinger 2007, p. 105-106.
153 Zier bijvoorbeeld HR 29 juni 2004, NJ 2004, 426 m.nt. D. H. de Jong over belaging op de openbare weg.
154 Zie ook BT-Drucksache 16/575, p. 7, Löhr 2008, p. 309-312 en Wessels/Hettinger 2007, p. 106.
155 Zie bijvoorbeeld HR 1 juni 2004, LJN AO7066.
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aufnimmt, sondern hinter dessen Rücken Einfluss auf sein soziales Umfeld nimmt und andere 
dazu veranlasst, sich dem Betroffenen gegenüber in bestimmter Weise zu verhalten.’ 156

Deze variant houdt in het op diens naam goederen of diensten bestellen en laten leveren, 
waardoor een contact tot stand komt tussen het slachtoffer en derden. Het is dus expliciet een 
vorm van indirecte belaging. Het op deze wijze pesten van iemand kan dus op een gegeven 
moment Nachstellung opleveren, maar deze manier is niet beperkt tot pesten. Deze indirecte 
vorm kan ook heel goed naar Nederlands recht belaging opleveren. Het slachtoffer wordt door 
die derden immers op een oneigenlijke wijze gestoord in diens leven.

Het vierde en laatste concreet omschreven stalkingsmiddel is het bedreigen van het slacht-
offer of diens naasten met ‘Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit 
oder Freiheit’. Deze rechtsgoederen moeten volgens Löhr niet ruim worden uitgelegd, maar 
in de zin van art. 35 StGB (noodtoestand) en art. 239 StGB (vrijheidsberoving). Zij reiken niet 
verder dan de lichamelijke bewegingsvrijheid.157 Het bedreigen van het slachtoffer maakt ook 
bij ons een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Of dat voor bedreigingen aan het adres van 
derden ook geldt, vraag ik mij af, met name als in die bedreigingen het slachtoffer niet betrok-
ken wordt.

De vijfde manier die Nachstellung kan opleveren is een vangnetbepaling en houdt in dat 
ook ‘soortgelijke handelingen’ onder het verbod vallen. Dit belagingsmiddel wordt in de vol-
gende subparagraaf besproken.

5.5.2.4 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

Omdat er zo veel verschijningsvormen van belaging zijn, heeft de Duitse wetgever uiteinde-
lijk een ‘Auffangsklausel’ opgenomen, om zo op nog niet bedachte manieren van belaging te 
kunnen reageren.158 Daartoe zijn vergelijkbare handelingen strafbaar gesteld in art. 238 lid 1 
sub 5 StGB. Opvallend is dat er, ondanks de vele verschijningsvormen van belaging, in eer-
ste instantie expliciet voor gekozen was om juist geen vangnetvariant in het leven te roepen. 
De Duitste wetgever overwoog dat hij ‘Strafbarkeitslücken in Kauf [nimmt], indem er einen 
abschließenden Katalog von Handlungsalternativen vorsieht und keinen Auffangtatbestand 
für solche Verhaltensweisen schafft, die sich nicht unter eine der vorgesehenen Fallgruppen 
subsumieren lassen’. Toch ging hij overstag: ‘Demgegenüber trägt der Bundesratsentwurf der 
Besonderheit des Phänomens “Stalking” Rechnung, das durch die Vielgestaltigkeit möglicher 
Verhaltensformen gekennzeichnet ist.’ 159

Die overstap van de wetgever wordt aan de ene kant in de Duitse literatuur wel gebillijkt. 
Kort gezegd accepteert men dat anders niet alle strafbare handelingen – die immers zeer divers 
zijn – in een algemene strafbepaling te vatten zijn. Daarnaast geldt dat zo ook rekening kan 
worden gehouden met creativiteit van belagers en technologische ontwikkelingen.160 Maar aan 
de andere kant is de kritiek geuit dat de gekozen ‘Generalklausel’ op gespannen voet staat met 

156 BT-Drucksache 16/575, p. 7. Zie ook Löhr 2008, p. 312-313 en Wessels/Hettinger 2007, p. 106.
157 Löhr 2008, p. 314 (voetnoot 84).
158 BT-Drucksache 16/3641, p. 30 en BT-Drucksache 16/1030, p. 7.
159 BT-Drucksache 16/575, p. 9. Zie daarover ook Löhr 2008, p. 317 e.v.
160 Zie Löhr 2008, p. 321.
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het lex certa-beginsel.161 Waar de eerste vier uitgewerkte manieren waarop iemand belaagd kan 
worden, enig houvast bieden, is dat met de vangnetbepaling aanzienlijk minder het geval. Deze 
vijfde variant voor soortgelijke handelingen, geeft in deze benadering onvoldoende handvatten 
om het gedrag op af te stemmen.

Niet alleen de formulering maar ook de noodzaak van de restcategorie wordt wel betwij-
feld, bijvoorbeeld door Lanckner en Kühl: ‘Die Frage bleibt aber, ob man mit sich auftuenden 
Strafbarkeitslücken in einem fragmentarischen Strafrecht nicht leben kann, zumal die harten 
Formen des Stalking durch verschiedene Tatbestände des StGB und vier Formen des weichen 
Stalking von § 238 I Nr 1-4 erfasst sind.’ 162

Löhr oordeelt dat de vangnetbepaling van art. 238 lid 1 sub 5 StGB te onbepaald is om 
aan de eisen van het lex certa-beginsel te voldoen. Zij heeft nog gekeken of de eerste vier vari-
anten voldoende duidelijk kunnen maken welke handelingen onder de ‘open variant’ vallen, 
maar dat is volgens haar niet het geval. Een gemeenschappelijke noemer ontbreekt, omdat de 
eerste vier varianten te verschillend van aard zijn. Daarnaast biedt ook het motief van de dader 
geen richtsnoer, omdat een gemeenschappelijk motief niet aan te wijzen is. Voorts geldt dat 
de soortgelijke handeling niet verder wordt gedefinieerd, sterker nog ‘im Gegenteil wird sich 
kaum ein allumfassenderer Terminus finden lassen’. En ten slotte geldt volgens haar dat door 
de veelzijdigheid van de verschijningsvormen van belaging, er geen overeenstemming bij de 
bevolking bestaat ten aanzien van ‘welche Handlungen genau strafwürdiges Nachstellungsver-
halten ausmachen bzw. worin der konkret sozialethisch missbilligenswerte Kern des Stalking 
besteht’. De ‘gesellschaftlichen Wertvorstellungen’ bieden ook geen nadere concretisering, zoals 
dat wel het geval is bij mishandeling. Belaging is daar een te jong delict voor.163 De maatschap-
pij heeft er dus te weinig ervaring mee om tot een algemeen erkende maatstaf te komen.

Lanckner en Kühl betogen dat op de eerste vier verschijningsvormen, vanwege hun diver-
siteit, geen analoge redenering mogelijk is. ‘Die Nr 1-4 umschreiben so unterschiedliche Ver-
haltensweisen, dass darauf kaum ein Analogieschluss aufgebaut werden kann. Immerhin kann 
dem Gesetz entnommen werden, dass es sich bei der anderen, vergleichbaren Handlung um 
eine Nachstellung handeln muss; diese aber ist bisher nur durch die Nr 1-4 definiert. Außer-
dem muss auch diese Handlung zu dem oben genannten Erfolg (…) führen. Schließlich muss 
es sich um eine andere Handlung als die in den Nr 1-4 genannten Verhaltensweisen handeln; 
es dürfen also nicht Handlungen erfasst werden, die knapp neben oder kurz vor diesen Verhal-
tensweisen liegen, es müssen andere Angriffsformen auf den individuellen Lebensbereich sein.’

Of dat wel zo problematisch is kan men betwijfelen, nu het moet gaan om andere, ver-
gelijkbare handelingen. Juist van geheel andere gedragingen kan men zich afvragen of deze 
wel onder het vangnet te scharen zijn. De andere handelingen mogen (en moeten) dus wel 
gelijken op de vier concreet gedefinieërde vormen van Nachstellung. Daarvan liggen wat mij 
betreft alleen de eerste twee, het slachtoffer opzoeken en contact met deze opnemen, voor de 
hand. Zij raken de kern van belaging, te weten het ongewild steeds maar weer geconfronteerd 
worden met een belager. Deze twee vormen zullen naar mijn gevoel doorgaans ook het meest 
belastend zijn.

161 Zie daarover Wessels/Hettinger 2007, p. 106 met verwijzingen.
162 Lanckner-Kühl 2007, aant. 2b bij art. 238.
163 Löhr 2008, p. 321 e.v. (citaten op p. 326 en p. 327).
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De derde variant (het bestellen van goederen of diensten op naam van het slachtoffer) lijkt mij 
wel een vorm van belaging op te kunnen leveren, maar is arbitrair geconcretiseerd. Meer voor 
de hand had gelegen dat het door derden laten benaderen van het slachtoffer onder Nachstel-
lung zou vallen. Dat had dan onder de tweede categorie kunnen worden gebracht. Nu moet aan 
de hand van rechtspraak nog duidelijk worden wanneer het via derden lastig vallen van het 
slachtoffer, als soortgelijke handeling aan de derde variant, onder de restcategorie valt.

De vierde vorm van Nachstellung (bepaalde bedreigingen van het slachtoffer of een naaste) 
lijkt mij ook onder de eerste of de tweede variant te kunnen vallen. De bedreiging moet over-
gebracht worden aan het slachtoffer en daarvoor is (indirect) contact nodig. Het is volgens mij 
juist de ongewilde confrontatie (‘unbefugt’, volgens de Duitse wetgever), direct of indirect, die 
de essentie vormt van belaging. Dat daarbij wordt gedreigd of dat iemand steeds lieve woordjes 
influistert, lijkt mij dan niet uit te maken. Ik vraag mij voorts af waarom de bedreiging wordt 
beperkt tot de fysieke gesteldheid van het slachtoffer of een naaste. Er kan toch ook op een 
 andere wijze gedreigd worden, bijvoorbeeld met het hen blijven opzoeken, met het vernielen 
van spullen, met het rondbazuinen van verhalen etc.? Dat lijkt mij ook een aanmerkelijke be-
lasting voor het slachtoffer op te leveren, nu dat ongewenst contact met de belager inhoudt. Nu 
zullen andere vormen van bedreiging op basis van de vangnetvariant onder de strafbepaling 
moeten worden gebracht, terwijl ook dat expliciet onder de vierde vorm van Nachstellung ge-
bracht had kunnen worden.

Nu de achterliggende waarde, het beschermen van de persoonlijke levensinvulling, een 
ruim begrip is en daardoor niet altijd voldoende houvast kan geven, kan het lastig zijn aan de 
soortgelijke handelingen handen en voeten te gegeven. De vier benoemde varianten hebben 
geen samenhangende kern en zijn wat mij betreft vrij willekeurig gekozen. Eigenlijk houdt de 
bepaling in deze opzet nauwelijks een redelijkerwijs voorzienbare begrenzing van het strafbaar 
handelen in. Er moet aan getwijfeld worden of wel voorzienbaar is wat nu precies onder deze 
vorm van Nachstellung valt en wat niet. Beter was het in mijn ogen geweest als de Duitse wet-
gever in ieder geval had opgenomen dat door de vergelijkbare handeling middelijk of onmid-
delijk contact tussen belager en slachtoffer tot stand dient te (kunnen) komen. De essentie van 
het delict komt daardoor in de bepaling naar voren.

Deze Duitse bepaling is in mijn ogen ongelukkig geformuleerd. Maar het is goed dat be-
paalde specifieke handelingen die Nachstellung kunnen opleveren in de wet nader worden ge-
definieërd, anders dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van art. 285b Sr. Het lijkt ook 
bij een delict als belaging naar Nederlands recht – met veel verschijningsvormen – wel degelijk 
mogelijk de strafbare gedraging duidelijker te omschrijven. In dat opzicht valt iets te leren van 
deze Duitse strafbepaling.

5.5.3 Gefährdung des Straßenverkehrs

5.5.3.1 Inleiding

Waar ons art. 5 WVW 1994 alle gevaarlijke en hinderlijke handelingen in het verkeer in één 
bepaling verbiedt, is dat in het Duitse recht anders geregeld. In art. 315c StGB is in beginsel het 
gevaarlijk rijden ‘verboten’, maar die bepaling ziet enkel op bestuurders van voertuigen. Art. 
315c lid 1 StGB luidt:
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‘1) Wer im Straßenverkehr
1. ein Fahrzeug führt, obwohl er
a) infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel oder
b) infolge geistiger oder körperlicher Mängel
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, oder
2. grob verkehrswidrig und rücksichtslos
a) die Vorfahrt nicht beachtet,
b) falsch überholt oder sonst bei Überholvorgängen falsch fährt,
c) an Fußgängerüberwegen falsch fährt,
d) an unübersichtlichen Stellen, an Straßenkreuzungen, Straßeneinmündungen oder 
Bahnübergängen zu schnell fährt,
e) an unübersichtlichen Stellen nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhält,
f) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der Fahrt-
richtung fährt oder dies versucht oder
g) haltende oder liegengebliebene Fahrzeuge nicht auf ausreichende Entfernung kenntlich 
macht, obwohl das zur Sicherung des Verkehrs erforderlich ist,
und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeu-
tendem Wert gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.’ 164

Daarnaast is in art. 315b StGB strafbaar gesteld het in gevaar brengen van de verkeersveilig-
heid door installaties of voertuigen te vernielen, beschadigen of verwijderen, belemmeringen 
te veroorzaken of soortgelijke gevaarlijke handelingen te verrichten. Onder de invloed van 
alcohol of ander bedwelmende middelen een voertuig besturen is strafbaar ingevolge art. 316 
StGB, zonder dat daardoor gevaar behoeft te ontstaan. Wel is vereist dat de bestuurder door 
die inname niet meer in staat moet zijn het voertuig veilig te besturen. Ten aanzien van die 
maatstaf zijn geen promillages opgenomen in de bepaling. De invulling daarvan is overgelaten 
aan de rechter.

Als achterliggende gedachte heeft de wetgever beoogd de veiligheid voor personen en 
zaken te beschermen.165 De norm richt zich enkel tegen bestuurders van voertuigen op de weg, 
waaronder ook fietsers. Van besturen is sprake als men het voortbewegen van het voertuig in 
de hand heeft.166 Art. 315c lid 1 StGB maakt bij het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid 
onderscheid tussen het als bestuurder niet in staat zijn het voertuig veilig te besturen (sub 1) 
en specifieke verkeersgedragingen (sub 2). In de volgende twee subparagrafen zal eerst dat 
onderscheid aan de orde komen, daarna het gevaarscriterium en de subjectieve bestanddelen.

164 Art. 315c StGB luidt verder:
‘(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.
(3) Wer in den Fällen des Absatzes 1
1. die Gefahr fahrlässig verursacht oder
2. fahrlässig handelt und die Gefahr fahrlässig verursacht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.’
165 Tröndle & Fischer 2004, p. 2080.
166 Zie Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2575 en Wessels-Hettinger 2007, p. 288.
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5.5.3.2 Nicht in der Lage sein das Fahrzeug sicher zu führen (Fahruntüchtigkeit)

De eerste variant van het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid wegens ‘Fahruntüch-
tigkeit’, is door het nuttigen van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende middelen 
(art. 315c lid 1 sub 1 onder a StGB). Bij de tweede variant gaat het om geestelijke of lichamelijke 
gebreken (art. 315c lid 1 sub 1 onder b StGB). Ten aanzien van die gebreken wordt in art. 2 Ver-
ordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) bevolen dat, als men toch 
aan het verkeer deelneemt, dan de nodige voorzorgsmaatregelen worden getroffen. Dan zal 
van ongeschiktheid als bedoeld in art. 315 lid 1 sub 1 onder b StGB geen sprake zijn.

De algemene opvatting over ongeschiktheid van een bestuurder van een motorvoertuig 
is dat daarvan sprake is ‘wenn seine Gesamtleistungsfähigkeit durch Enthemmung (= Selbst-
überschätzung, erhöhte Risokobereitschaft, Verlust von Umsicht und Besonnenheit) sowie 
infolge geistig-seelischer order körperlicher Leistungsausfälle so weit herabgesetzt ist, dass er 
nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr eine längere Strecke (auch bei plötz-
lichem Auftreten schwieriger Verkehrslagen) sicher zu führen.’ 167

Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve ongeschiktheid om een voer-
tuig te besturen. Van absolute ongeschiktheid is altijd sprake gezien de staat waarin een be-
stuurder verkeert, zoals bij een bloedalcoholpromillage van 1,1 ingeval men een motorrijtuig 
bestuurt of 1,7 bij fietsers, zoals in rechtspraak bepaald (waarbij wordt aangesloten bij art. 316 
StGB), of bij een zeer slecht gezichtsvermogen. Voor andere bedwelmende middelen, zoals ge-
neesmiddelen, is geen standaard bepaald, terwijl het twijfelachtig is of epilepsie een dusdanig 
lichamelijk gebrek is dat dit altijd tot ongeschiktheid als bestuurder leidt. Dat laatste geldt ook 
voor vermoeidheid. Bij relatieve ongeschiktheid is de staat waarin men verkeert niet doorslag-
gevend, maar hangt dat van de overige omstandigheden van het geval af. Vermoeidheid kan 
dus in bepaalde gevallen wel leiden tot de aanname dat de bestuurder niet in staat was veilig 
een voertuig te besturen, evenals een bloedalcoholpromillage van tussen de 0,3 en 1,1.168

5.5.3.3 Verstoßen gegen elementare Verkehrspflichten

Bij de genoemde handelingen in art. 315c lid 1 sub 2 StGb gaat het om de verkeersgedraging(en) 
zelf, waarbij de bestuurder in ernstige mate het verkeer negatief beïnvloedt, alsmede geen 
 rekening houdt met ander verkeer. Dit zijn cumulatieve vereisten.169 De concreet in deze be-
paling neergelegde gedragingen, zoals het niet verlenen van voorrang en tegen het verkeer 
inrijden, worden wel als ‘doodzonden’ in het verkeer aangemerkt.170 Zij spreken mijns inziens 
voor zichzelf en het gaat om handelingen die bij ons veelal in het RVV 1990 geregeld zijn. Het 
gaat samenvattend om ‘ein abstrakt besonders gefährlicher Verkehrsverstoß, den der Täter im 
Verkehr grob verkehrswidrig und rücksichtslos begeht’.171

167 Wessels-Hettinger 2007, p. 289.
168 Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2575, Wessels/Hettinger 2007, p. 289-290 en Tröndle & Fischer 

2004, p. 2082.
169 Tröndle & Fischer 2004, p. 2085.
170 Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2576.
171 Tröndle & Fischer 2004, p. 2083.
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5.5.3.4 Gefährdung und Vorsatz

Van belang is dat voormelde varianten (hetzij niet in staat zijn om een voertuig te besturen, 
hetzij een gevaarlijke manoeuvre uitvoeren), op zichzelf nog geen overtreding van art. 315c 
StGB inhouden. Dat is pas het geval als daardoor de verkeersveiligheid daadwerkelijk in gevaar 
is gebracht. Dat wordt als volgt ingevuld.172 Het moet gaan om concreet gevaar dat is ontstaan 
in het verkeer. Die eis is streng en gaat zo ver, dat het moet gaan om omstandigheden waarin 
het min of meer toeval is dat er geen ongeval heeft plaatsgevonden. Het moet ‘ein Beinahe-
Unfall’ betreffen. Als een ongeval daadwerkelijk plaatsvindt, is dat regelmatig een goede grond 
om een daaraan voorafgegane gevaarzetting in dat geval aan te nemen. Voor wie het gevaar 
moet ontstaan is daarentegen weer vrij ruim genomen. Niet alleen andere verkeersdeelnemers 
worden door de bepaling beschermd, maar ook inzittenden van het voertuig waarmee het 
strafbare feit wordt begaan. Voorwaarde is wel dat zij niet als deelnemer aan de verkeershande-
ling kunnen worden aangemerkt.

Ook in geval er gevaar voor zaken ontstaat, is art. 315c StGB van toepassing. Het moet 
dan evenwel gaan om andermans zaken van ‘bedeutendem Wert’. Hoewel de tekst van de wet 
aldus wel duidelijk maakt dat de bepaling niet meteen van toepassing is bij gevaar voor zaken 
van waarde, wordt bij het lezen van deze wettelijke bepaling niet omschreven wanneer dat dan 
wel het geval is. Uit de wetsgeschiedenis en in de rechtspraak wordt dat ook niet duidelijk en 
de Duitse handboeken geven dan ook verschillende minimumbedragen aan, beginnend vanaf 
€ 750,–, waarbij de waarde van verschillende zaken bij elkaar opgeteld mag worden.173

In beginsel is opzet (‘Vorsatz’) vereist voor de strafbedreiging van maximaal vijf jaren ge-
vangenisstraf (art. 315c lid 1 StGB). Het moet dan gaan om zowel opzet op de toestand waarin 
men verkeert of de verkeershandeling, als om opzet op het in het leven roepen van het con-
crete gevaar voor personen of zaken, waarbij voorwaardelijk opzet steeds volstaat.174 Art. 315c 
lid 3 StGB regelt verder de culpose gevallen, waarin men hetzij achteloos (‘fahrlässig’)175 is 
ten aanzien van het veroorzaken van het gevaar (sub 1), hetzij tevens ten aanzien van de toe-
stand of het verkeersgedrag zelf (sub 2). In die gevallen is de maximale straf slechts twee jaren 
 gevangenisstraf.

5.5.3.5 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

Art. 315c StGB is veel duidelijker dan art. 5 WVW 1994 over welke specifieke verkeershande-
lingen onder de strafbepaling vallen. De bepaling is daarnaast minder ruim van opzet, nu het 
enkel ziet op bestuurders van voertuigen. In art. 315b StGB worden dan andere gevaarlijke 
handelingen van niet-bestuurders strafbaar gesteld. De werking van de Duitse bepaling wordt 
ook beperkt doordat enkel het veroorzaken van gevaar strafbaar is gesteld en hinder niet. 
Uitgesloten zijn verder die gevallen waarbij gevaar alleen in abstracto aanwezig blijkt te zijn 

172 Zie Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2580-2581, Wessels/Hettinger 2007, p. 291 en Tröndle & Fischer 
2004, p. 2086-2087.

173 Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2580 en Wessels/Hettinger 2007, p. 291.
174 Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2585, Wessels/Hettinger 2007, p. 292 en Tröndle & Fischer 2004, 

p. 2087-2088.
175 Zie ook Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 228.
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geweest: een concreet gevaar is vereist. De omvang wordt voorts beperkt doordat (voorwaarde-
lijk) opzet, of in ieder geval schuld, vereist is. Er wordt dus een bepaalde mate van bewustheid 
verlangd, zodat niet elk gevaarlijk handelen dus onder deze bepaling valt. Strafbaarheid op 
grond van deze bepalingen is in mijn ogen voldoende voorzienbaar.

Onduidelijk is deze bepaling in ieder geval op twee punten. Ten eerste is het bloedalco-
holpromillage waarbij sprake is van het niet in staat zijn het voertuig veilig te besturen niet 
wettelijk vastgelegd, maar overgelaten aan de rechtspraak. Onduidelijkheid blijft daaromtrent 
bestaan, omdat de rechtspraak niet bestendig lijkt te zijn. De rechter heeft het promillage om 
absolute ongeschiktheid aan te nemen bij bestuurders van motorvoertuigen al verlaagd van 
1,3 naar 1,1 (terwijl soms ook 1,0 voldoende is). Bij fietsers is het promillage vastgesteld op 1,7 
terwijl er ook al gevallen bekend zijn waarbij lagere rechters een promillage van 1,6 voldoende 
hebben geacht.176 Men kan dus vraagtekens zetten bij de voorzienbaarheid van deze jurispru-
dentiële maatstaven.

Een tweede punt van onduidelijkheid is mijns inziens het concreet in gevaar brengen van 
zaken van aanzienlijke waarde (naast het lijf of leven van een ander). Dat is een economische 
maatstaf (en dus geen ideële), waarbij het niet gaat om de aanschafwaarde maar de daadwer-
kelijke waarde.177 Ook ten aanzien daarvan is gebleken dat er in de jurisprudentie geen eendui-
dige maatstaf bestaat om te bepalen wanneer sprake is van zaken met aanzienlijke waarde.178 
Minder voorzienbaar wordt daardoor wanneer sprake is van strafbaar handelen, terwijl deze 
toevoeging strafbaarheid een enigszins arbitrair karakter geeft. Hoe heeft men in de hand dat 
de schade beperkt blijft tot ongeveer € 750,-? Wie toevallig iets van weinig tot geen waarde 
dreigt te raken of raakt zou straffeloos kunnen blijven. Ik acht dit vereiste dan ook onwenselijk 
en ook onnodig. De Duitse wetgever heeft bijvoorbeeld ten aanzien van de diefstalbepaling 
van art. 242 StGB die voorwaarde niet gesteld. En het maakt voor de verkeersveiligheid niet 
uit welke waarde de in gevaar gebrachte zaken hebben.Wie aanzienlijk onder invloed is en een 
waardeloos tuinhekje raakt brengt de verkeersveiligheid immers net zozeer in gevaar als zijn 
drinkebroeder die een iets duurder uitgevallen exemplaar omver rijdt. Al zou dat in de straf-
maat wel een rol kunnen spelen.

De Duitse wetgever heeft er wat mij betreft goed aan gedaan de omvang van strafrechte-
lijke aansprakelijkheid te beperken tot het opzettelijk of door schuld veroorzaken van concreet 
gevaar, en meer abstract gevaar en hinder uit te sluiten. Het is interessant om te zien dat de 
Duitse wetgever de manieren waarop dat gevaar kan ontstaan, concreet heeft omschreven en 
niet heeft volstaan met een algemene formulering. Dit komt de duidelijkheid in vergelijking 
met art. 5 WVW 1994 ten goede, omdat niet hoeft te worden teruggevallen op andere regelge-
ving. De Duitse regelgeving op dit punt geeft wat mij betreft verder opnieuw aan dat, net als 
bij Nachstellung, de verboden handelingen wel degelijk nader omschreven kunnen worden, 
ondanks de vele verschijningsvormen van dit delict. Dat de reikwijdte daarmee wordt beperkt 
is een rechtspolitieke keuze.

176 Wessels/Hettinger 2007, p. 289-290 en Tröndle & Fischer 2004, p. 2082.
177 Schönke & Schröder-Lenckner 2006, p. 2580.
178 Zie par. 6.3.3.
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5.6 Engeland

5.6.1 Algemeen

Voordat zal worden ingegaan op de Engelse varianten van belaging en art. 5 WVW 1994, zul-
len eerst enkele algemene opmerkingen worden gemaakt over het Engelse strafrecht tegen de 
achtergrond van het legaliteitsbeginsel.179 Het Engelse rechtsstelsel kent geen grondwet. Het 
legaliteitsbeginsel is verder ook niet gecodificeerd in een Engels wetboek.

Wel wordt de ‘Rule of Law’ erkend als leidend beginsel in het Engelse strafrecht. Simester 
en Gullivan schrijven daarover: ‘Central to the protection of those rights and expectations [van 
degene beschuldigd van een strafbaar feit, JSN] is the Rule of Law, which demands that those 
under the State’s control should be dealt with by fixed and knowable law, and not according to 
the discretion of State (including judicial) officials. As such, the Rule of Law embodies a clus-
ter of legal values, including certainty, clarity and prospectivity; which have at their heart not 
merely the constitutional premise that government should operate under the law, but also the 
ideal that citizens should be able successfully to live within the law, by deriving guidance from 
the law itself. This, in turn, requires that the criminal law must be an organised, ascertainable, 
system of legal rules – and not ad hoc responses to the conduct of individuals. The Rule of Law 
exists, first and foremost, at the level of principle. It comprises values to which the law should 
aspire, and to which legislators and judges should pay heed when enacting and interpretating 
law.’ 180

Een van de beginselen die uit de Rule of Law naar voren komt, is dus dat de regels niet 
alleen niet met terugwerkende kracht mogen worden toegepast, maar ook duidelijk moeten 
zijn om de burger zekerheid te bieden dat zij binnen het recht hun leven te kunnen leiden. Dat 
wordt het principe van ‘fair warning’ genoemd: ‘The Rule of Law mandates that people should 
be governed “by rules which are fixed, knowable, and certain.” This requires both that the rule 
be stated in advance, and also that it be stated clearly. Clarity is essential if citizens are to have 
fair warning that by their prospective actions they are in danger of incurring a criminal sanc-
tion.’ 181 Als tegenhanger hiervan geldt het ‘thin ice principle’, dat – kort gezegd – inhoudt dat 
geen waarschuwing behoeft te worden gegeven aan mensen die gedrag tentoon spreiden dat 
zich op de grens van het strafbare bevindt. Geheel omstreden is dit beginsel overigens niet.182

Betoogd wordt wel dat het Engelse strafrecht volledig gecodificeerd zou moeten worden 
en dat strafbare feiten duidelijk moeten worden geformuleerd. Lang was echter in het straf-
recht de heersende opvatting dat het geschreven recht (statute law) ondergeschikt was aan 
het common law. 183 Tot voor kort werd in Engeland dan ook zelfs aangenomen dat de Engelse 
rechter nog steeds een strafbaar feit in het leven mocht roepen, al stuitte dat wel op meer en 
meer verzet. Ondanks de kritiek op deze bevoegdheid werd in de zaak Shaw echter halverwege 
de vorige eeuw ‘conspiring to corrupt public morals’ nog als een nieuw strafbaar feit aangemerkt 
door een Engelse rechter. Pas na hevige verontwaardiging hierover van juristen wordt sinds 

179 Dit geldt ook voor Wales.
180 Simester & Gullivan 2007, p. 21. Zie ook Ashworth 2006, p. 68 e.v.
181 Simester & Gullivan 2007, p. 26.
182 Zie Ashworth 2006, p. 73-74.
183 Zie daarover K. Smith 1998, p. 11 e.v.
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de zaak Withers uit 1975 aangenomen dat enkel de (democratische) wetgever strafbare feiten 
kan creëren (of bestaande kan uitbreiden of afschaffen).184 Ook kan de rechter geen bestaande 
strafbare feiten afschaffen.185

Expliciet werd de onbevoegdheid daartoe recent herhaald in de zaak Jones: ‘an important 
democratic principle in this country [is] that it is for those representing the people of the 
country in Parliament, not the executive and not the judges, to decide what conduct should 
be treated as lying so far outside the bounds of what is acceptable in our society as to attract 
criminal penalties’.186 Statute law overheerst thans dan ook het moderne Engelse strafrecht. Al 
eind negentiende eeuw is een ontwerp voor een Criminal Code opgesteld, maar deze is door 
het Engelse parlement nooit aangenomen. Ook eind twintigste eeuw is een dergelijk wetboek 
opnieuw niet van de grond gekomen.187 Wel moet worden opgemerkt dat er nog steeds een 
klein aantal common law delicten van kracht is, waaronder bijvoorbeeld moord (ten aanzien 
waarvan geen geschreven bepaling bestaat). Het Engelse strafrecht is dan ook niet volledig 
gecodificeerd.188

Zoals aan het begin van deze paragraaf al is opgemerkt, bestaat er dus geen met art. 1 Sr of 
art. 16 Gw vergelijkbare bepaling in het Engelse recht. Wel worden ingevolge de Human Rights 
Act 1998 (hierna verder HRA 1998) het EVRM meer van belang. Zo komt art. 7 EVRM na-
drukkelijker in beeld.189 Vooropgesteld moet echter worden dat door de HRA 1998 het EVRM 
Engelse wetgeving niet opzij zet.190 Hoofdzakelijk dient de rechter het Engelse recht zoveel 
mogelijk te interpreteren in overeenstemming met de rechten van het EVRM (art. 3 lid 1 HRA 
1998). Van belang is dat de (primaire) wetgeving van Engeland, ook als deze niet in overeen-
stemming is met de bepalingen van het EVRM, niet ongeldig wordt of zijn werking verliest 
(art. 3 lid 2 sub c HRA 1998). Er wordt door de rechter in dat geval enkel een ‘declaration of 
incompatibility’ gegeven op basis van art. 4 lid 2 HRA 1998, welke verklaring ook de geldigheid 
en werking van de bepaling niet aantast (art. 4 lid 6 HRA 1998).

Betoogd is dat eerdere uitspraken van rechters die in strijd zijn met de rechten van het 
EVRM ‘overruled’ dienen te worden.191 Ten aanzien van statute law kan dat niet en zal de rech-
ter – als het even kan – bepalingen zodanig moeten uitleggen dat deze ‘compatible’ zijn met het 
EVRM. Wat daarbij niet mag is het herschrijven van bepalingen, bijvoorbeeld door woorden 
in te lezen. Dat is wel betoogd, maar de House of Lords onthoudt zich hiervan.192 De Engelse 

184 Withers [1975] AC 842 en Rimmington & Goldstein [2005] UKHL 63, par. 33. Zie ook Simester & Gullivan 
2007, p. 23 en Ashworth 2006, p. 7 en 69-70 (die al een uitspraak uit 1973 met gelijke strekking noemt, 
Knuller [1973] AC 435).

185 Rimmington & Goldstein [2005] UKHL 63, par. 31.
186 Jones et al. [2006] UKHL 16, par. 29. Zie ook par. 60-62
187 Zie Card, Cross & Jones 2006, p. 48-49.
188 Zie ook Card, Cross & Jones 2006, p. 10-11, Ashworth 2006, p. 7 en Allen 2007, p. 12-13.
189 Zij het dat de Engelse rechters ook vóór de inwerkingtreding daarvan al oog hadden voor het lex certa-

beginsel, zie Misra and Srivastava [2004] EWCA Crim 2375, par. 29-34. In par. 37 wordt zelfs betoogd 
dat dit geen materieel verschil heeft opgeleverd: ‘In our judgment, the incorporation of the ECHR, while 
providing a salutary reminder, has not effected any significant extension of or change to the “certainty” 
principle as long understood at common law.’

190 Simester & Gullivan 2007, p. 32 en Ashworth 2006, p. 7.
191 Op basis van art. 6 HRA, zie ook Simester & Sullivan 2007, p. 32-33 en Allen 2007, p. 15-16.
192 Vgl. Simester & Gullivan 2007, p. 33-34 en Card, Cross & Jones 2006, p. 38.
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rechter kan bij (her)interpretatie voor het overige wel ver gaan – en maakt daarvan ook wel 
gebruik, zelfs als dat op gespannen voet met de bewoording van de wet staat193 – al mag de 
grondgedachte van de wetgever niet uit het oog worden verloren. De uitleg van de rechter 
moet wel redelijk blijven: ‘It is submitted that the possibility of compatible (re)interpretations 
contemplated in the HRA 1998 extends only to reasonable interpretations of the legislative will, 
and not to far-fetched but “possible” readings. The existence of House of Lords cases where the 
declarations of incompatibility have been made shows that there are boundaries to the realm 
of the possible.’ 194

Tot slot moet worden opgemerkt dat zowel statute law als common law strafbepalingen 
kent die onder vuur liggen vanwege mogelijke strijd met het beginsel van het lex certa-beginsel 
naar Engels recht (fair warning). Toch bedient de Engelse wetgever zich geregeld van vage 
termen. Erkend wordt wel dat dit soms niet anders kan en het recht anders te star zou worden, 
terwijl rekkelijke begrippen als ‘reasonable’ en ‘dangerous’ ook weer niet geheel inhoudsloos 
zijn. Dit soort termen moet echter, in ieder geval voor zware delicten, zo min mogelijk gebruikt 
worden en alleen voor duidelijke gevallen van ongewenst gedrag. Verduidelijking van die ter-
men is dan ook wenselijk, zo is de opvatting in de Engelse literatuur.195

Een voorbeeld van een geschreven bepaling waarvan wordt betwijfeld of deze wel duide-
lijk genoeg is, is ‘obscenity’ als bedoeld in de Obscene Publications Act 1959 (vergelijk art. 239 Sr 
e.v.). Een publicatie is obsceen als deze het effect heeft ‘to tend to deprave and corrupt persons’,196 
en is niet beperkt tot de seksuele moraal.197 Betoogd is dat de wetgever beter een beschrijving 
had kunnen geven van de verboden uitingen.198 Overigens wordt dat in de Nederlandse bepa-
lingen ook niet gedaan.

5.6.2 Harassment

5.6.2.1 Inleiding

De Engelse variant van belaging is ‘harassment ’ en is net als in Nederland een jong delict. Over 
de wenselijkheid van strafbaarstelling van harassment bestaat in Engeland wel consensus,199 
maar het strafbare feit is pas in het leven geroepen door de Protection from Harassment Act 
1997 (PHA 1997). Deze wet omvat veel meer strafbare gedragingen dan alleen belaging onder 
de noemer harassment, hoewel het (primair) wel ging om het strafbaar stellen van stalking.200 

193 Vgl. Ashworth 2006, p. 62.
194 Simester & Sullivan 2007, p. 35.
195 Simester & Sullivan 2007, p. 28-30.
196 Uit art. 1 lid 1 en 2 Obscene Publications Act 1959 valt op te maken dat: ‘any description of article containing 

or embodying matter to be read or looked at or both, any sound record, and any film or other record of a 
picture or pictures (…) shall be deemed to be obscene if its effect or (where the article comprises two or 
more distinct items) the effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave and 
corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter 
contained or embodied in it.’

197 Zie daarover Card, Cross & Jones 2006, p. 595-596.
198 Door Simester & Sullivan 2007, p. 29-30.
199 Vgl. Simester & Sullivan 2007, p. 411.
200 House of Commons Hansard 17 december 1996, 781. Zie ook House of Commons Hansard 30 juni 2008, 
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Vóór deze wetgeving was er geen specifiek strafbaar feit aangaande stalking, al werd wel aan-
genomen dat een stalker ook zonder het slachtoffer fysiek iets aan te doen zich onder omstan-
digheden schuldig kan maken aan het toebrengen van ‘any grievous bodily harm to any person’, 
strafbaar gesteld in de Offences against the Person Act 1861.201 Harassment in ruimere zin, die 
niet specifiek ziet op belaging, is ook wel in andere wetgeving strafbaar gesteld. In de Public 
Order Act 1986 is midden jaren ’90 van de vorige eeuw strafbaar gesteld het veroorzaken van 
‘harassment, alarm or distress’, maar dat ziet meer op de openbare orde en daar behoeft geen 
stelselmatigheid in te schuilen.202

In eerste instantie is er een initiatiefwetsvoorstel ingediend om specifiek stalking tegen 
te gaan. Dat voorstel, The Stalkers Bill 1996, behelsde onder meer een definitie van stalking, 203 
maar is niet aangenomen, onder meer omdat door de definitie het bereik van de wet te klein 
zou zijn.204 Dit argument overtuigt niet, gelet op de ruime omschrijving van stalking in dit 
wetsvoorstel. Met name door de vangnetbepaling van art. 1 sub g, valt moeilijk in te zien waar-
om de reikwijdte daarvan niet voldoende zou kunnen zijn (mede in het licht van de  Offences 
against the Person Act 1861 en de Public Order Act 1986).

In de PHA 1997 worden twee vormen van strafbare stalking onderscheiden in de Engelse 
wet. Allereerst is er de kale stalking, ‘harassment of another’ (art. 1 lid 1 PHA 1997):

‘A person must not pursue a course of conduct-
(a) which amounts to harassment of another, and
(b) which he knows or ought to know amounts to harassment of the other.’

Daarnaast bestaat er een variant waarin twee of meer personen worden belaagd met een be-
paald doel, ‘persuasive harassment of others’ genoemd (art. 1 lid 1A PHA 1997):

‘A person must not pursue a course of conduct –
(a) which involves harassment of two or more persons, and
(b) which he knows or ought to know involves harassment of those persons, and

214439, Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 29 en 37-38 en Harris 2000, p. V.
201 Burstow & Ireland [1998] AC 147 (HL).
202 Zie art. 4A en 5 Public Order Act 1986.
203 Deze luidde: ‘(1) In this Act “stalking” shall mean engaging in a course of conduct whereby a person
 (a) follows, loiters near, watches or approaches another person
 (b) telephones (which for the avoidance of doubt shall include telephoning a person but remaining silent 

during the call), contacts by other electronic means or otherwise contacts another person
 (c) loiters near, watches, approaches or enters a place where another person lives works or repeatedly visits
 (d) interferes with property which does not belong to him and is in the possession of another person
 (e) leaves offensive, unwarranted or unsolicited material at a place where another person lives works or 

regularly visits.
 (f) gives offensive unwarranted or unsollicited material to another person; or
 (g) does any other act or acts in connection with another person
 so as to be reasonably likely to cause that other person to feel harassed, alarmed, distressed or to fear for 

his safety or for that of one or more third persons to whom he has a duty of protection or with whom he is 
associated’.

204 House of Commons Hansard 17 december 1996, 790 en 793.
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(c) by which he intends to persuade any person (whether or not one of those mentioned 
above)-
(i) not to do something that he is entitled or required to do, or
(ii) to do something that he is not under any obligation to do.’

Wat opvalt is dat de PHA 1997 geen definitie van harassment bevat. Enkel is bepaald dat onder 
harassment ook valt het verontrusten van de peroon of deze angst aanjagen.205 Er is expliciet 
door de Engelse wetgever voor gekozen om geen definitie van stalking te geven, juist om pro-
blemen te voorkomen over de reikwijdte van de wet. Er wordt uitgegaan van het schadelijke 
effect van het verboden handelen.206 Voort is opvallend dat, anders dan naar Nederlands recht, 
er ook sprake van harassment kan zijn als er niets met het gedrag wordt beoogd.

Van belang is ook dat bij deze twee delicten de culpa is geobjectiveerd, doordat eventueel 
voldoende is dat de verdachte had moeten weten dat zijn gedrag harassment opleverde. Dit is 
gedaan omdat er problemen waren met het aantonen van de intentie van de verdachte om een 
ander lastig te vallen. Meestal werd betoogd dat er geen intentie was om iemand lastig te vallen 
en stond de politie ook onder de reeds bestaande wetgeving machteloos.207 Bepalend is nu of 
een redelijk persoon had moeten weten dat door zijn gedrag sprake was van harassment (art. 
1 lid 2 PHA 1997):

‘For the purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought 
to know that it amounts to or involves harassment of another if a reasonable person in 
possession of the same information would think the course of conduct amounted to or 
involved harassment of the other.’

Art. 2 lid 2 PHA 1997 bepaalt dat harassment onder meer gestraft kan worden met een gevan-
genisstraf van zes maanden en/of een boete van £ 5.000,–. Ten slotte geldt dat de wet ook kan 
zien op pesten op het werk, seksuele intimidatie, (herhaalde) betogingen demonstraties en 
opdringerige of vasthoudende journalisten,208 terwijl in art. 4 PHA 1997 nog strafbaar is gesteld 
het aanjagen van vrees voor geweld op minstens twee gelegenheden.209

205 Art. 7 lid 2 PHA 1997: ‘References to harassing a person include alarming the person or causing the person 
distress.’

206 House of Commons Hansard 17 december 1996, 782.
207 House of Commons Hansard 17 december 1996, 783.
208 Simester & Sullian 2007, p. 411 en Addison & Lawton-Cruttenden 1998, p. 34.e.v.
209 ‘(1) A person whose course of conduct causes another to fear, on at least two occasions, that violence will be 

used against him is guilty of an offence if he knows or ought to know that his course of conduct will cause 
the other so to fear on each of those occasions.

 (2) For the purposes of this section, the person whose course of conduct is in question ought to know that 
it will cause another to fear that violence will be used against him on any occasion if a reasonable person in 
possession of the same information would think the course of conduct would cause the other so to fear on 
that occasion.’
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5.6.2.2 Course of conduct

De beide varianten van harassment gaan uit van een course of conduct, waaronder ook het ge-
bruik van woorden valt.210 Daar is een ondergrens aan gesteld. Het moet bij de kale harassment 
gaan om handelen op ten minste twee gelegenheden.211 Die gebeurtenissen moeten verband 
met elkaar houden, maar zij behoeven verder geen gelijkenis te vertonen of vlak na elkaar te 
geschieden.212 Derhalve zal al snel aan deze voorwaarde zijn voldaan.213

Bij de variant waarin het te doen is om twee of meer personen te bewegen iets te doen of 
na te laten moet het gaan om ten minste éénmalig handelen jegens ieder der personen.214 Dit 
is ook een zeer magere ondergrens, aangezien één actie gericht kan zijn tegen meer personen, 
zodat al snel aan die voorwaarde is voldaan.215

5.6.2.3 Uitzonderingen

Niet alle gedragingen vallen onder de PHA 1997. Er zijn ‘defences’, die maken dat het gedrag is 
uitgezonderd. Het is aan de verdachte om aan te tonen dat zo’n uitzondering van toepassing is. 
Hij moet aantonen dat het verweer waarschijnlijk is. De wet is niet van toepassing:216

‘to a course of conduct if the person who pursued it shows-
(a) that it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime,
(b) that it was pursued under any enactment or rule of law or to comply with any condi-
tion or requirement imposed by any person under any enactment, or
(c) that in the particular circumstances the pursuit of the course of conduct was reasona-
ble.’

5.6.2.4 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

Er is tijdens de parlementaire behandeling wel over geklaagd dat deze wet zo vaag is, dat deze 
niet zelf duidelijk maakt welk gedrag wel en welk gedrag niet toelaatbaar is en dat dit werd 
overgelaten aan rechterlijke invulling.217 Dit doet afbreuk aan de voorzienbaarheid van even-
tuele strafbaarheid. Hieraan wordt ten dele tegemoet gekomen doordat uit de omschrijving 
van harassment als bedoeld in de Public Order Act 1986 reeds kon worden opgemaakt wat het 

210 Art. 7 lid 4 PHA 1997.
211 Art. 7 lid 3 PHA 1997: ‘A “course of conduct” must involve-
 (a) in the case of conduct in relation to a single person (see section 1(1)), conduct on at least two occasions 

in relation to that person.’
212 Vgl. Simester & Sullivan 2007, p. 411-412 en Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 30-32.
213 Harris 2000, p.  19-20, merkt op dat in een evaluatie van deze wetgeving wordt aangegeven dat terug-

houdend wordt omgegaan met het al strafrechtelijk ingrijpen na twee meldingen.
214 Art. 7 lid 3 PHA 1997: ‘A “course of conduct” must involve-
 (b) in the case of conduct in relation to two or more persons (see section 1(1A)), conduct on at least one 

occasion in relation to each of those persons.’
215 Liberty, Liberty’s response to the joined Committee on Human Rights: ‘Policing and Protest’, juni 2008, p. 15.
216 Art. 1 lid 3 PHA 1997.
217 House of Commons Hansard 17 december 1996, 809-812.
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bestanddeel inhoudt en is ook de rechtspraak daaromtrent relevant.218 Art. 7 EVRM staat toe 
dat de rechter vervolgens de betekenis verder invult.219

Voorgesteld werd door de oppositie om de definitie van The Stalkers Bill 1996 over te 
 nemen, omdat zonder een omschrijving van harassment de wet te weinig houvast zou geven 
aan zowel de mensen belast met de opsporing als de burgers.220 Ook de geobjectiveerde culpose 
variant wilde men in het wetsvoorstel geschrapt zien, vanwege de onzekerheid die dat zou op-
leveren.221 Een van de algemene kritieken luidde: ‘Therefore, in practice, the Government have 
not really solved the problems by going for a wide definition using the phrases “ought to know”, 
“harassment” and “reasonable”. That will be a marvellous area for lawyers to work over for 
many years. Instead of solving the problems of someone being stalked, it may mean that per-
sons face much more upset and worry because their court case will become long running.’ 222

De Minister van Binnenlandse Zaken benadrukte dat dit ten koste van de werking van de 
wet zou gaan – ook met een restcategorie omdat de rechter zo’n restcategorie te eng zou uitleg-
gen: ‘It may not be the Opposition’s intention to detract in any way from the Bill’s provisions, 
but the unintended effect of their amendment is that it diminishes the protections in the Bill. It 
is not just a matter of my opinion. It is a matter of the technicalities of construction of statute 
law. The danger with the list system is that the court will have to construe the provision accor-
ding to the items on the list. If a phrase such as “and any other activity” is inserted, the court, 
under the ejusdem generis rule, must construe those other activities narrowly, according to the 
general characteristics that have already been given in the long list (…). Adding a catch-all at 
the end does not achieve what it seems to achieve. Judges must interpret catch-alls at the end 
of lists in statute according to certain rules that the courts have developed for the way in which 
they go about interpretation. The ejusdem generis rule assumes that, if Parliament added a 
catch-all, Parliament intended it to be interpreted according to the other characteristics in the 
list. It is not a wide-ranging catch-all. The best catch-all is to stick to the word “harassment”. 
That is not just my opinion; it is the opinion that we got after consultation. The Government 
did not pluck out of thin air the idea of plain, bald harassment, without considering any other 
ideas or suggestions.’ 223 De voorgestelde wijzigingen zijn uiteindelijk niet gehandhaafd.224

De kritiek in de Engelse doctrine is niet mals over deze wet. Door meerdere schrijvers 
wordt spanning met het lex certa-beginsel gesignaleerd. De kwestie of sprake is van harassment 
is, bij gebrek aan een definitie, volledig afhankelijk van het oordeel van de rechter. Ook wordt 
de geobjectiveerde schuld gehekeld.225 Samenvattend kan de volgende kritiek van Simester 
en Sullivan worden aangehaald: ‘The Protection of Harrasment Act 1997 is an unimpressive 
measure; a hasty product driven by political exigence with legislative revisions and extensions 

218 Vgl. Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 34-36. Uit de art. 4A en 5 Public Order Act 1986 blijkt dat 
het er om moet gaan dat een persoon: ‘(a) uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or 
disorderly behaviour, or (b) displays any writing, sign or other visible representation which is threatening, 
abusive or insulting, thereby causing that or another person harassment, alarm or distress.’

219 Zie par. 4.5.4.2.
220 House of Commons Hansard 17 december 1996, 819 e.v.
221 House of Commons Hansard 17 december 1996, 820-821.
222 House of Commons Hansard 17 december 1996, 822.
223 House of Commons Hansard 17 december 1996, 825-826.
224 House of Commons Hansard 17 december 1996, 829.
225 Zie Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 36 en Simester & Sullivan 2007, p. 39 en 412-413.
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made in the same vein. It uses undefined terms and takes objective liability to the extent of 
deeming D [de verdachte, JSN] to know of matters which were the thoughts and motivations 
of others at occasions where he was not present. A better solution to the genuine problem of 
threats and harassment is required.’ 226

Een aantal knelpunten kan inderdaad worden gesignaleerd naar aanleiding van het voor-
gaande. Allereerst wordt nergens in de PHA 1997 duidelijk gemaakt wat harassment is. De 
wet geeft dus weinig tot geen handvatten aan de burgers over welk gedrag nu precies strafbare 
harassment kan opleveren. De reikwijdte van de bepaling is ruim, met name omdat ervoor ge-
kozen is om bij de formulering ervan aan te knopen bij het schadelijke effect van het handelen, 
ongeacht hoe dat plaatsvindt. Toch lijkt het mogelijk een definitie van harassment te geven, al 
of niet met een restcategorie.

De bepaling is daarnaast ruim omdat het niet alleen ziet op stalking, maar ook kan zien op 
(herhaalde) protesten of manifestaties227 vasthoudende journalisten (die dan moeten aantonen 
dat hun gedrag redelijk was), pesten op werk of een burenruzie. Strafbaarheid voor deze gedra-
gingen op grond van art. 285b Sr is niet uitgesloten,228 maar onze bepaling lijkt daar in eerste 
instantie niet altijd voor te zijn bedoeld. Zo zal het enkele malen prostesteren of het plagen 
van een collega of buurman naar Nederlands recht nog geen belaging opleveren, terwijl naar 
Engels recht twee handelingen voldoende zijn om harassment op te kunnen leveren. Ondanks 
de ruime bewoording van de Engelse wet, is uit een evaluatie gebleken dat de ruime toepas-
singsmogelijkheid in situaties waar de wet eigenlijk niet voor geschreven is, niet zozeer het 
probleem is, als wel dat in het algemeen te snel tot ingrijpen wordt overgegaan.229 Daarnaast is 
problematisch dat een tweetal incidenten al voldoende is om van harassment te kunnen spre-
ken. Dit wordt wel een ‘bare minimum’ genoemd,230 maar neemt niet weg dat met twee inci-
denten deze strafbepalingen van toepassing kunnen zijn. Van stelselmatigheid als bedoeld in 
art. 285b Sr zal in zulke gevallen niet zo snel sprake zijn. Ook wordt het schuldvereiste voor de 
culpose variant geobjectiveerd en beoordeeld aan de hand van de wetenschap van een redelijk 
oordelend mens.

De Engelse wetgever heeft, uit angst voor een te rigide werking van een nadere omschrij-
ving, gekozen voor de algemene omschrijving harassment. Het ontbreken van een definitie van 
harassment maakt dat hierdoor spanning ontstaat met het lex certa-beginsel. Die spanning 
wordt niet weggenomen door de definitie van harassment in de Public Order Act 1986, omdat 
dit slechts ten dele een omschrijving oplevert, gericht op de openbare ordeverstoringen. In de 
PHA 1997 is de omvang van harassment veel groter. Deze manier van strafbaarstelling past 
mijns inziens niet goed bij onze opvattingen over het formuleren van delictsomschrijvingen, 
omdat de rechter een te groot gedeelte van het aantal gevallen lijkt te moeten invullen. Dat 
gaat mijns ziens aanzienlijk verder dan het middels jurisprudentie verder inkleuren van het 
bestanddeel ‘inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ van art. 285b Sr.

226 Simester & Sullivan 2007, p. 413.
227 Kritisch hierover in het licht van met name art. 10 EVRM is Liberty, een organisatie die over dit recht waakt 

in: Liberty’s response to the joined Committee on Human Rights: ‘Policing and Protest’, juni 2008.
228 Zie bijvoorbeeld HR 29 juni 2010, LJN BL8642.
229 Harris 2000, p. 51.
230 Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 31.
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Ten slotte blinkt met name de uitzondering van art. 1 lid 3 sub c PHA 1997 niet uit in duidelijk-
heid, hetgeen een punt van discussie is nu het lex certa-beginsel ook ziet op (wettelijke) uitzon-
deringen op de strafbaarheid van gedrag.231 In casu is geen sprake van strafbaarheid als het gaat 
om redelijk gedrag, gelet op de gegeven omstandigheden. Een dergelijk ruim geformuleerde 
uitzondering maakt het moeilijk in te schatten wat daar wel en wat daar niet onder valt. Dat laat 
dus onduidelijkheid bestaan over de handelingsvrijheid van personen.

5.6.3 Road traffic act: dangerous and careless driving

5.6.3.1 Inleiding

De Road Traffic Act 1988 (RTA 1988) is grotendeels een samenraapsel van (onderdelen van) de 
Road Traffic Act 1972, Transport Act 1982 en Road Traffic Regulation Act 1984. De wet, een zoge-
heten consolidatiewet, is nadien nog ingrijpend gewijzigd door onder meer de Road Traffic Act 
1991 (RTA 1991), maar de naam is hetzelfde gebleven. Het meest gelijkend op art. 5 WVW 1994 
is ‘dangerous driving’, als bedoeld in art. 2 RTA 1988 (ingevoerd door de RTA 1991). Daarnaast 
is er ‘careless or inconsiderate driving’, verboden in art. 3 RTA 1988. Beide bepalingen kennen 
een aparte variant als het verkeersgedrag tot de dood van een ander leidt (respectievelijk art. 1 
en art. 2B RTA 1988).232 Centraal staat bij deze bespreking het verboden verkeersgedrag zelf en 
niet deze strafverzwarende omstandigheid (gelijkend op art. 6 WVW 1994).

Oorspronkelijk kende de oude RTA, alsmede de eerste versie van de RTA 1988, het delict 
‘reckless driving’ in plaats van ‘dangerous driving’ (al bestond laatsgenoemde strafbepaling wel 
tot 1977). Ook werd in de wet verder niet duidelijk gemaakt wat onder ‘reckless driving’ moest 
worden verstaan. Nadat de wet was geëvalueerd,233 heeft de overheid in reactie daarop aanpas-
singen voorgesteld en aanvaard gekregen.234 Voor ‘reckless driving’ moest namelijk de intentie 
van de bestuurder worden bewezen en dit leidde in procedures nog wel eens tot (bewijs)pro-
blemen. Gekozen werd daarom voor een objectieve toets, waarbij uit werd gegaan van zeer 
slecht rijgedrag zelf als grondslag voor strafbaarheid. Art. 2 RTA 1988 luidt thans als volgt:

‘A person who drives a mechanically propelled vehicle dangerously on a road or other 
public place is guilty of an offence.’

5.6.3.2 Dangerous driving

De wet definieert vervolgens in art. 2A RTA 1988 zelf, anders dan de WVW 1994, nader wat 
onder gevaarlijk rijden moet worden verstaan:

‘(1) For the purposes of sections 1 and 2 above a person is to be regarded as driving dange-
rously if (and, subject to subsection (2) below, only if)

231 Zie par. 4.6.1.
232 Met name is dit voor de strafhoogte en strafvorderlijk van belang.
233 Road Traffic Law Review, Department of Traffic 1988 (bekend onder de naam ‘North Report’).
234 The Road User and the Law, Home Office e.a. 1989.
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(a) the way he drives falls far below what would be expected of a competent and careful 
driver, and
(b) it would be obvious to a competent and careful driver that driving in that way would 
be dangerous.
(2) A person is also to be regarded as driving dangerously for the purposes of sections 1 
and 2 above if it would be obvious to a competent and careful driver that driving the vehi-
cle in its current state would be dangerous.
(3) In subsections (1) and (2) above “dangerous” refers to danger either of injury to any 
person or of serious damage to property; and in determining for the purposes of those 
subsections what would be expected of, or obvious to, a competent and careful driver in 
a particular case, regard shall be had not only to the circumstances of which he could be 
expected to be aware but also to any circumstances shown to have been within the know-
ledge of the accused.
(4) In determining for the purposes of subsection (2) above the state of a vehicle, regard 
may be had to anything attached to or carried on or in it and to the manner in which it is 
attached or carried.’

Het eerste lid van dit artikel bepaalt dat het rijgedrag van de bestuurder ver onder de te ver-
wachten norm van een competente en zorgvuldige bestuurder dient te vallen (sub a), alsmede 
dat voor de competente en zorgvuldige bestuurder duidelijk moet zijn geweest dat het rij-
gedrag gevaarlijk was (sub b). De test van art. 2A lid 1 sub a en b RTA 1988 is volledig geobjec-
tiveerd, zodat de intentie van de bestuurder er niet toe doet.235 Wel kunnen bij die beoordeling 
ingevolge het derde lid niet alleen omstandigheden worden meegenomen waarvan mag wor-
den aangenomen dat de bestuurder ervan op de hoogte moet zijn geweest, maar ook omstan-
digheden waarvan is bewezen dat hij daarvan op de hoogte was. Zo kan toch een enigszins 
subjectief aspect bij de beoordeling van het rijgedrag betrokken worden. Het derde lid maakt 
ook duidelijk dat pas spake is van het predikaat ‘gevaarlijk’ als er gevaar bestaat voor letsel bij 
een persoon of aanzienlijke schade aan zaken. Dat wijst erop dat alleen als in concreto gevaar 
ontstaat sprake is van ‘gevaarlijk rijden’, maar niet als er gevaar kan worden veroorzaakt. Vereist 
is ‘obvious danger’.236

Er staat een maximale gevangenisstraf van twee jaren op dit delict, alsmede een ongeli-
miteerde boete. Tevens is de rechter verplicht de verdachte voor een bepaalde periode de be-
voegdheid tot het besturen van een motorvoertuig te ontzeggen, doorgaans met een minimum 
van twee jaar (art. 26 RTA 1988). Ook het rijden met een voertuig in een zeer slechte staat kan 
gevaarlijk rijden opleveren, als dat voor de competente en zorgvuldige bestuurder duidelijk 
moet zijn geweest (art. 2A lid 2 RTA 1988). Het moet dan wel gaan om direct merkbare gebre-
ken.237 Ten slotte kan het gevaar veroorzaken bestaan uit het opzettelijk en zonder wettige reden 
plaatsen van iets naast op de weg (art. 22A RTA 1988).

235 Card, Cross & Jones 2006, p. 622 en Cooper 1991, p. 6.
236 Vgl. Cooper 1991, p. 7. De bepaling gaat dus niet zo ver als art. 5 WVW 1994, waarbij het ook voldoende is 

als gevaar voor personen of goederen ‘kan worden veroorzaakt’.
237 Card, Cross & Jones 2006, p. 622 en Allen 2007, p. 345-346.
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5.6.3.3 Careless or inconsiderate driving

Bij gevaarlijk rijden als bedoeld in art. 2 RTA 1988 wordt de lat hoog gelegd. Alleen bij rijgedrag 
dat ver onder de maat is, is sprake van dit strafbare feit.238 Veel minder eisen worden gesteld aan 
‘careless or inconsiderate driving’ als bedoeld in art. 3 RTA 1988:

‘If a person drives a mechanically propelled vehicle on a road or other public place with-
out due care and attention, or without reasonable consideration for other persons using 
the road or place, he is guilty of an offence.’

Nadien is art. 3ZA RTA 1988 ingevoegd, luidende, voor zover hier relevant:

‘(2) A person is to be regarded as driving without due care and attention if (and only if) 
the way he drives falls below what would be expected of a competent and careful driver.
(3) In determining for the purposes of subsection (2) above what would be expected of 
a careful and competent driver in a particular case, regard shall be had not only to the 
circumstances of which he could be expected to be aware but also to any circumstances 
shown to have been within the knowledge of the accused.
(4) A person is to be regarded as driving without reasonable consideration for other per-
sons only if those persons are inconvenienced by his driving.’

‘Careless driving’ is derhalve de lichtere variant van ‘dangerous driving’, omdat het betreffende 
rijgedrag niet ver onder de te verwachten maat hoeft te zijn, maar slechts onder die maat. Ook 
hier geldt dat die maatstaf objectief wordt beoordeeld (zie lid 2), maar wel kunnen omstan-
digheden worden meegenomen waarvan is vast komen te staan dat de verdachte daarvan op 
de hoogte was (lid 3). Elke tekortkoming is in beginsel voldoende om strafbaarheid te kunnen 
aannemen.239 Anders dan bij gevaarlijk rijden, is niet ook een subjectieve toets voorgeschreven 
bij de beoordeling van het rijgedrag. Iemand maakt zich volgens het vierde lid alleen schuldig 
aan ‘inconsiderate driving’ als andere personen ongemak ondervinden van diens rijgedrag. Dit 
is vergelijkbaar met hinder veroorzaken als bedoeld in art. 5 WVW 1994. Niet strafbaar is 
degene die zich enkel zodanig gedraagt dat anderen kunnen worden gehinderd. Anders dan in 
art. 5 WVW 1994, moet de hinder daadwerkelijk ontstaan wil sprake zijn van ‘inconsiderate 
driving’.240 Dat sluit ook aan bij de bewoording van het vierde lid. De straf voor dit feit is enkel 
een geldboete van maximaal £ 2.500,–, terwijl de rechter de bevoegdheid heeft, maar niet de 
verplichting, om de verdachte voor een bepaalde periode de bevoegdheid tot het besturen van 
een motorvoertuig te ontzeggen.

238 Vgl. ook Card, Cross & Jones 2006, p. 622.
239 Card, Cross & Jones 2006, p. 625.
240 Vgl. Dangerous Driving and the Law (No. 26), Department of Transport, p. 11.
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5.6.3.4 Commentaar in het licht van het lex certa-beginsel

In de wetsgeschiedenis en de literatuur worden voormelde bepalingen aangaande strafbaar 
rijgedrag in het licht van het lex certa-beginsel niet geproblematiseerd. Daar bestaat ook weinig 
reden voor, nu in de wet zelf steeds is vastgelegd wat moet worden verstaan onder ‘dangerous 
driving’, ‘careless driving’ en ‘inconsiderate driving’. Dat biedt meer houvast dan de summiere 
formulering van art. 5 WVW 1994. Elke precisering ontbreekt verder in de WVW 1994. Daar-
naast kan uit de verschillende delictsomschrijvingen worden opgemaakt dat in het Verenigd 
Koninkrijk enkel concrete gevaarzetting of het concreet hinderen strafbaar is gesteld en niet 
het veroorzaken van de mogelijkheid daartoe. Dat houdt een beperking in van de reikwijdte 
van de bepaling. Daarmee is niet elke verkeersfout voldoende voor strafbaarheid, maar moet 
sprake zijn van het veroorzaken van evident gevaar. Ten slotte is sprake van een veel beperktere 
normadressaat in de Engelse bepalingen. Waar ingevolge art. 5 WVW 1994 ‘een ieder’ zich 
schuldig kan maken aan het veroorzaken van (mogelijk) gevaar of hinder, is dat in de Engelse 
varianten enkel de bestuurder (behoudens art. 22A RTA 1988).241 Dit alles komt de voorzien-
baarheid van de strafbaarheid ten goede komt.

5.7 Samenvatting en conclusies

In de voorgaande paragrafen is de verhouding tussen de wetgever en het lex certa-beginsel 
besproken. Gebleken is dat een bepaalde wetgevingstechniek voor de wetgever niet dwingend 
wordt voorgeschreven in de literatuur en rechtspraak. De verschillende manieren van het op-
stellen van strafbepalingen hebben voor- en nadelen in het licht van het lex certa-beginsel. 
Formele delicten hebben het ‘voordeel’ dat de handeling beschreven staat, bij materieel om-
schreven delicten is dat het te vermijden gevolg. Bij een commissiedelict wordt aangegeven dat 
een bepaald handelen verboden is, een zuiver omissiedelict is vaak gericht tot een specifieke 
groep personen waarvoor duidelijker zal zijn welke rechtsplicht op hen rust om te hande-
len. Bij aflopende delicten moet duidelijk worden gemaakt wanneer het stafbare feit ten einde 
komt, en bij voortdurende delicten wat de verboden toestand inhoudt. Het nadeel van gevaar-
zettingsdelicten is dat een gevaarzettende toestand reeds verboden is en deze bepalingen een 
ruimer bereik hebben dan krenkingsdelicten, omdat bij die laatste het rechtsbelang concreet 
moet zijn geschaad. Bij kwaliteitsdelicten geldt dat de normadressaat, vanwege zijn hoedanig-
heid, in beginsel eerder zal weten wat er van hem verwacht wordt dan bij algemene delicten.

Onduidelijke regelgeving kan worden onderverdeeld in systematische en semantische 
onduidelijkheid. De eerste categorie houdt in dat de strafrechtelijke norm onduidelijk wordt 
uit systematisch oogpunt. Dat kan allereerst het geval zijn bij (horizontale of verticale) ge-
lede normstelling. Daarvan is sprake als de normstelling in twee of meer fasen plaatsvindt. 
De norm wordt dan in meerdere bepalingen teruggevonden. Dat kan onduidelijkheid in de 
hand werken. Daarnaast kunnen strafbepalingen onduidelijk worden omdat zij tegenstrijdig 
zijn met andere bepalingen, als sprake is van inconsistente terminologie, als wordt verwezen 
naar andere bepalingen, als zij (zeer) gedetailleerd zijn en als meer strafnormen in één bepa-
ling zijn opgenomen. De tweede categorie kan worden onderverdeeld in bepalingen die in een 

241 Al kan men wel vrij snel worden aangemerkt als bestuurder, vgl. Card, Cross & Jones 2006, p. 618-619.
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vreemde taal zijn opgesteld (hetgeen naar Nederlands en Europees Gemeenschapsrecht niet is 
toegestaan), vage normen en zorgplichtbepalingen (die ook als onderdeel van de vage normen 
kunnen worden gezien).

Ook als de rechter strafbepalingen invult kan sprake zijn van onduidelijkheid. Een reeks 
uitspraken kan te fijnmazig worden en moeilijker vindbaar, de rechter moet zich van taal be-
dienen met inherente restricties van dien en hij kan vage termen gebruiken. Uitspraken kun-
nen daarnaast tegenstrijdig zijn, terwijl ook onduidelijk kan zijn of zij zien op één specifiek 
geval (verbonden aan de feiten van die casus), of een meer algemene strekking hebben.

Bij de strafbaarstelling van belaging (art. 285b Sr) heeft de (initiatief)wetgever zich weinig 
tot niets aangetrokken van de kritiek op die bepaling in het licht van het lex certa-beginsel. Er 
is expliciet voor gekozen de rechtspraak het bestanddeel ‘persoonlijke levenssfeer’ verder te 
laten invullen. Bij de invoering van art. 5 WVW 1994 als opvolger van art. 25 WVW 1994, is 
er geen noemenswaarige discussie geweest over spanning van deze bepaling met het lex certa-
beginsel. Dat wekt verbazing omdat die kritiek al geruime tijd geuit werd.

Het lex certa-beginsel wordt in Duitsland erkend als het ‘Bestimmtheitsgebot’ en is ver-
ankerd in de Grondwet, alsmede het Wetboek van Strafrecht. In Engeland wordt het beginsel 
erkend als onderdeel van de ‘Rule of law’, als het beginsel van ‘fair warning’. In de Duitse en 
Engelse literatuur is, evenals in Nederland, kritiek gekomen op de respectievelijke strafbaar-
stellingen van belaging (‘Nachstellung’ en ‘Harassment’) wegens beweerde strijd met het lex 
certa-beginsel. Toch zijn beide bepalingen ingevoerd in 2006 (Duitsland) en 1997 (Engeland). 
Van oudere datum zijn de bepalingen in Duitsland en Engeland die overeenkomen met art. 5 
WVW 1994. Ten aanzien van die bepalingen is, anders dan in Nederland, geen commentaar 
geleverd in het licht van het lex certa-beginsel.

In Duitsland heeft het lex certa-beginsel een stevige basis in het strafrecht en de Duitse 
wetgever lijkt het lex certa-beginsel zoveel mogelijk te willen realiseren. Met name uit de Duit-
se wijze waarop Nachstellung en de bepalingen betreffende gevaarlijk rijden zijn geformuleerd 
valt lering te trekken. De Duitse wetgever maakt duidelijk dat ook delicten met veel verschij-
ningsvormen, in bepaalde gevallen wel degelijk concreet kunnen worden omschreven, des-
noods met een vangnetbepaling om onvoorziene, toekomstige gevallen onder de strafbepaling 
te kunnen scharen. De wet maakt dan duidelijker wat in ieder geval onder de bepaling zal val-
len. Nu het lex certa-beginsel vereist dat de wetgever delicten zo duidelijk mogelijk omschrijft, 
moet kritisch worden bekeken of het niet anders kan dan louter met een abstracte formulering.

In het Engelse strafrecht lijkt, althans ten aanzien van de in dit hoofdstuk beschreven 
strafbepalingen, het lex certa-beginsel een minder sterke werking te hebben. De Engelse va-
riant van belaging geeft geen nadere definitie van harassment, zodat onduidelijk is wat daar 
volgens de Engelse wetgever onder zou moeten vallen. De Engelse bepalingen betreffende 
gevaarlijk rijden zijn duidelijker geformuleerd dan art. 5 WVW 1994 en hebben een minder 
ruime werking, onder meer omdat ‘obvious danger’ vereist wordt en de enkele mogelijkheid 
daarop niet voldoende is voor strafbaarheid. In het licht van het lex certa-beginsel valt de 
nadere precisering van wat gevaar oplevert en de beperking tot daadwerkelijk gevaar te prefe-
reren boven de huidige invulling van art. 5 WVW 1994.
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6.1 Inleiding

De juridische basis van het lex certa-beginsel is in hoofdstuk 4 aan de orde gekomen. De bepa-
lingen waarin het beginsel is gecodificeerd, onder meer art. 1 lid 1 Sr, art. 16 Gw, art. 7 EVRM 
en art. 15 IVBPR, zijn behandeld, alsmede de verhouding daartussen en de reikwijdte van het 
beginsel. In hoofdstuk 5 is de opstelling van de wetgever tegenover het beginsel behandeld. In 
dit hoofdstuk wordt in aansluiting daarop de rechtspraak aangaande deze bepalingen nader 
geanalyseerd. De rechtspraak van het EHRM is al behandeld in hoofdstuk 4, nu uitgebreide 
travaux préparatoires voor art. 7 EVRM ontbreken en daarin niet wordt ingegaan op het lex 
certa-beginsel.

Van strafbepalingen in binnen- en buitenland wordt met enige regelmaat wel betoogd 
dat een bepaalde delictsomschrijving wegens vaagheid in strijd is met het legaliteitsbeginsel 
vervat in art. 1 Sr, art. 16 Gw en art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR. In de nationale rechtspraak 
heeft de Hoge Raad klachten over de verwerping van dit verweer tot dusver telkens ongegrond 
verklaard, door te stellen dat de desbetreffende formulering niet te onbepaald is en/of dat eni-
ge vaagheid in een strafbepaling soms onvermijdelijk is. Voornamelijk lagere wetgeving, met 
name die welke ziet op de openbare orde, en bepalingen in het bijzonder strafecht liggen nogal 
eens onder vuur. Maar ook ten aanzien van commune strafbepalingen is wel betoogd dat deze 
soms te vaag zouden zijn.

In dit hoofdstuk wordt de waardering van het lex certa-beginsel in de Nederlandse recht-
spraak aan een nadere analyse onderworpen (par. 6.2). Vervolgens komen de overwegingen 
van de Duitse en Engelse rechter over het lex certa-beginsel aan de orde, alsmede over de 
overeenkomstige varianten van belaging en art. 5 WVW 1994 (respectievelijk par. 6.3 en 6.4).

Aan het slot van dit hoofdstuk komt in paragraaf 6.5 aan de orde hoe in de literatuur over 
toetsing van het lex certa-beginsel door de rechter wordt gedacht, alsmede hoe de Hoge Raad 
en het EHRM aan die toetsing invulling geven. Daarna wordt behandeld wat het rechtsgevolg 
is van schending van het lex certa-beginsel.

Ik sluit het hoofdstuk af met een samenvatting en conclusies (par. 6.6).

6.2 Rechtspraak van de Hoge Raad1

6.2.1 Algemene overwegingen

De Hoge Raad erkent de waarde van het lex certa-beginsel. In de zaak aangaande krulsla, 
geeft de Hoge Raad eerst enkele algemene overweging ten aanzien van het beginsel: ‘In deze 

1 Zie voor enkele voorbeelden van lagere rechtspraak aangaande het lex certa-beginsel ook: Rb Amsterdam 
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 voorschriften ligt onder meer het zogenaamde bepaaldheidsgebod besloten. Dit houdt in dat 
de burger moet kunnen weten ter zake van welke gedragingen hij kan worden gestraft. De 
rechtszekerheid eist dit. Van de wetgever mag worden verlangd dat hij met het oog daarop op 
een zo duidelijk mogelijke wijze delicten omschrijft. Daarbij moet niet uit het oog worden ver-
loren dat de wetgever soms met een zekere vaagheid, bestaande uit het bezigen van algemene 
termen, delicten omschrijft om te voorkomen dat gedragingen die strafwaardig zijn buiten het 
bereik van de delictsomschrijving vallen. Die vaagheid kan onvermijdelijk zijn, omdat niet 
altijd te voorzien is op welke wijze de te beschermen belangen in de toekomst zullen worden 
geschonden en omdat, indien dit wel is te voorzien, delictsomschrijvingen anders te verfijnd 
worden met als gevolg dat de overzichtelijkheid wegvalt en daarmee het belang van de alge-
mene duidelijkheid van de wetgeving schade lijdt. In dit verband verdient nog opmerking dat 
indien het om professionele marktdeelnemers gaat, mag worden verlangd dat deze zich terdege 
laten informeren over de beperkingen waaraan hun gedragingen zijn onderworpen.’ 2

Hoewel duidelijkheid van strafwetgeving gewenst is, valt aan onduidelijke wetgeving 
soms dus niet te ontkomen volgens de Hoge Raad. Hij relativeert de waarde van het lex certa-
beginsel daarmee. Van belang is om te signaleren dat de Hoge Raad van de wetgever wel eist 
dat deze delicten ‘op een zo duidelijk mogelijke wijze delicten omschrijft’. Dat zou een subsi-
diariteitseis genoemd kunnen worden, die getuige de uitspraak aangaande de Krulsla volgens 
de Hoge Raad in het lex certa-beginsel besloten ligt. Als een duidelijkere delictsomschrijving 
geformuleerd kan worden, mag door de wetgever dus niet volstaan worden met een vagere 
 redactie.3 Hij heeft de plicht strafbaarstellingen zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.4 Dat 
lijkt een belangrijk gegeven, omdat daarmee duidelijk wordt dat naar het oordeel van de Hoge 
Raad voormelde vaagheid alleen geaccepteerd wordt als dat onvermijdelijk is.

Borgers stelt echter dat de Hoge Raad feitelijk niet toetst of de vaagheid van een aangeval-
len bepaling noodzakelijk of onvermijdelijk is en dus of een meer concrete formulering niet 
aangewezen of onmogelijk zou zijn geweest. Een uitleg over de onvermijdelijkheid of nood-
zakelijkheid van de vaagheid wordt niet gegeven.5 Helemaal gelijk heeft Borgers naar mijn 
mening niet, omdat de Hoge Raad wel vaak verwijst naar de ‘aard en inhoud’ van de aan de 
voorschriften ten grondslagliggende norm, die zouden maken dat een zekere vaagheid onver-
mijdelijk is.6 Toch is die uitleg weinig zeggend. Daarmee is een vastgestelde onvermijdelijk-
heid of noodzakelijkheid uiteindelijk niet meer dan een machtswoord. Een dergelijk oordeel 
boet daardoor in aan acceptatie en dat is jammer. Het is van belang dat de strafrechter de 
wetgever duidelijk maakt zijn strafwetten zo duidelijk mogelijk op te stellen.

In (iets) oudere rechtspraak overwoog de Hoge Raad niet alleen dat vage begrippen soms 
onvermijdelijk zijn in strafbepalingen, maar werd ook geoordeeld dat de aangevallen norm 

10 december 2009, NJFS 2010, 95, Hof Amsterdam 14 november 2005, LJN AU8386, Hof Arnhem 31 okto-
ber 2005, LJN AU6542 en Rb Middelburg 21 januari 2004, NbSr 2004, 143.

2 HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14, r.o. 3.4 en 3.5 (een zelfde kwestie was aan de orde met betrekking tot 
krulandijvie, zie HR 31 oktober 2000, DD 01.007).

3 Vgl. ook Hendriks 1994, p. 107.
4 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 484.
5 Borgers 2011, p. 122-124.
6 Zie bijvoorbeeld HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54, HR 4 oktober 2005, LJN AT3643 en HR 30 juni 2009, 

LJN BG4822. Gewezen kan ook worden op Rb Maastricht 4 december 2003, LJN AN9731.
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uiteindelijk duidelijk genoeg was. Zo werd in een bekend arrest aangaande het bestanddeel 
‘zich op andere wijze onbehoorlijk gedragen’, als bedoeld in art. 4 Algemeen Reglement Ver-
voer (ARV), geoordeeld dat dit geen schending van het lex certa-beginsel inhield. Verdachte 
had haar geschoeide voeten op een stoel gelegd en twee agenten uitgemaakt voor ‘gorilla’s, 
klootzakken, hufters en staatspooiers’ en daarmee volgens de feitenrechter ‘zich onbehoorlijk 
gedragen’. Daaromtrent oordeelde de Hoge Raad in cassatie dat de norm ‘in zoverre is gecon-
cretiseerd dat het gaat om gedrag op de stations en in de treinen, en dat het voorts betreft een 
norm die, in de bewoordingen van het Europese Hof voor de rechten van de mens in zijn arrest 
van 26 april 1979, NJ 1980, 146, is “inevitably couched in terms which,… are vague and whose 
interpretation and application are questions of practice” ’.7 8 De norm is volgens de Hoge 
Raad derhalve onvermijdelijk wel enigszins vaag, maar niet te vaag om het gedrag niet op af te 
kunnen stemmen.

Hierop valt af te dingen dat het zich onbehoorlijk gedragen op vele manieren kan geschie-
den die op zichzelf niets met de locatie te maken hebben.9 De in casu gebezigde woorden had 
de verdachte overal kunnen bezigen. Dat geldt ook voor het leggen van de geschoeide voeten 
op een stoel. Advocaat-generaal Leijten noemt deze bepaling een grensgeval, maar accepteert 
de bepaling uit het ARV op dezelfde gronden als de Hoge Raad. Een soortgelijk verbod in een 
APV, inhoudende ‘onbehoorlijk gedrag op de openbare weg’ zou wat hem betreft wel te alge-
meen zijn om te fungeren als basis voor een strafbepaling. Ik vermag het significante verschil 
tussen stations en treinen (die in principe vrijelijk te betreden zijn) en de openbare weg niet in 
te zien. Met name niet in het onderhavige geval, waarbij de gedraging van de verdachte bestond 
uit het plaatsen van de schoenen op een stoel en het toevoegen van laatdunkende woorden aan 
personen (met gezag, al doet dat hier volgens mij niet ter zake). Die gedragingen zijn op geen 
enkele wijze aan een locatie gebonden.10

Ik vraag mij derhalve af of voorzienbaar moet zijn geweest dat die gedragingen een over-
treding van het ARV zouden opleveren, maar er wordt wel betoogd dat grensgevallen in het 
nadeel van de verdachte kunnen worden uitgelegd.11 Mijns inziens ligt het in die gevallen meer 
voor de hand juist in het voordeel van de verdachte te oordelen. Het adagium is bijvoorbeeld 
bij rechterlijke twijfel over het daderschap van de verdachte ‘in dubio pro reo’.

Waar het uiteindelijk om gaat is dat de Hoge Raad eerder had overwogen dat de norm 
a quo, al dan niet ondanks onvermijdelijke vaagheid, wel duidelijk genoeg was. In een  andere 
uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat de feitenrechter ten aanzien van art. 49b APV  Rotterdam, 

7 HR 2 april 1985, NJ 1985, 796. Het verbod luidt voor zover hier relevant (art. 4 par. 3 aanhef en onder d 
ARV): ‘Het is verboden (…) op enig gedeelte van de stations of in de treinen te vechten, handtastelijkheden 
te plegen, vuurwerk af te steken, anderen uit te schelden of lastig te vallen dan wel zich op andere wijze 
onbehoorlijk te gedragen.’ Zie voor soortgelijke gevallen HR 1 september 1998, NJ 1999, 61 en HR 28 maart 
2006, LJN AV1612 (met name conclusie advocaat-generaal Vellinga).

8 Ten aanzien van de openbare ordebepaling van art. 10 APV Tilburg – waarin kort gezegd onder meer 
verboden is zich hinderlijk te gedragen – heeft de Hoge Raad recent geoordeeld dat ieder bedelen erin 
bestaande dat men anderen aanspreekt en zijn hand op houdt, nog niet zo hinderlijk is dat daardoor de 
openbare orde wordt verstoord (HR 15 juni 2010, LJN BL3179).

9 In soortgelijke zin Groenhuijsen 1987, p. 17, Simmelink 1995, p. 287 en Borgers 2011, p. 122-125.
10 Toch hanteert de Hoge Raad dat in meer arresten, zie bijvoorbeeld HR 1 september 1998, NJ 1999, 61.
11 Zie Knigge in zijn noot onder EHRM 22 november 1995, C. R. v. the United Kingdom, NJ 1997, 1 en advo-

caat-generaal Jörg in zijn conclusie voor HR 9 maart 2004, NJ 2004, 675 m.nt. PMe/R. de Lange. 
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dat – kort gezegd – het verkopen van verdovende middelen of daarop gelijkende waar verbood, 
‘terecht geoordeeld [had] dat het artikel een duidelijk omschreven objectief kenbaar en door 
de rechter toetsbaar gedrag strafbaar stelt’.12 Ook in de jaren ’90 van de vorige eeuw blijft dit de 
vigerende rechtspraak. De Hoge Raad oordeelt steeds dat de bepaling voldoende duidelijk of 
voldoende concreet is,13 waarbij soms tevens wordt overwogen dat aan vaagheid vanwege de 
‘aard en inhoud van de aan de strafbaarstelling ten grondslagliggende norm’ nu eenmaal niet 
altijd valt te ontkomen.14

Groenhuijsen en Kristen bespreken twee verschillen tussen de ‘oude’ rechtspraak en het 
Krulsla-arrest. Allereerst komt het criterium van voldoende concreetheid niet met zoveel 
woorden terug. Zij menen echter dat hieraan geen betekenis moet worden toegekend om-
dat dit criterium kan worden ingelezen in de vaststelling van de Hoge Raad dat uit het lex 
certa-beginsel volgt dat de burger moet kunnen weten ter zake van welke gedragingen hij kan 
worden gestraft. ‘Laat men deze maatstaf los op een strafbaarstelling en wordt geoordeeld dat 
deze strafbaarstelling daaraan voldoet, dan leidt dat tot de dwingende conclusie dat de delicts-
omschrijving voldoende concreet is.’ 15

Steun voor die opvatting is ook te vinden in een andere overweging in het Krulsla-arrest. 
De casus betrof normering van het nitraatgehalte in de groente sla, terwijl ter zitting in feite-
lijke aanleg naar voren was gekomen dat ‘krulsla’ daarvan op allerlei punten wezenlijk ver-
schilt. Voor het hof was dit aanleiding om te oordelen dat de bepaling te onbepaald was en in 
dit geval toepassing miste. De verdachte werd dan ook ontslagen van alle rechtsvervolging. 
De Hoge Raad stelt echter na de hierboven geciteerde algemene overweging dat die beslis-
sing onjuist is: ‘Nu de bewijsmiddelen inhouden dat het hier om een professionele marktdeel-
nemer gaat, staat het hiervoor onder 3.4 genoemde bepaaldheidsgebod er op de daar en onder 
3.5 aangeduide gronden, niet aan in de weg onder de soort sla ook subcategorieën van sla te 
verstaan. De omstandigheid dat in het toepasselijk voorschrift slechts de soort is genoemd en 
geen subcategorieën zijn aangeduid brengt dus niet mee dat in een geval als het onderhavige 
daaruit de slotsom mag worden getrokken dat subcategorieën niet aan de in het voorschrift 
gestelde beperkingen zijn onderworpen. Die slotsom zou in strijd zijn met een redelijke wets-
uitleg. In het licht van hetgeen hiervoor onder 3.4 en 3.5 is overwogen, is het aanvaardbaar dat 
de wet gever heeft volstaan met de vermelding van de soort sla in het toepasselijk voorschrift. 
De onder 3.3 vermelde voorschriften (art. 7 lid 1 EVRM, art. 1 lid 1 Sr en art. 16 Gw, JSN) zijn 
daardoor niet geschonden. De rechter dient in een dergelijk geval vast te stellen of de groente 
waarvan in de bewezenverklaring wordt gesproken zo’n subcategorie is.’ De Hoge Raad heeft 
aldus met zoveel woorden de norm voldoende concreet geoordeeld.

12 HR 21 mei 1985, NJ 1986, 676.
13 HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 542, HR 17 november 1992, NJ 1993, 409, HR 27 juni 1995, NJ 1995, 722 

(waarin de Hoge Raad het oordeel van het hof dat het desbetreffende vergunningsvoorschrift voldoende 
concreet was, niet onbegrijpelijk vond) en HR 1 september 1998, NJ 1999, 61 (waarin de Hoge Raad, in het 
licht van de beoordeling van het oordeel van de rechtbank, toenmalig art. 54 APV Amsterdam voldoende 
concreet achtte).

14 HR 8 maart 1994, NJ 1994, 412, HR 20 oktober 1998, NJ 1999, 48 en HR 30 juni 2009, NJ 2009, 481 m.nt. 
N. Keijzer.

15 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 336.
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Daarnaast geldt volgens Groenhuijsen en Kristen dat het verschil maakt dat in de Krulsla-zaak 
het Openbaar Ministerie in cassatie is gegaan, terwijl het in de andere zaken ging om een door 
de verdediging gedaan – doch verworpen – beroep op onverbindendheid van de strafbaarstel-
ling.16 Dit argument komt mij minder sterk over omdat het volgens mij niet relevant is welke 
partij er cassatie heeft ingesteld. Het gaat hier steeds om een rechtsoordeel, zodat de Hoge 
Raad in beide gevallen moet bekijken of het oordeel van het hof – of een bepaling gezien het 
lex certa-beginsel al of niet te onbepaald is – getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Oordeelt 
de Hoge Raad dat sprake is van een voldoende duidelijke norm dan is door het Openbaar 
Ministerie ingediende cassatiemiddel op dat punt gegrond, terwijl een namens de verdachte 
ingediend cassatiemiddel in dat geval zou worden verworpen.

Een tweede verschil is volgens Groenhuijsen en Kristen gelegen in de redengeving van 
de onvermijdelijkheid van enige vaagheid. ‘Waar de Hoge Raad zich voorheen beperkte tot de 
norm zelf, getuige de referentie naar de aard en de inhoud van de norm, wordt in de alge mene 
beschouwing over het bepaaldheidsgebod een beroep gedaan op een wetgevingstechnisch 
argu ment en de ordenende functie van het legaliteitsbeginsel. Een zekere mate van vaagheid 
wordt onvermijdelijk geacht omdat de wetgever onmogelijk alle toekomstige ontwikkelingen 
kan voorzien en omdat een te ver doorgevoerde specificatie van strafbaar gedrag leidt tot on-
duidelijkheid.’ Volgens hen is ook hier geen sprake van een trendbreuk. ‘Of de Hoge Raad heeft 
willen breken met de voorheen gehanteerde argumentatie wagen wij te betwijfelen. Het is meer 
een expliciteren (en daarmee ook een verenging) van de argumenten die aan de eerder gehan-
teerde motivering ten grondslag moeten hebben gelegen. Immers, in de aard en de inhoud 
van de norm kan juist de oorzaak zijn gelegen voor de onvoorzienbaarheid van toekomstige 
ontwikkelingen of voor ongewenste fijnmazigheid.’ 17

Dat, zoals Groenhuijsen en Kristen stellen, aan beide verschillen inderdaad geen beteke-
nis moet worden toegekend, blijkt uit de rechtspraak van de Hoge Raad zelf van latere datum. 
Daarin wordt weer teruggegrepen op de formuleringen van vóór het Krulsla-arrest. Een goed 
voorbeeld hiervan is het arrest met betrekking tot lekkende koelinstallaties. Aangaande de daar 
in het geding zijnde regelgeving,18 overwoog de Hoge Raad namelijk weer dat de ‘aard en in-
houd van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten grondslagliggende norm enerzijds een 
zekere vaagheid in de delictsomschrijving [maken], terwijl anderzijds die voorschriften vol-
doende concreet zijn om de betrokkene in staat te stellen zijn gedrag daarop af te stemmen.’ 19 
Een identieke formulering gebruikte ons hoogste rechtscollege om te oordelen dat het begrip 
‘afvalstof ’ als bedoeld in art. 1 Wm niet in strijd was met het lex certa-beginsel.20

Ook heeft de Hoge Raad de algemene overwegingen en de oude formulering na het Krul-
sla-arrest wel eens door elkaar laten lopen. Een Tilburgs samenscholingsverbod hield geen 
schending van het lex certa-beginsel in volgens de Hoge Raad: ‘De veelheid aan verschijnings-
vormen waarin zich verstoring van de openbare orde kan voordoen maakt een zekere vaagheid 

16 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 336.
17 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 336.
18 Art. 24 Wms (oud), art. 15 van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (oud) en art. 6 

(oud) van de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997.
19 HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54.
20 HR 4 oktober 2005, LJN AT3643. Zie in gelijke zin HR 30 juni 2009, LJN BG4822 en Rb Maastricht 

4  december 2003, LJN AN9731.
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in de delictsomschrijving onvermijdelijk. De (…) geformuleerde norm maakt, mede gelet op 
hetgeen daaromtrent aan de hand van het algemeen spraakgebruik in de toelichting op deze 
bepaling wordt opgemerkt, voldoende concreet duidelijk welke gedragingen op de weg ver-
boden zijn en strafbaar gesteld en stelt de verdachte voldoende in staat zijn gedrag op de weg 
– welk laatste begrip in art. 1, aanhef en onder A, APV Tilburg 1997 nauwkeurig is omschre-
ven – daarop af te stemmen.’ 21

Overigens wordt door de Hoge Raad nog steeds niet altijd gewezen op de soms onvermij-
delijke vaagheid van een bepaling. Hij oordeelt soms ook kortweg dat de aangevallen bepaling 
duidelijk genoeg is. Zo is recent ten aanzien van art. 78 van de APV Den Haag nog betoogd dat 
sprake zou zijn van schending van het lex certa-beginsel. Ook die bepaling is evenwel geaccor-
deerd door de Hoge Raad: ‘De in die bepaling geformuleerde norm maakt voldoende concreet 
duidelijk welke gedragingen op of aan de weg met betrekking tot gebouwen zijn verboden en 
strafbaar gesteld en stelt de verdachte voldoende in staat zijn gedrag daarop af te stemmen.’ 22

De slotsom is derhalve dat met het Krulsla-arrest de Hoge Raad geen andere weg is ingesla-
gen. De rechtspraak daarna maakt duidelijk dat formuleringen gemakkelijk door elkaar lopen 
en de Hoge Raad van geval tot geval eerst bekijkt of de norm duidelijk genoeg is voor de be-
trokkene zijn gedrag op af te stemmen, of dat het om een norm gaat die enigszins vaag is, doch 
uiteindelijk voldoende concreet duidelijk maakt wat in het specifieke geval wel en wat niet mag.

6.2.2 Art. 285b Sr

In deze paragraaf wordt gekeken naar de invulling die de rechtspraak aan belaging heeft gege-
ven. In paragraaf 5.4.2 zijn de opvatting van de wetgever en de reacties in de literatuur op deze 
bepaling besproken. De wetgever heeft aangegeven dat het bestanddeel ‘persoonlijke levens-
sfeer’ door de rechter nader moest worden ingekleurd. Het is de vraag of dat gebeurd is.

Dat lijkt niet het geval. In de gepubliceerde rechtspraak komt een nadere afbakening niet 
naar voren. Genoemd kan worden een arrest waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de 
wetsgeschiedenis en de bewoordingen van art. 285b Sr er niet aan in de weg staan dat ook 
sprake van belaging kan zijn als verdachte en slachtoffer buren zijn. ‘Beslissend is of sprake is 
van gedragingen waardoor wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk wordt gemaakt op 
de persoonlijke levenssfeer van een ander met het in de delictsomschrijving nader omschreven 
oogmerk.’ 23

21 HR 28 mei 2002, NJ 2002, 483. Art. 8 lid 1 (oud) APV Tilburg 1997 luidde: ‘Het is verboden op de weg deel 
te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven 
tot wanordelijkheden.’ In de toelichting wordt over samenscholing gesteld dat hieronder moet worden 
verstaan, naar het woordenboek van Van Dale, ‘het groepsgewijs bij elkaar komen van mensen, die een 
dreigende houding aannemen of kwade bedoelingen hebben’. Het begrip weg wordt in art. 1 onder A in 
vier categorieën onderverdeeld, maar omvat zo goed als elke voor het publiek toegankelijke plaats in de 
gemeente.

22 HR 28 maart 2006, NJ 2006, 237. De bepaling luidt: ‘Overlast bij of in gebouwen, 1. Het is verboden zonder 
daartoe bevoegd te zijn, op of aan de weg: a. In een raamkozijn of op een drempel of stoep van een gebouw 
te zitten of te liggen; b. tegen een deur of raam van een gebouw te leunen; c. zich zonder redelijk doel in een 
portiek of poort op te houden.’ In casu had de verdachte zonder daartoe bevoegd te zijn, op een drempel 
van een gebouw gezeten.

23 HR 7 februari 2006, NJ 2007, 107 m.nt. Mevis.
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In gelijke zin oordeelde de Hoge Raad in een recent arrest, waarin een politiefunctionaris een 
kleine drie weken schriftelijk, per e-mail en telefonisch werd lastig gevallen, onder andere door 
beledigingen, waarbij de Hoge Raad oordeelde dat ‘De omstandigheid dat de in de bewezen-
verklaring genoemde berichten en brieven gestuurd werden naar de werkplek van [slachtoffer] 
en dat de inhoud daarvan zijn optreden als politiefunctionaris betrof, niet aan het aannemen 
van belaging in de weg [staat].’ 24

Het lijkt erop dat door de Hoge Raad een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer al snel zal 
worden aangenomen,25 hoewel een (standaard)arrest waarin de Hoge Raad duidelijk maakt 
wat nu precies wel en wat niet onder de persoonlijke levenssfeer valt, (nog) niet is gewezen. 
Dat houdt in dat dit bestanddeel derhalve wel gedeeltelijk nader is ingekleurd, zoals door de 
wetgever beoogd om hierover meer duidelijkheid te geven, maar nog niet helder is afgebakend. 
Of dat problematisch is in het licht van art. 7 EVRM valt te betwijfelen. Het EHRM heeft in 
een zaak aangaande het bestanddeel ‘the private life of another person’ in art. 27 van het Finse 
Wetboek van Strafrecht (een bepaling te vergelijken met onze misdrijven van smaad en laster, 
respectievelijk art. 261 en 262 Sr),26 geoordeeld dat het daarin geen onduidelijkheid bespeurt.27

Hierbij is ook nog relevant dat de initiatiefnemers tot de wet er van uitgegaan zijn dat 
rechtspersonen niet het slachtoffer van stalking kunnen worden.28 Aangaande de rechtmatig-
heid van een stelselmatige observatie van het terrein van een besloten vennootschap heeft de 
Hoge Raad geoordeeld dat ook rechtspersonen een persoonlijke levenssfeer hebben.29 Het is 
derhalve de vraag of de Hoge Raad de bescherming zal beperken tot natuurlijke personen.30

De uitspraken van de Hoge Raad laten tevens zien dat de bepaling voor het overige niet 
beperkt wordt uitgelegd. Betoogd is wel dat men in het openbaar niet kan stalken, nu dat in 
strijd is met het recht op vrije beweging. Dat is onjuist volgens de Hoge Raad: ‘Voorzover aan 
het tweede middel de opvatting ten grondslag ligt dat de gedragingen van de verdachte niet 
strafbaar kunnen zijn voorzover zij zich op de openbare weg hebben afgespeeld, faalt het. Zo-
danige opvatting is immers onjuist. Aan de onder meer in art. 2, eerste lid, Vierde Protocol bij 
het EVRM gewaarborgde “liberty of movement” kan de verdachte niet ontlenen dat aan zijn 
gedragingen op de openbare weg geen beperkingen kunnen worden gesteld die bij de wet zijn 
voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn voor de bescherming van 
rechten en vrijheden van anderen. Zodanige beperkingen zijn voorzien in art. 285b, eerste lid, 

24 HR 29 juni 2010, NJ 2010, 406. Zie voor belaging op het werk bijvoorbeeld ook Rb Rotterdam 6 februari 
2003, LJN AF3998.

25 Vgl. ook Van der Aa 2010, p. 92.
26 De Engelse tekst luidt: ‘A person who unlawfully, through the use of the mass media or in another similar 

manner, publicly disseminates information, an insinuation or an image depicting the private life of another 
person, such as to cause him or her damage or suffering, shall be convicted of invasion of privacy and 
sentenced to a maximum term of imprisonment of two years or to a fine. A publication that deals with 
a person’s behaviour in a public office or function, in professional life, in a political activity or in another 
comparable activity, shall not be considered an invasion of privacy if the reporting was necessary for the 
purpose of dealing with a matter of importance to society.’

27 EHRM 10 april 2010, Flinkkilä and others v. Finland, par. 66 en 67 en eerder al EHRM 10 februari 2009, 
Eerikäinen and others v. Finland, par. 58.

28 Handelingen II 1998-99, p. 5694.
29 HR 25 januari 2000, NJ 2000, 279.
30 Zie hierover NLR, aant. 7 bij art. 285b.
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Sr.’ 31 De persoonlijke levenssfeer reikt dus ook tot de openbare weg. Deze uitspraak is begrij-
pelijk, omdat een (potentieel) slachtoffer daar anders vogelvrij zou zijn.

De Hoge Raad heeft voor het beoordelen van de vraag of sprake is van een ‘stelselmatige 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’ in verschillende arresten een aantal handvatten gege-
ven. Uiteindelijk spelen bij die beoordeling thans 1) de aard, de duur, de frequentie en de in-
tensiteit van de gedragingen van de verdachte, 2) de omstandigheden waaronder deze hebben 
plaatsgevonden en 3) de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid 
van het slachtoffer een rol.32

Van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is in de regel al snel spra-
ke.33 Zo heeft ons hoogste rechtscollege geoordeeld dat ongeveer zeven confrontaties tussen 
verdachte en slachtoffer in een periode van vijf maanden stelselmatigheid van het handelen 
opleverde.34 Bewezen was verklaard dat de verdachte zich veelvuldig en geruime tijd (ook in 
de nachtelijke uren) in de (onmiddellijke) nabijheid van de woning en de werkplek van het 
slachtoffer had opgehouden en/of haar veelvuldig had gevolgd en/of geobserveerd. De duur 
en frequentie maken mijns inziens dat hier niet snel gesproken kan worden van een stelmatige 
inbreuk, terwijl de aard van de inbreuken dat niet anders maakt. Vooral het aantal incidenten 
komt mij daarbij laag voor.

Ter oriëntering een andere uitspraak, waarin uit de conclusie van de advocaat-generaal 
blijkt dat de verdachte ‘in een tijdsbestek van ongeveer een maand [het slachtoffer] in ieder 
geval 12 maal een SMS-bericht gestuurd [heeft], hij 4 maal bij haar aan de deur [is] geweest, 
hij haar 8 maal gebeld [heeft], 2 maal een brief gestuurd, haar zoon ge-sms’t, tweemaal in een 
supermarkt toenadering gezocht en hij veelvuldig in de buurt van haar werk opgedoken [is].’ 35 
Dat lijkt mij duidelijk stelselmatig.

Ook liet de Hoge Raad een bewezenverklaring wegens belaging van drie personen in 
stand wegens kortstondige telefoonterreur.36 Deze terreur bestond uit het circa vijftien tot 
twintig keer bellen in het tijdbestek van anderhalf uur van een callcenter-medewerker, ‘een 
of meerdere malen’ van een andere medewerker en schijnbaar slechts éénmaal bellen van een 
derde.37 Advocaat-generaal Knigge oordeelde het begrijpelijk dat het hof geoordeeld had dat 
sprake was van een stelselmatige inbreuk. De wetgever lijkt het ook zo bedoeld te hebben.38

31 HR 29 juni 2004, NJ 2004, 426 m.nt. D. H. de Jong.
32 Zie recentelijk HR 22 maart 2011, NJ 2001, 228 m.nt. N. Keijzer. Soortgelijke uitspraken zijn bijvoorbeeld 

HR 29 juni 2010, NJ 2010, 406 en HR 7 februari 2006, NJ 2007, 107 m.nt. Mevis en daarover Van der Aa 
2010, p. 84-87.

33 Vgl. ook Van der Aa 2010, p. 86, zij het dat hierna nog HR 22 maart 2011, NJ 2001, 228 m.nt. N. Keijzer 
verscheen (waarover hieronder meer).

34 HR 29 juni 2004, NJ 2004, 426 m.nt. D. H. de Jong.
35 HR 10 februari 2009, LJN BG6541.
36 Zij het impliciet nu het Openbaar Ministerie cassatie had ingesteld en over de bewezenverklaarde stelsel-

matigheid niet klaagde.
37 HR 30 mei 2006, NJ 2006, 319. De bewezenverklaring luidde:
 ‘dat hij op 28 mei 2002 te Amsterdam wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de 

persoonlijke levenssfeer van medewerkers van woonstichting De Key, S. G., B. en Van R., met het oogmerk, 
die medewerkers te dwingen iets te dulden en/of vrees aan te jagen, door telkens die medewerkers op te 
bellen, en zich tijdens die gesprekken beledigend te uiten, immers heeft hij, verdachte:

 - die S. G. op 28 mei 2002 circa 15 tot 20 keer gebeld (vanaf 14.00 uur tot en met 15.30 uur) en haar uitge-
scholden voor moffenhoer en/of fascistenhoer en/of moffenjong en/of haar andere woorden en/of citaten 
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Mijns inziens wordt hiermee de stelselmatigheid niettemin te ruim uitgelegd. Allereerst is het 
tijdbestek van anderhalf uur wel heel erg kort, hoe storend het bellen van de verdachte mag zijn 
geweest. De duur van de inbreuken daarvoor is mijns inziens te kort om van stelselmatig als 
bedoeld in art. 285b Sr te kunnen spreken. Daarnaast is één slachtoffer maar één keer gebeld en 
een ander slachtoffer hooguit een paar keer. Ik betwijfel of alle contacten met de drie slachtof-
fers in onderling verband zouden kunnen worden bezien, omdat het naar mijn mening steeds 
een inbreuk op de eigen persoonlijke levenssfeer van een slachtoffer zou moeten betreffen (al 
kan dat wel anders zijn in geval van indirecte belaging – waar hier niet van blijkt).

Recent heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waaruit toch min of meer wel een zekere 
ondergrens te ontwaren valt.39 Uit de bewezenverklaring en het gebezigde bewijs kon enkel 
blijken dat de verdachte veelvuldig in de buurt van de woning van het slachtoffer was geweest, 
in ieder geval zeven keer door de straat van het slachtoffer was gefietst of gereden en naar 
haar heeft gebeld (maar niet ‘veelvuldig’), een en ander in een tijdsbestek van een kleine twee 
maanden. Dat was volgens de Hoge Raad nog niet voldoende om (zonder meer) belaging op 
te leveren: ‘In aanmerking genomen hetgeen de bewijsmiddelen inhouden omtrent de aard, de 
duur, de frequentie en de intensiteit van de gedragingen van de verdachte, de omstandigheden 
waaronder deze hebben plaatsgevonden en de invloed daarvan op het persoonlijk leven en de 
persoonlijke vrijheid van W., kan niet worden gezegd dat sprake is van ‘stelselmatige inbreuk 
op de persoonlijke levenssfeer’ in de betekenis die daaraan toekomt in art. 285b Sr. Advocaat-
generaal Jörg merkt hierbij wat mij betreft terecht op dat de aard van dit gedrag wel irritant, 
maar toch weinig confronterend was. En irritant gedrag moet volgens hem niet te snel onder 
belaging worden geschaard.

Naar mijn mening waren niet zozeer de duur en de frequentie van het handelen pro-
blematisch – hiervoor zijn immers zaken besproken waarbij sprake was van evenveel of nog 
minder contacten en van een aanzienlijk kortere periode –, maar de geringe intensiteit daarvan 
en de geringe invloed op het persoonlijke leven en de persoonlijke vrijheid van het slachtof-
fer. Met name nu het voornamelijk ging om contact met enige afstand tussen verdachte en 
slachtoffer. Niet elk herhaaldelijk ongewenst gedrag kan derhalve geschaard worden onder een 
stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Bedacht moet nog wel worden dat niet vereist is dat de inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer aanmerkelijk is. Het effect van de gedragingen op het slachtoffer moet aan objectieve 
maatstaven worden getoetst. Niet behoeft te blijken van ernstige emotionele gevolgen, enorme 
verstoring van het dagelijkse leven althans van zeer ingrijpende of diepgaande invloed op het 
persoonlijke leven en de vrijheid van het slachtoffer.40 De Jong is van mening dat de inbreuk 

van gelijke en/of beledigende aard of strekking toegevoegd en
 - die B. een of meermalen gebeld en haar uitgescholden voor moffenhoer en/of haar andere woorden en/of 

citaten van gelijke en/of beledigende aard of strekking toegevoegd en
 - die Van R. gebeld en hem uitgescholden voor fascist en/of hem andere woorden en/of citaten van gelijke 

en/of beledigende aard of strekking toegevoegd’.
38 Getuige Kamerstukken II, 1997/98, 25 768, nr. 3, p. 15, waar onder stelselmatig werd verstaan ‘volgens een 

voorbedacht plan, niet zo maar toevallig. Eén enkel nachtelijk telefoontje is geen belaging. Uiteraard kan de 
combinatie van gedragingen wel het stelselmatige karakter opleveren. Zo zal het plaatsen van één overlijdens-
advertentie, één vervelend telefoontje, en het bezorgen van een rouwkrans wel belaging kunnen opleveren.’

39 HR 22 maart 2011, NJ 2011, 228 m.nt. N. Keijzer.
40 HR 15 november 2005, LJN AU3495.
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wel aanmerkelijk moet zijn. ‘Wil men in de rechtspraak werk maken van de ontwikkeling van 
een enigszins tastbare begrenzing van het bereik van deze delictsomschrijving, dan zou een 
mogelijkheid daartoe zijn het consequent stellen van de eis dat het gedrag van de stalker een 
diepe impact op het slachtoffer heeft gehad. Uit de bewijsmiddelen moeten dan de ernstige 
emotionele gevolgen, de enorme verstoring van het dagelijkse leven of concrete dingen als 
een gedwongen verhuizing e.d. blijken. Materieelrechtelijk zou dat betekenen dat het zo vage 
bestanddeel “inbreuk op de persoonlijke levenssfeer” wordt uitgelegd als een zeer ingrijpende 
schending van de privacy. In de (…) wetsgeschiedenis kan desgewenst een aanknopingspunt 
voor deze duidelijk restrictieve interpretatie kunnen worden gevonden; daarin wordt immers 
gesproken over een “diepgaande” inbreuk en in verband daarmee over bepaalde gevolgen. 
Maar deze strikte benadering zou wellicht al te zeer ten koste kunnen gaan van de ratio van 
de strafbaarstelling van stalking en van het hieraan verbonden aspect van interventie en recht-
streekse bescherming van (potentiële) slachtoffers. Het strafrecht zou dan misschien veelal pas 
kunnen worden ingezet als het al te laat is. Daarom zou ik in de context van art. 285b Sr het 
bestanddeel “inbreuk” als een, ook wat de gevolgen betreft, aanmerkelijke schending van de 
privacy willen uitleggen, een wat minder rigide, iets flexibeler, maar toch wel restrictieve inter-
pretatie, die goed in de lijn van de wetsgeschiedenis ligt.’ 41

Advocaat-generaal Knigge is het met De Jong niet eens.42 Hij meent dat het incasserings-
vermogen geen rol mag spelen bij de mogelijkheden om tegen de belaging op te treden en 
de strafbaarheid van de belager. De wet en de wetsgeschiedenis geven voorts geen steun aan 
de voorwaarde van een aanmerkelijke inbreuk. Mijns inziens staat hier tegenover dat als wel 
een aanmerkelijke inbreuk vereist zou zijn (te denken valt aan gebeurtenissen die enige in-
druk op de belaagde zouden kunnen maken), niet elk hinderlijk gedrag onder de strafbepaling 
valt. Niet elk ongewenst contact heeft dezelfde impact op de persoonlijke levenssfeer. Zo lijkt 
mij een ongewenst fysieke ontmoeting me vervelender dan een niet-fysieke en iemand op de 
hoek van de straat aantreffen komt me minder erg voor dan door iemand tot in de portiek 
achtervolgd te worden. Voor de justitiabele is zo meer voorzienbaar dat zijn gedrag (evident) 
be laging oplevert. Of sprake is van een aanmerkelijke inbreuk zou ook (gedeeltelijk) geobjecti-
veerd kunnen worden bekeken, zodat de strafbaarheid van de verdachte niet (geheel) afhangt 
van de psychische gesteldheid van het slachtoffer (alsmede niet van de inschatting van de ver-
dachte, nu hij opzettelijk een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer moet maken).

In de (lagere) rechtspraak wordt het vereiste oogmerk al snel aangenomen.43 In een ten-
lastelegging en bewezenverklaring ter zake van art. 285b Sr behoeft dit bestanddeel niet ge-
specificeerd te worden. Niet behoeft worden aangegeven op welk doen, niet doen, dulden of 
vrees aanjagen het oogmerk is gericht.44

Ten slotte merk ik op dat het bestanddeel ‘stelselmatig’ niet in de tenlastelegging en be-
wezenverklaring hoeft te worden opgenomen, als uit de tenlastegelegde gedragingen de stelsel-
matigheid van het handelen kan blijken.45

41 Zie zijn noot onder HR 29 juni 2004, NJ 2004, 426.
42 Zie zijn conclusie voor HR 15 november 2005, LJN AU3495.
43 Zie Van der Aa 2010, p. 95, met lagere rechtspraak.
44 HR 31 januari 2006, NJ 2006, 126 en HR 14 september 2004, NJ 2004, 625.
45 HR 19 september 2006, LJN AX9184. In Rb Roermond 28 mei 2002, LJN AE3529, werd voorts geoor-

deeld dat ‘de in de dagvaarding genoemde termen “persoonlijke levenssfeer” en “stelselmatig” een feitelijke 
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Van een restrictieve interpretatie is bij de kernbestanddelen, het stelselmatig opzettelijk inbreuk 
maken op de persoonlijkse levenssfeer bij deze stand van zaken geen sprake. Weliswaar geeft de 
Hoge Raad als belangrijkste handvatten de indringenheid, duur, frequentie en aard van de ge-
draging om te bepalen of sprake is van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, 
maar dat is gezien voorgaande jurisprudentie al snel het geval. De rechtspraak heeft het bereik 
van dit delict (nog) niet helder begrensd.46 Dat had bijvoorbeeld gekund door een aanmerke-
lijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te verlangen en door in de hiervoor behandelde 
zaken waarin sprake was van een marginaal aantal conctactmomenten of een zeer korte peri-
ode van inbreuken te oordelen dat nog niet aan het vereiste van stelselmatigheid was voldaan.

6.2.3 Art. 5 WVW 199447

Mij is geen uitspraak van de Hoge Raad bekend waarin art. 5 WVW 1994 als te onbepaald is 
bestempeld: de bepaling is nooit buiten toepassing gelaten.48 Dat sprake is van gevaarzettend 
en hinderlijk gedrag in het verkeer wordt, blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad, al snel 
aangenomen. Die rechtspraak heeft een sterk casuïstisch karakter en de Hoge Raad grijpt niet 
snel in – en kan ook niet snel ingrijpen – bij oordelen die nauw verbonden zijn met de feitelijke 
omstandigheden die door de feitenrechter zijn vastgesteld. Visser stelt terecht dat zowel het 
beoordelen of sprake is van gevaarlijk of hinderlijk gedrag steeds tijd- en plaatsgebonden is.49

Bij gevaarzettend gedrag behoeft het niet te gaan om grove verkeersfouten.50 Voldoende 
is het bijvoorbeeld wanneer de rijwijze van de verdachte getuigt van het onvoldoende onder 
controle hebben van het voertuig.51 Ook heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wie zich bewust 
behoort te zijn van een gevaar, zich in de gelegenheid moet stellen om vast te stellen dat dit 
gevaar zich niet voordoet.52 Een passagier valt onder de te beschermen personen.53 De Hoge 
Raad legt gevaarzettend gedrag al met al ruim uit.

Duidelijk blijkt echter uit een uitspraak van de Hoge Raad onder het oude recht dat hij 
wel enige eisen stelt aan het in gevaar brengen van de veiligheid op de weg. De feiten rechter 
had vastgesteld dat de verdachte tweemaal in de nachtelijke uren met een snelheid van tach-
tig kilometer per uur door rood was gereden. Ons hoogste rechtscollege oordeelde als volgt: 
‘Mede in aanmerking genomen dat de rechtbank niet heeft bewezen verklaard noch uit de 

betekenis [hebben] en derhalve niet nader [behoeven] te worden uitgewerkt in de telastelegging’.
46 Eveneens kritisch is De Hullu 2009, p. 99.
47 Niet lijkt mij dat de rechtspraak over art. 25 WVW (oud) achterhaald is. Zo ook Simmelink 1995, p. 292-

293.
48 Remmelink/Otte 2000, p. 40 merken op dat de Nederlandse rechter art. 5 WVW 1994 niet onverbindend 

heeft verklaard. Die term lijkt mij minder juist nu art. 5 WVW 1994 een wettelijke bepaling in formele zin 
is en wegens strijd met het legaliteitsbeginsel dus hooguit buiten toepassing kan worden gelaten (zie par. 
6.5.3).

49 Visser 2001, p. 271 en 272. Zo ook Remmelink/Otte 2000, p. 48-49.
50 Ik noem als voorbeelden HR 22 juni 1971, VR 1971, 115, HR 28 november 1972, VR 1973, 20 en HR 10 april 

1973,VR 1973, 64.
51 Zie de rechtspraak genoemd in de conclusie van advocaat-generaal Vellinga (punt 15) voor HR 20 januari 

2009, LJN BG6144.
52 HR 7 juni 2005, VR 2005, 116, NJ 2005, 435.
53 HR 9 april 1963, VR 1963, 64.
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 bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte zijn auto binnen de bebouwde kom heeft 
bestuurd en evenmin dat hij zulks heeft gedaan met een gelet op de situatie ter plaatse te hoge 
snelheid, heeft de rechtbank op grond van de gebezigde bewijsmiddelen niet bewezen kun-
nen achten dat door de wijze van rijden van de verdachte de veiligheid op de weg in gevaar 
werd gebracht nu die bewijsmiddelen enerzijds niets inhouden over de plaats en aard van de 
kruisingen en de mate van overzichtelijkheid daarvan en anderzijds daaruit niet kan worden 
afgeleid of verkeer ter plaatse aanwezig was dan wel regelmatig aanwezig placht te zijn.’ 54 Niet 
in geschil is volgens annotator Van Veen dat dit wel de veiligheid in gevaar kon brengen, maar 
dat was niet bewezenverklaard. Een oude uitspraak, die ook voor de uitleg van art. 5 WVW 
1994 relevant kan zijn, laat zien dat waarschijnlijk niet (altijd) is vereist dat er ook daadwerke-
lijk verkeer aanwezig hoeft te zijn.55

Over hinder zijn weinig tot geen uitspraken gepubliceerd.56 Ook onder art. 25 WVW 1994 
bestond weinig jurisprudentie over wat nu de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak be-
lemmerde.57 Uit een ietwat a-typische zaak kan worden afgeleid dat het onbeheerd geparkeerd 
 laten van een voertuig zodat ‘het doorgaande verkeer zeer moeilijk kon doorgaan’ in beginsel 
een gedraging is waardoor het verkeer wordt gehinderd of kon worden gehinderd.58 Dit sluit 
aan bij de overweging van de wetgever, dat (de mogelijkheid op) hinder ziet op minder ver-
gaande inbreuken op de doorstroming of de kans daarop.59 Aangenomen mag mijns inziens 
worden dat, net als bij het creëren van gevaar, al snel sprake is van het veroorzaken van (moge-
lijk) hinder voor het verkeer op de weg.

Geconcludeerd kan worden dat de Hoge Raad geen standaardarrest(en) heeft gewezen 
over wat nu de maatstaf is voor het gevaarzettend of hinderlijk gedrag. Ten aanzien van art. 6 
WVW 1994 is dat wel het geval. Bij de vraag of sprake is van schuld als bedoeld in dat artikel 
‘zijn verschillende factoren van belang, zoals de aard en de concrete ernst van de overtreding 
en de omstandigheden waaronder die is begaan. Er kan niet reeds uit de ernst van de gevolgen 
van verkeersgedrag dat in strijd is met (een) wettelijke gedragsregel(s) in het verkeer worden 
afgeleid dat sprake is van schuld.’ 60 Advocaat-generaal Schipper heeft geopperd dat dit ook 
dienstig kan zijn voor art. 5 WVW 1994. Volgens hem moet het gaan om de handeling in con-
creto, en wel in het licht van alle omstandigheden van het geval.61 De rechtspraak ten aanzien 
van art. 5 WVW 1994 laat mijns inziens echter geen duidelijke lijn, afbakening of maatstaf zien, 
iets dat wel wenselijk is gezien de ruime reikwijdte.

Volgens Simmelink moet de koppeling van art. 5 WVW 1994 aan het RVV 1990 er voor 
zorgen dat het in concreto verweten gedrag was te herleiden tot bepalingen van het RVV 1990, 

54 HR 6 november 1990, NJ 1991, 257 m.nt. Th.W.v.V.
55 HR 21 april 1953, NJ 1953, 487.
56 Zie onder het oude recht Simmelink 1995, p. 169 e.v. De oude jurisprudentie is slechts mondjesmaat dien-

stig voor het huidige recht, nu art. 25 WVW 1994 sprak van zonder noodzaak de vrijheid van het verkeer 
belemmeren. Door het enkel veroorzaken van hinder was daar volgens vaste rechtspraak nog geen sprake 
van, zie Simmelink 1995, p. 171.

57 Vgl. Vellinga 1979, p. 32-35.
58 HR 13 november 2001, VR 2002, 22, LJN AD8313.
59 Kamerstukken II, 1990/91, 22 030, nr. 3, p. 66.
60 HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252 m.nt. Kn, inmiddels vaste rechtspraak (zie bijvoorbeeld HR 3 februari 2009, 

LJN BG9216).
61 HR 21 oktober 2008, LJN BD2433.
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al of niet analoog daaruit gedestilleerd. Nu het aantal concrete verkeersregels is verminderd, 
kan het RVV 1990 minder ondersteuning bieden.62 Hij merkt overigens op dat dit wel kan voor 
de verkeersdeelnemers, maar veelal niet voor de op de weg aanwezige personen (niet zijnde 
verkeersdeelnemers) en personen die zich niet op de weg bevinden en geen aan het verkeer 
gerelateerde handelingen verrichten. Voor de laatste twee categorieën geldt immers het RVV 
1990 niet, maar art. 5 WVW 1994 wel. In die gevallen kunnen dan begrippen als veiligheid op 
de weg en doorstroming van het verkeer ook voor hen als uitgangspunten gelden.63 Men zou 
dat een reflexwerking kunnen noemen. De Hoge Raad heeft in een civiele procedure in dat 
opzicht het belang van de strekking van de hoofdverkeersregels, doorstroming van het verkeer 
en veiligheid van de verkeersdeelnemers, benadrukt in het licht van het over een weer te ver-
wachten gedrag van verkeersdeelnemers.64

6.2.4 Rechterlijke afbakening en invulling van delicten

De wetgever geeft de strafrechter soms de taak een strafbepaling nader in te vullen of af te 
bakenen.65 Daarnaast is dat ook zonder (expliciete) ‘opdracht’ soms wel nodig. Betoogd is in de 
voorgaande paragrafen, dat in de jurisprudentie aangaande art. 285b Sr en art. 5 WVW 1994 
het niet of nauwelijks tot een beperking van de reikwijdte van deze delicten is gekomen. De 
Hullu schrijft meer algemeen dat pogingen om in de rechtspraak grenzen te stellen op basis van 
de kern van het delict nog weinig succesvol zijn. Als recente voorbeelden noemt hij daarvoor, 
naast belaging, nog de delicten bedreiging (art. 285 Sr) en witwassen (art. 420bis e.v. Sr).66 Ten 
aanzien van witwassen schrijft Borgers dat die bepaling te ruim in haar jas zit en de rechter 
de mogelijkheid zou moeten aangrijpen om een beperking aan te brengen.67 Meer algemeen 
stelt Borgers dat er veel voor valt te zeggen dat een restrictieve interpretatie dient te worden 
gekozen in geval zich een samenloop voordoet van ‘i. het ontbreken van een heldere grondslag 
voor strafbaarheid (van de tenlastegelegde gedraging) in de tekst van de wet, de wetsgeschiede-
nis of de wetssystematiek, ii. de afwezigheid van (verhoudingsgewijs) sterke argumenten ten 
faveure van een ruime uitleg, en iii. de aanwijsbaarheid van tamelijk verstrekkende en/of niet 
voorshands volstrekt redelijke consequenties van een ruime uitleg.’ 68 Dat is ook volgens hem 
niet altijd het geval in de rechtspraak van de Hoge Raad.

Het (nadere) regelgeven overlaten aan de rechter, of hem regelgeving laten afbakenen is 
geen panacee voor het redresseren van onduidelijkheid in regelgeving. Deze manier van wer-
ken kent een aantal bezwaren. Zo geldt allereerst dat ook de rechter geen alleskunner is. Vaak 
genoeg stelt de Hoge Raad dat voor bepaalde kwestie geen algemene regel te geven valt. Zo 
heeft de Hoge Raad in het Drijfmest-arrest bijvoorbeeld geoordeeld dat geen algemene regel 
valt te geven aangaande de vraag wanneer een (verboden) gedraging kan worden toegerekend 
aan een rechtspersoon (ex art. 51 Sr).69 Een strafvorderlijk voorbeeld is het oordeel van de Hoge 

62 Zo merkt ook Krabbe 1999, p. 116, op.
63 Simmelink 1995, p. 294-299.
64 HR 1 oktober 1982, VR 1983, 54, NJ 1983, 77.
65 Zie ook par. 2.3.1, par. 4.7 en par. 5.4.2.2.
66 De Hullu 2009, p. 99.
67 Zie zijn noot onder HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 16. Zie ook Borgers 2011, p. 138 e.v.
68 Borgers 2011, p. 160-161.
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Raad over de unus testis-regel: ‘De vraag of aan het bewijsminimum van art. 342, tweede lid, 
Sv is voldaan, laat zich niet in algemene zin beantwoorden, maar vergt een beoordeling van 
het concrete geval. De Hoge Raad kan daarom geen algemene regels geven over de toepassing 
van art. 342, tweede lid, Sv, maar daaromtrent slechts tot op zekere hoogte duidelijkheid ver-
schaffen door het beslissen van concrete gevallen.’ 70 De wetgever kan het (nader) regelgeven 
derhalve niet altijd aan de rechter overlaten.

 Voorts is het een probleem dat de strafregel niet meer enkel gevonden kan worden in het 
wetboek, maar moet men daarnaast de juiste uitspraak of uitspraken van de (hoogste) rech-
ter vinden en juist begrijpen. En als meerdere uitspraken tezamen de wettelijke norm verder 
invullen of afbakenen, dat komt dat de kenbaarheid en begrijpelijkheid niet ten goede. Als uit-
eindelijk een reeks van uitspraken ontstaat, kan dat gemakkelijk leiden tot onduidelijkheid, net 
als gedetailleerde wetgeving. Groenhuijsen en Kristen signaleren dit probleem en merken aan-
gaande ‘schennis van de eerbaarheid’ (art. 239 Sr) op: ‘Wanneer zou moeten worden afgegaan 
op een uit de jurisprudentie op te bouwen catalogus van gevallen komt dat de inzichtelijkheid 
niet ten goede. Alsdan kunnen soortgelijke bezwaren rijzen als bij fijnmazige delictsomschrij-
vingen.’ 71 Voordeel van gedetailleerde wetgeving is, dat mag worden aangenomen dat de be-
palingen overzichtelijk bij elkaar staan. Dit komt in ieder geval de kenbaarheid ten goede.

Een nadeel van een reeks van uitspraken is voorts dat het gevaar bestaat dat nieuwe ge-
vallen naar analogie van reeds bestaande gevallen onder een strafbepaling worden geschaard. 
Zo’n ontwikkeling kan wellicht nog steeds voorzienbaar worden geacht omdat de laatste uit-
spraak logisch voortbouwt op de aanwezige jurisrudentie, maar hoeft niet meer de essentie van 
het delict te betreffen, zoals wel vereist wordt door het EHRM.72

Een ander probleem is dat de rechter, evenals de wetgever, niet in de toekomst kan kijken, 
de beperkingen van taal heeft73 en ook hij gebruik kan maken van vage termen. Uitspraken 
ter verdere invulling of afbakening van een strafbepaling kunnen ook tegenstrijdig aan elkaar 
zijn, onvoldoende duidelijk zijn geformuleerd of in verregaande mate afhankelijk zijn van de 
omstandigheden van het geval waardoor onduidelijk is of zij ook een meer algemene strekking 
hebben (te denken valt aan Einzelfallgerechtigkeit). Dan zorgt rechterlijke invulling of afbake-
ning dus niet voor de beoogde duidelijkheid maar kan daar zelfs afbreuk aan doen.

En waar de wetgeving doorgaans niet van de ene op de andere dag tot stand komt, kan 
de Hoge Raad in een uitspraak ineens ‘om’ gaan, met toepassing van de nieuwe invulling ten 
nadele van de concrete verdachte. Een voorbeeld is de zaak Chabot, waarin de Hoge Raad een 
nieuw vereiste stelde aangaande euthanasie, te weten een tweede consultatie.74 Daar werd de 
arts door verrast, omdat hij die eis niet kon kennen en er mijns inziens ook niet op beducht 
hoefde te zijn.75 Een dergelijke, nieuwe invulling kan redelijkerwijs onvoorzienbaar zijn.

69 HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 m.nt. P. A. M. Mevis. In soortgelijke zin HR 12 juli 2011, LJN BQ6720, over 
de vraag wanneer men zich in het kader van noodweer(exces) aan een aanranding had kunnen onttrekken.

70 HR 26 januari 2010, NJ 2010, 512 m.nt. M. J. Borgers.
71 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 345.
72 Zie par. 2.4.1.2 en par. 2.4.1.3.
73 Zie ook Hayek 1973, p. 87.
74 HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656 m.nt. Sch. Aan de verdachte werd uiteindelijk geen straf of maatregel opge-

legd (art. 9a Sr).
75 Zie daarover uitgebreider par. 2.4.3.2.
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En er ontstaat een rechtsstatelijk probleem als de rechter de invulling van de strafbaarheid voor 
de meerderheid van de gevallen moet bepalen. Het moet immers de wetgever zijn die vaststelt 
wat strafbaar is.76

6.3 Duitsland

6.3.1 Algemene overwegingen

De Duitse rechter erkent het belang van het lex certa-beginsel. Het beginsel richt zich op de 
strafbaarheid van handelen en de daarop volgende sancties. Samenvattend komt de recht-
spraak van de hoogste Duitse rechters, het Bundesgerichtshof (BGH) neer op het volgende. 
‘Art. 103 Abs. 2 GG enthält (…) die Verpflichtung des Gesetzgebers, die Voraussetzungen der 
Strafbarkeit so konkret zu umschreiben, daß Tragweite und Anwendungsbereich der Straftat-
bestände zu erkennen sind und sich durch Auslegung ermitteln lassen. Diese Verpflichtung 
dient einem doppelten Zweck. Es geht einerseits um den rechtsstaatlichen Schutz des Norm-
adressaten: Jedermann soll vorhersehen können, welches Verhalten verboten und mit Strafe 
bedroht ist. Art. 103 Abs. 2 GG hat insofern freiheitsgewährleistende Funktion. Andererseits 
soll sichergestellt werden, daß der Gesetzgeber selbst abstrakt-generell über die Strafbarkeit 
entscheidet. Insoweit enthält Art. 103 Abs. 2 GG einen strengen Gesetzesvorbehalt, der es der 
vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt verwehrt, die normativen Voraussetzungen 
einer Bestrafung festzulegen.’ 77

In die rechtspraak is ook bepaald dat de ‘Wortlaut’ bepalend is. ‘Prinzipiell muß der 
Norm adressat mithin anhand der gesetzlichen Regelung voraussehen können, ob ein Verhal-
ten strafbar ist; in Grenzfällen geht er dann, für ihn erkennbar, das Risiko einer Bestrafung ein. 
Beides ist nur möglich, wenn in erster Linie der für den Adressaten verstehbare Wortlaut des 
gesetzlichen Straftatbestandes maßgebend ist. Führt erst eine über den erkennbaren Wortsinn 
der Vorschrift hinausgehende Interpretation zu dem Ergebnis der Strafbarkeit eines Verhal-
tens, so kann dies nicht zu Lasten des Bürgers gehen.’ 78 En daarbij geldt dat als de bedoeling 
van de wetgever niet in de tekst van de strafwet tot uitdrukking is gebracht, niet ten nadele van 
de verdachte de bepaling in overeenstemming daarmee kan worden uitgelegd als dat in strijd 
is met de tekst van de wettelijke bepaling.79

Toch klinkt dat mooier dan het in de praktijk wordt toegepast. De Duitse rechter heeft in 
het verleden weliswaar meerdere bepalingen als te vaag bestempeld,80 maar zo goed als altijd 
doorstaan bepalingen de toets van art. 103 lid 2 GG en art. 1 StGB. Geoordeeld wordt namelijk 
dat, wat er verder zij van bovenstaande uitgangspunt, ‘so schließt dies nicht eine Verwendung 
von Begriffen aus, die in besonderem Maße der Deutung durch den Richter bedürfen. Auch 
im Strafrecht steht der Gesetzgeber vor der Notwendigkeit, bei der Ausgestaltung der Straftat-
bestände der Vielfalt der zu erfassenden Sachverhalte Rechnung zu tragen. Es ist wegen der 

76 Zie par. 4.7.
77 Vaste rechtspraak, zie ook BverfGE 75, S. 329 en de daarin genoemde rechtspraak. Zie ook Löhr 2008, 

p. 319 e.v.
78 Zie ook Jescheck/Weigend 1996, p. 159.
79 BGH 1 StR 513/01 en BGH St 42, 291, 293.
80 Zie daarover Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 30 en Jescheck/Weigend 1996, p. 137.
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 Allgemeinheit und Abstraktheit von Strafnormen unvermeidlich, daß in Grenzfällen zweifel-
haft sein kann, ob ein konkretes Verhalten noch unter den gesetzlichen Tatbestand fällt oder 
nicht (…) Das Gebot der Bestimmtheit des Gesetzes darf indes auch dann nicht übersteigert 
werden; die Gesetze würden sonst zu starr und kasuistisch und könnten dem Wandel der Ver-
hältnisse oder der Besonderheit des Einzelfalles nicht mehr gerecht werden.’ 81

Recent heeft het BVerfG nog overwogen: ‘Wegen der gebotenen Allgemeinheit und der 
damit zwangsläufig verbundenen Abstraktheit von Strafnormen ist es unvermeidlich, dass in 
Einzelfällen zweifelhaft sein kann, ob ein Verhalten noch unter den gesetzlichen Tatbestand 
fällt oder nicht. Das Bestimmtheitsgebot bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber gezwungen wäre, 
sämtliche Straftatbestände ausschließlich mit unmittelbar in ihrer Bedeutung für jedermann 
erschließbaren deskriptiven Tatbestandsmerkmalen zu umschreiben. Es schließt die Verwen-
dung wertausfüllungsbedürftiger Begriffe bis hin zu Generalklauseln im Strafrecht nicht von 
vornherein aus. (…) Der Gesetzgeber kann Tatbestände auch so ausgestalten, dass zu ihrer 
Auslegung auf außerstrafrechtliche Vorschriften zurückgegriffen werden muss. Dies führt, so-
weit es sich nicht um Normen zur Ausfüllung eines strafrechtlichen Blanketts handelt, nicht 
dazu, dass auch die betreffenden außerstrafrechtlichen Vorschriften am Bestimmtheitsgebot 
des Art. 103 Abs. 2 GG zu messen wären (…). Welchen Grad an gesetzlicher Bestimmtheit 
der einzelne Straftatbestand haben muss, lässt sich nach alledem nicht allgemein sagen (…). 
Deshalb ist im Wege einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung möglicher 
Regelungsalternativen zu entscheiden, ob der Gesetzgeber seinen Verpflichtungen aus Art. 103 
Abs. 2 GG im Einzelfall nachgekommen ist. Zu prüfen sind die Besonderheiten des jeweiligen 
Straftatbestands einschließlich der Umstände, die zu der gesetzlichen Regelung führen (…), 
wobei der Gesetzgeber die Strafbarkeitsvoraussetzungen umso genauer festlegen und präziser 
bestimmen muss, je schwerer die von ihm angedrohte Strafe ist.’ 82

Ook de Duitse rechter blijft dus pragmatisch. En bij lichte vergrijpen gelden de eisen die 
het lex certa-beginsel stelt minder sterk dan bij delicten die met een hoge straf worden be-
dreigd. Daarnaast zal ook interpretatie nodig zijn om te bepalen of iets wel of niet onder de 
Wortlaut valt.

6.3.2 Nachstellung

Art. 238 StGB is een nieuwe bepaling. Er is derhalve weinig rechtspraak over Nachstellung te 
vinden. De meeste uitspraken zijn van lagere gerechten. Het algemeen begrip Nachstellung 
‘umfasst in diesem Zusammenhang alle Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, durch un-
mittelbare oder mittelbare Annäherung an das Opfer in dessen persönlichen Lebensbereich 
einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen’.83

Het BGH heeft zich er eind 2009 voor de eerste keer over uitgelaten in een zaak van een 
verdachte die zijn ex-vriendin tegen haar wil onder meer had opgezocht, herhaaldelijk had 
opgebeld, haar meermalen had bedreigd met de dood en haar had beledigd.84 Het BGH heeft 
onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis ten aanzien van het bestanddeel ‘Lebensgestaltung’ 

81 Vgl. BverfGE 75, S. 329 en BVerfGE 47, 109.
82 BVerfG, BvR 2559/08.
83 OLG Zweibrücken, Urteil vom 15.01.2010, Az.: 1 Ss 10/09.
84 BGH 3 StR 244/09.
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het volgende overwogen: ‘Der Begriff der Lebensgestaltung umfasst ganz allgemein die Frei-
heit der menschlichen Entschlüsse und Handlungen’.

De eerste manier waarop de belaging kan plaatsvinden, het in de buurt van het slachtoffer 
komen, legt het BGH uit conform de wetsgeschiedenis. Art. 238 lid 1 sub 1 StGB ‘soll physi-
sche Annäherungen an das Opfer wie das Auflauern, Verfolgen, Vor-dem-Haus-Stehen und 
sonstige häufige Präsenz in der Nähe der Wohnung oder Arbeitsstelle des Opfers erfassen. 
Erforderlich ist ein gezieltes Aufsuchen der räumlichen Nähe zum Opfer’. Ook bij de tweede 
manier, het met communicatiemiddelen contact opnemen met het slachtoffer, sluit het aan bij 
de wetsgeschiedenis. Art. 238 lid 1 sub 2 StGB ‘erfasst Nachstellungen durch unerwünschte 
 Anrufe, EMails, SMS, Briefe, schriftliche Botschaften an der Windschutzscheibe oder Ähnli-
ches und mittelbare Kontaktaufnahmen über Dritte’.

Opvallend is dat in de overwegingen van het BGH alleen de eerste twee verschijningsvor-
men worden betrokken. De bedreigingen met de dood vallen onder de vierde verschijnings-
vorm, waarin dat met zoveel woorden is omschreven (art. 238 lid 1 sub 4 StGB). De belediging 
had wellicht onder de restbepaling van art. 238 lid 1 sub 5 StGB kunnen vallen als soortgelijke 
handeling. Of de vangnetbepaling in strijd is met het lex certa-beginsel laat het BGH expli-
ciet in het midden.85 ‘Jedoch sind in § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StGB die Handlungsformen ab-
schließend beschrieben, auf die sich die Pönalisierung erstreckt. Während allerdings § 238 
Abs. 1 StGB in seinen Nr. 1 bis 4 näher konkretisierte Tatvarianten umschreibt, öffnet § 238 
Abs. 1 Nr. 5 StGB das Spektrum möglicher Tathandlungen in kaum überschaubarer Weise, 
indem er ohne nähere Eingrenzungen jegliches Tätigwerden in die Strafbarkeit einbezieht, das 
den von § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 StGB erfassten Handlungen “vergleichbar” ist. Ob Letzteres 
im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot Bedenken begegnen könnte, 
bedarf hier indes keiner näheren Betrachtung.’ Het BGH spreekt van een ‘bijna onbeheersbare’ 
uitbreiding van handelingen. Hieruit lijkt (voorzichtig) opgemaakt te kunnen worden dat het 
BGH er moeite mee zal hebben de restcategorie in het licht van het lex certa-beginsel te accor-
deren. Dat wekt gezien de kritiek op die bepaling in de Duitse literatuur ook geen verbazing.86

Het bestanddeel ‘schwerwiegend beeintrachten’ werd door het BGH als volgt ingevuld naar 
aanleiding van de wetsgeschiedenis, lagere rechtspraak en literatuur: ‘Sie (de Lebensgestaltung, 
JSN) wird beeinträchtigt, wenn das Opfer durch die Handlung des Täters veranlasst wird, ein 
Verhalten an den Tag zu legen, das es ohne Zutun des Täters nicht gezeigt hätte; stets fest-
zustellen ist demnach eine erzwungene Veränderung der Lebensumstände (…). Dieses weite 
Tatbestandsmerkmal erfährt nach dem Wortlaut des Gesetzes eine Einschränkung dahin, dass 
die Beeinträchtigung schwerwiegend sein muss. Erfasst werden damit im konkreten Kontext 
ins Gewicht fallende, gravierende und ernst zu nehmende Folgen, die über durchschnittliche, 
regelmäßig hinzunehmende und zumutbare Modifikationen der Lebensgestaltung erheblich 
und objektivierbar hinausgehen (…). Nicht ausreichend sind daher weniger gewichtige Maß-
nahmen der Eigenvorsorge, wie beispielsweise die Benutzung eines Anrufbeantworters und 
die Einrichtung einer so genannten Fangschaltung zum Zwecke der Beweissicherung. Weiter-
gehende Schutzvorkehrungen des Opfers, wie etwa das Verlassen der Wohnung nur noch in 
Begleitung Dritter, ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder der Wohnung und das Verdunkeln der 

85 Omdat de handelingen in ieder geval onder de eerste twee varianten vallen.
86 Zie par. 5.5.2.4.
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Fenster der Wohnung sind dagegen als schwerwiegend anzusehen (…). Danach schützt der 
Tatbestand weder Überängstliche noch besonders Hartgesottene, die sich durch das Nachstel-
len nicht beeindrucken lassen’.87

Dit oordeel is in lijn met de lagere rechtspraak, waaruit valt op te maken dat het bestand-
deel ‘schwerwiegend beeintrachten’ niet ruim wordt uitgelegd. ‘Das Tatbestandsmerkmal der 
“schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung” im Rahmen des Straftatbestandes 
der Nachstellung ist nicht erfüllt, wenn die geschädigte Person infolge belästigender Anrufe 
ihre Telefonnummer wechselt, nur für wenige Tage in eine Ferienwohnung zieht und für ins-
gesamt zwei Wochen auf ihrer Arbeitsstelle nicht ans Telefon geht.’ 88

Een soortgelijke uitspraak gaf het gerecht in Hamm. ‘Eine derartig schwerwiegende Be-
einträchtigung der Lebensgestaltung hat das AG nicht festgestellt. Seine Feststellungen erschöp-
fen sich vielmehr darin, der Geschädigte sei «mit seinen Nerven am Ende» gewesen und habe 
Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz beantragt. Ersteres ist aber eine rein subjektive 
Einschätzung, die nicht weiter objektiviert worden ist, und das Beantragen von Maßnahmen 
nach dem Gewaltschutzgesetz berührt die Lebensgestaltung des Geschädigten für sich genom-
men ebenfalls nicht.’ 89 Evenwel was het gedurende een achttal uren aanhoudend ongewenst 
opbellen van het slachtoffer wel genoeg om aan te nemen dat sprake was van Nachstellung.90

In die zaak was daarmee ook aan het bestanddeel ‘beharrlich’ voldaan. Het BGH heeft over 
dit bestanddeel het volgende overwogen. ‘Dem Begriff der Beharrlichkeit im Sinne des §238 
StGB wohnen objektive Momente der Zeit sowie subjektive und normative Elemente der Un-
einsichtigkeit und Rechtsfeindlichkeit inne (…); er ist nicht bereits bei bloßer Wieder holung 
erfüllt. Vielmehr bezeichnet das Tatbestandsmerkmal eine in der Tatbegehung zum Ausdruck 
kommende besondere Hartnäckigkeit und eine gesteigerte Gleichgültigkeit des Täters gegenü-
ber dem gesetzlichen Verbot, die zugleich die Gefahr weiterer Begehung indiziert. Eine wieder-
holte Begehung ist danach zwar immer Voraussetzung, genügt aber für sich allein nicht (…). 
Erforderlich ist vielmehr, dass aus Missachtung des entgegenstehenden Willens oder aus Gleich-
gültigkeit gegenüber den Wünschen des Opfers mit der Absicht gehandelt wird, sich auch in Zu-
kunft immer wieder entsprechend zu verhalten. Der Beharrlichkeit ist immanent, dass der Täter 
uneinsichtig auf seinem Standpunkt besteht und zäh an seinem Entschluss festhält, obwohl ihm 
die entgegenstehenden Interessen des Opfers bekannt sind. Die erforderliche ablehnende Hal-
tung und gesteigerte Gleichgültigkeit gegenüber dem gesetzlichen Verbot manifestieren sich 
dar in, dass der Täter den vom Opfer ausdrücklich oder schlüssig geäußerten entgegenstehenden 
Willen bewusst übergeht (vgl. Wolters aaO). Die Beharrlichkeit ergibt sich aus einer Gesamt-
würdigung der verschiedenen Handlungen, bei der insbesondere auch der zeitliche Abstand 
zwischen den Angriffen und deren innerer Zusammenhang von Bedeutung sind.’ 91

In een uitspraak van de rechter te Lübeck kan blijken dat een tweetal telefoontjes in een 
tijdsbestek van vijf maanden voldoende was. Volgens dit gerecht gaat het om  hardnekkig 
contact zoeken, waarbij een minimum aantal niet vereist is. ‘Der Angeschuldigte hat auch 
 beharrlich gehandelt. Insoweit geht die Kammer davon aus, dass das Tatbestandsmerkmal der 

87 BGH 3 StR 244/09.
88 AG Löbau, Urteil vom 17.04.2008, Az. 5 Ds 440 Js 16120/07.
89 OLG Hamm, Beschluss vom 20.11.2008 – 3 Ss 469/08.
90 AG Augsburg, Urteil vom 17.12.2007 – 2 Ds 407 Js 129019/07.
91 BGH 3 StR 244/09. Zie ook OLG Zweibrücken, Urteil vom 15.01.2010, Az.: 1 Ss 10/09.
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Beharrlichkeit im Sinne des § 238 StGB nach der Gesetzesbegründung eine in der Tatbegehung 
zum Ausdruck kommende besondere Hartnäckigkeit und eine gesteigerte Gleichgültigkeit des 
Täters gegenüber dem gesetzlichen Verbot bezeichnet, die zugleich die Gefahr weiterer Bege-
hung indiziert (…). Die Kammer geht weiter davon aus, dass sich diese Hartnäckigkeit nicht 
an einer festen Anzahl einzelner Handlungen festmachen lässt. Dementsprechend sieht § 238 
StGB auch keine bestimmte Mindesthäufigkeit oder Mindestdichte vor. Die Gesetzesbegrün-
dung spricht insoweit nur davon, dass eine “wiederholte” Begehung Voraussetzung ist und 
verweist im Übrigen darauf, dass der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Handlungen 
und deren innerer Zusammenhang von Bedeutung sind (…). Daraus schließt die Kammer 
(…), dass unter dem Gesichtspunkt des Opferschutzes bereits zwei Nachstellungshandlungen 
ausreichen können, um Beharrlichkeit annehmen zu können. So liegt der Fall hier. Für die 
Kammer folgt das, trotz des zeitlichen Abstands von fünf Monaten, aus dem inneren Zusam-
menhang der beiden Drohanrufe. Der Angeschuldigte ist dringend verdächtig, die Kontakt-
aufnahme mit der Geschädigten an verschiedenen Orten und teilweise über andere Personen 
versucht zu haben, was bei der Geschädigten das Gefühl, verfolgt zu werden, besonders nach-
drücklich hervorzurufen geeignet ist.’ 92

Deze uitspraak is wel bekritiseerd omdat naar de tekst van de wet een zekere duurzaam-
heid van de belaging noodzakelijk is.93 Het BGH heeft inmiddels geoordeeld dat een mini-
mumaantal handelingen niet gegeven kan worden.94 Een lager gerecht te Zweibrücken heeft 
daarna geoordeeld dat het om minstens twee belagingshandelingen moet gaan.95

Inmiddels begint de invuling van Nachstellung vorm te krijgen in de Duitse rechtspraak. 
Maar een uitspraak over de reikwijdte van de vangnetbepaling van ‘soortgelijke handelingen’, 
ontbreekt nadat de bepaling van kracht is geworden nog steeds. Het BGH heeft dat in zijn eer-
ste uitspraak expliciet in het midden gelaten.

6.3.3 Gefährdung des Straßenverkehrs

De Duitse rechter heeft geoordeeld dat het enkele bestaan van een verkeersfout als bedoeld 
in art. 315c lid 1 sub 2 StGB niet voldoende is om tot strafbaarheid te kunnen komen. Er moet 
causaal verband bestaan tussen verkeersfout en gevaar, nu expliciet in de tekst van de wet ‘und 
dadurch’ is opgenomen.96 Gezien de opbouw van het artikel is logisch dat dit ook geldt voor 
sub 1 van het eerste lid van de bepaling. Dat is door de rechtspraak ook bevestigd.97 Streng is de 
rechter ook voor de cumulatieve vereisten dat de verkeersgedraging ‘grob verkehrswidrig und 
rücksichtslos’ moet zijn. Zo is bijvoorbeeld niet voldoende dat de ene gedraging grovelijk het 
verkeer benadeelt, terwijl de andere handeling te weinig rekening met andere weggebruikers 
houdt.98 De cumulatieve vereisten gelden steeds voor elke handeling.

92 LG Lübeck 2b. Strafkammer 14.02.2008 Beschluss 2b Qs 18/08.
93 LG Lübeck 2b. Strafkammer 14.02.2008 Beschluss 2b Qs 18/08, Juristische Schulung, ‘Rechtsprechungsüber-

sicht’, 6/2008, p. 553-554.
94 BGH 3 StR 244/09.
95 OLG Zweibrücken, Urteil vom 15.01.2010, Az.: 1 Ss 10/09.
96 BGH 4 StR 459/06.
97 BGH 4 StR 170/05.
98 Zie daarover Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 2578, die BGH VRS 16 132 noemt.
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Ook houdt de rechtspraak strak de hand aan het vereiste dat in concreto gevaar moet zijn ver-
oorzaakt: ‘die bloße räumliche Nähe des haltenden Fahrzeugs zum Fahrzeug des Angeklagten 
genügt nicht’.99 Als volgt is duidelijk gemaakt wanneer sprake is van zulk gevaar voor ander-
mans lijf, leven of zaak: ‘Anders als § 316 StGB, der die Trunkenheitsfahrt wegen der mit ihr 
verbundenen abstrakten Gefahren unter Strafandrohung stellt, setzt § 315 c Abs. 1 StGB – wie 
allgemein anerkannt ist – in allen seinen Tatvarianten eine konkrete Gefährdung von Leib 
oder Leben eines anderen oder fremder Sachen von bedeutendem Wert voraus. Wann eine 
solche Gefahr gegeben ist, entzieht sich exakter wissenschaftlicher Umschreibung (…). Die 
Tathandlung muß aber jedenfalls über die ihr innewohnende latente Gefährlichkeit hinaus 
im Hinblick auf einen bestimmten Vorgang in eine kritische Situation geführt haben (…); in 
dieser Situation muß – was nach der allgemeinen Lebenserfahrung aufgrund einer objektiv 
nachträglichen Prognose zu beurteilen ist (…) – die Sicherheit einer bestimmten Person oder 
Sache so stark beeinträchtigt worden sein, daß es nur noch vom Zufall abhing, ob das Rechts-
gut verletzt wurde oder nicht.’ 100

Wel geldt dat ook inzittenden van het voertuig van de bestuurder worden beschermd door 
art. 315c StGB.101 Brengt men alleen die in gevaar, dan nog kan van strafbaarheid op grond van 
deze bepaling sprake zijn. Overigens geldt dat als er deelnemers aan het handelen bestaan, 
zoals een bijrijder, deze niet worden beschermd.102 Als er voor hen gevaar bestaat, is art. 315c 
StGB niet van toepassing.

De Duitse rechter heeft het als zijn taak gezien zelf een standaard in het leven te roepen 
om aan te kunnen nemen dat men door het innemen van alcoholische dranken niet meer 
in staat is een voertuig te besturen. De wetgever heeft geen concrete grens voor het alcohol-
promillage aangegeven. Ten aanzien van die norm, die gelijk is aan die van art. 316 StGB (de 
Duitse variant van art. 8 WVW 1994), heeft hij het volgende overwogen. ‘In § 316 StGB wird die 
Strafbarkeit nicht an eine bestimmte Blutalkoholkonzentration (“Promitte- Grenze”) geknüpft, 
sondern in an die auf Alkoholgenuß beruhende Unfähigkeit, ein Fahrzeug im Verkehr sicher 
zu führen. Der gesetzliche Tatbestand gibt damit von vornherein der Rechtsprechung Raum, 
bei der Feststellung der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit gewandelten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und verbesserten wissentschaftlich-technischen Methoden Rechnung zu tra-
gen, ohne daß damit schon das verfassungsrechtliche Gebot der Gesetzlichkeit des Straftat-
bestandes und der Strafdrohung (Art 103 Abs. 2 GG) berührt wäre (…).’ 103 Het probleem is in 
dit geval dat de grens van het alcoholpromillage door de Duitse rechter al is verlaagd en die 
grens daarnaast niet eenduidig wordt toegepast in de lagere rechtspraak. Van bestendigheid en 
uniformiteit is dan ook geen sprake.104

Ook is in de rechtspraak niet eenduidig vast komen te staan wanneer sprake is van ge-
vaar voor zaken van voldoende waarde.105 Over een minimumbedrag bestaat geen overeen-
stemming, zodat het per geval wordt bekeken. Zie daarover ook paragraaf 5.4.3.2, waarin al is 

99 BGH StR 688/93.
100 BGH StR 725/94.
101 BGH StR 688/93.
102 BGH NJW 91, 1120.
103 BVerfG 1269/84.
104 Zie par. 5.5.3.2.
105 Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 2580.
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 betoogd dat dit de duidelijkheid van de strafbepaling op dit punt niet ten goede komt, bestraf-
fing arbitrair kan maken en de toevoeging ‘bedeutendem’ onnodig is. De bepaling dient, net als 
art. 315b StGB, weliswaar de tot bescherming tegen gevaar voor mensen en zaken,106 maar ook 
bij schade aan minder dure zaken zal de algemene verkeersveiligheid veelal op het spel staan.

6.4 Engeland

6.4.1 Algemene overwegingen107

Ook door de Engelse rechter wordt het lex certa-beginsel, in de vorm van fair warning, erkend. 
In de zaak Rimmington wordt dat als volgt verwoord: ‘There are two guiding principles: no one 
should be punished under a law unless it is sufficiently clear and certain to enable him to know 
what conduct is forbidden before he does it; and no one should be punished for any act which 
was not clearly and ascertainably punishable when the act was done.’ 108 De House of Lords heeft 
daarbij ook oog voor art. 7 EVRM,109 dat sinds de invoering van de Human Rights Act 1998 
een grotere rol speelt in het Engelse recht en dan met name over de band van art. 3 HRA 1998.

Toch wordt in de doctrine wel getwijfeld aan de praktische waarde van het beginsel van 
fair warning. De Engelse rechter lijkt in het algemeen niet genegen strafbare feiten (geschreven 
of ongeschreven) als te onduidelijk te bestempelen.110 ‘Gross negligence’ (grove nalatigheid) als 
basis om te spreken van ‘involuntary manslaughter’ (dood door schuld, art. 307 Sr) is door de 
Engelse rechter voldoende geacht.111 Datzelfde geldt voor ‘grossly offensive’ als bedoeld in art. 
127 Telecommunications Act 2003.112 Inzake ‘obscenity’ heeft de Engelse rechter de bepaling van 
art. 1 Obscene Publications Act 1959, waarin het verboden was ‘to tend to deprave and corrupt 
persons’, niet als te vaag geoordeeld.113 Eveneens duidelijk genoeg was ‘cheating the  revenue’,114 
en ‘causing public nuisance’.115 Hoewel het belang van het lex certa-beginsel als algemeen 

106 Tröndle & Fischer 2004, p. 2080 en Schönke & Schröder/Lenckner 2006, p. 2568.
107 Zie ook par. 5.5.1.
108 Rimmington [2005] UKLU 63, par. 33. Zie ook Misra and Srivastava [2004] EWCA Crim 2375, par. 34, 

alsmede Simester & Sullivan 2007, p. 25 e.v.
109 Zie bijvoorbeeld R (on the application of Junttan Oy) [2003] UKHL 55, par. 21.
110 Vgl. Simester & Sullivan 2007, p. 27-28 en Card, Cross & Jones 2006, p. 47. Card c.s. noemt als uitzondering 

de uitspraak Rimmington and Goldstein [2005] UKHL 63. Maar daarin werd niet zozeer het delict ‘causing 
a public nuisance’ zelf als te vaag geoordeeld, als wel de toepassing daarvan in bepaalde gevallen die te 
ver van het delict verwijderd waren. Simester en Sullivan stippen aan dat de rechter de neiging heeft om 
laakbaar gedrag onder een bepaling te brengen, ook al zou dat niet in alle gevallen even voorzienbaar zijn 
geweest. Dit is bijvoorbeeld het geval geweest bij het afschaffen van straffeloosheid ingeval van verkrach-
ting binnen het huwelijk. Dit lijkt niet voor alle gevallen zo te zijn, zo volgt uit Rimmington and Goldstein.

111 Zie als recente bevestiging daarvan Misra and Srivastava [2004] EWCA Crim 2375, m.n. par. 62-64.
112 Collins [2006] UKHL 40. Art. 127 lid 1 Telecommunications act 2003 luidt: ‘A person is guilty of an offence 

if he–
 (a) sends by means of a public electronic communications network a message or other matter that is grossly 

offensive or of an indecent, obscene or menacing character; or
 (b) causes any such message or matter to be so sent.’
113 Kirk [2006] EWCA Crim 725.
114 Pattni [2001] Crim LR 570.
115 Rimmington and Goldstein [2005] UKHL 63, par. 34.
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 uitgangspunt dus wel wordt erkend door de Engelse rechter, leert de praktijk dat een beroep op 
schending daarvan niet vaak wordt gehonoreerd.

6.4.2 Harassment

Niet expliciet is in de Engelse rechtspraak aangaande harassment aan de orde gekomen of de 
PHA 1997 op onderdelen in strijd zou zijn met het beginsel van fair warning. Nu de wet ruim 
wordt uitgelegd, zal het ook niet waarschijnlijk zijn dat dit in de rechtspraak – anders dan in 
de dogmatiek116 – problematisch wordt geacht. In de zaak Mosely, Selvanayagam and Woodling 
werd door een Engelse rechter in de High Court (Divisional Court) geoordeeld dat: ‘Whatever 
may have been the purpose behind the Act, its words are clear, and it can cover harassment of 
any sort.’ 117 Ander gedrag dan wat wij belaging noemen kan dus ook volgens de rechter harass-
ment opleveren. De ruime reikwijdte die de Engelse wetgever voorstond met de wet, vindt men 
dan ook terug in de rechtspraak. Naast voormelde algemene opmerking over de reikwijdte is in 
de loop der jaren door de Engelse rechter bepaald dat de wet ook ziet op andere kwesties zoals 
pesten op het werk en burenruzies.118

Dat twee momenten van handelen voldoende is, werd bevestigd in de zaak Williams.119 In 
die zaak werd aangenomen dat sprake was van harassment, omdat de verdachte twee keer in 
drie dagen naar hetzelfde huis was gegaan en daar door het raam naar vrouwen had gekeken. 
Opvallend is dat het strafbare feit zich volgens de Engelse rechter tot twee vrouwen uitstrekte, 
ondanks dat beiden beurtelings slechts éénmaal rechtstreeks met de aanwezigheid van de ver-
dachte werden geconfronteerd. Jegens beiden kon een course of conduct worden aangenomen. 
In deze zaak is eveneens beslist dat onder ‘another’ en ‘other’ als bedoeld in art. 1 lid 1 PHA 
1997, ook meerdere personen vallen. Men kan dus ook een te identificeren groep lastig val-
len.120 De Engelse rechter past deze wet derhalve niet restrictief toe.

6.4.3 Road traffic act: dangerous, careless or inconsiderate driving

Ten aanzien van gevaarlijk rijden heeft de Engelse rechter de lat hoog gelegd. Zo is het enkele 
feit dat een verkeersregel wordt geschonden, niet zonder meer genoeg om aan te nemen dat 
gevaarlijk is gereden. Wel kan die omstandigheid in het oordeel worden meegewogen.121 Daar-
entegen is de eis die aan de bestuurder wordt gesteld wel zeer geobjectiveerd. De buschauffeur 
die per abuis op het gaspedaal drukte in plaats van op de rem – en daardoor een dodelijk 
ongeluk veroorzaakte – werd toch veroordeeld, ondanks een beroep op de afwezigheid van de 
intentie om gevaarlijk te rijden.122 Dit is vergelijkbaar met art. 5 WVW 1994, waarin ook geen 
subjectief bestanddeel is opgenomen.

116 Zie bijvoorbeeld Simester & Sullivan 2007, p. 39.
117 Mosely, Selvanayagam and Woodling [1999] EWHC 528, par. 19.
118 Zie daarover Card, Cross & Jones 2006, p. 232 en Addison & Lawson-Cruttenden 1998, p. 30-36.
119 Williams [1998] EWHC 784.
120 Herhaald in Dunn [2001] Cr App Rep 352. Zie ook Card, Cross & Jones 2006, p. 231-232.
121 Vgl. Conteh [2004] RTR 1, CA en Taylor [2004] EWCA Crim 213, CA.
122 A-G Reference (No 4 of 200) [2001] Crim App Rep 15, CA.
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Het gevaar moet wel aanwezig zijn. Maar daar kan al snel aan voldaan zijn. Veel te hard rijden 
kan in bepaalde gevallen al gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld als er enig verkeer op de weg is (in 
beide richtingen).123 Maar dat zal van de omstandigheden van het geval afhangen, omdat niet 
voldoende gevaarlijk bevonden werd het enkele veel te hard rijden, in casu omdat er verder 
weinig verkeer was en de weersomstandigheden normaal.124 Het ging hier om gevallen naar 
Schots recht, maar de bepaling is gelijkluidend aan de Engelse.

Ook het rijden in een auto in zeer slechte staat kan gevaarlijk rijden opleveren. Maar dan 
moet het defect wel duidelijk aanwezig zijn, zodat latente gebreken de bestuurder niet kunnen 
worden tegengeworpen. Daarnaast moeten het gebreken zijn die niet in het ontwerp van het 
voertuig zitten, met andere woorden, inherente gevaren verbonden aan het voertuig zelf vallen 
daarbuiten. Dat is anders als de manier van rijden met zo’n voertuig in gewone staat gevaarlijk 
kan zijn (zoals bij landbouwvoertuigen met bijvoorbeeld uitstekende, scherpe punten).125

Art. 2A lid 3 RTA 1991 stipuleert dat ook rekening moet worden gehouden met omstan-
digheden waarvan de bestuurder moet hebben geweten of wist. Dat is bijvoorbeeld het geval bij 
als men alcoholhoudende dranken heeft genuttigd voor het rijden, of last heeft van diabetes (of 
epilepsie). Rijden onder die omstandigheden wordt door de rechter niet als zodanig gevaarlijk 
geoordeeld, maar met die omstandigheid kan wel ten laste van de bestuurder rekening worden 
gehouden mocht gevaar ontstaan.126 Geen rekening wordt door hem echter gehouden met 
omstandigheden waarvan de bestuurder ten onrechte dacht dat deze bestonden. Zo was irre-
levant dat een politieagent bij een achtervolging dacht dat zijn collega’s, zoals gebruikelijk een 
kruispunt hadden afgezet, en dat wel bij twee eerdere kruisingen het geval was.127

Onvoorzichtig rijden wordt aangenomen bij elk falen zich als zorgvuldig en attent be-
stuurder te gedragen, ongeacht of dat nu opzettelijk is geschied, een inschattingsfout betrof of 
een andere oorzaak had.128 Het delict kan worden begaan door de manier van rijden zelf, de 
toestand waarin men als bestuurder verkeert of de staat van het voertuig waarin men rijdt.129 
Het enkele schenden van een verkeersregel hoeft nog geen onvoorzichtig rijden op te leveren, 
maar kan aan de vaststelling daarvan wel bijdragen. In bepaalde gevallen wordt door de rechter 
aangenomen dat, behoudens een redelijke uitleg van de bestuurder, wel van careless driving 
sprake moet zijn.130 Ten aanzien van inconsiderate driving geldt dat hier al snel sprake van zal 
zijn. Dat is ook het geval als dat ongemak bestaat voor de eigen passagier.131

123 McQueen v. Buchanan, 1996 S. C. C. R. 826, HCJ Appeal.
124 Howdle v. O’Connor, 1998 S. L. T. 94, HCJ Appeal.
125 Marchant [2004] 1 All ER 1187, CA.
126 Zie de rechtspraak genoemd door Card, Cross & Jones 2006, p. 623.
127 Collins [1997] RTR 439, CA.
128 Simpson v Peat [1952] 2 QB 24, [1952] 1 All ER 447, DC en Taylor v Rogers [1960] Crim LR 271, DC.
129 Haynes v Swain [1975] RTR 40, DC.
130 Zie daarover Card, Cross & Jones 2006, p. 625-626.
131 Vaste rechtspraak, zie bijvoorbeeld Jarvis v Williams [1979] RTR 497, DC.
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6.5 Rechterlijke toetsing van het lex certa-beginsel

6.5.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt besproken hoe het lex certa-beginsel getoetst zou moeten worden. 
Eerst wordt gekeken naar toetsen die zijn voorgesteld in de literatuur en hoe de Hoge Raad 
en het EHRM beoordelen of een strafbepaling voldoet aan de eisen gesteld door het lex certa-
beginsel (par. 6.5.2). Ook wordt in de volgende paragraaf een pleidooi gehouden voor een 
dubbele toets voor voldoende duidelijkheid. Vervolgens wordt gekeken naar de materiële en 
processuele gevolgen van de beslissing dat een strafbepaling in strijd is met het lex certa-be-
ginsel (par. 6.5.3).

6.5.2 Hoe toetst de rechter?

In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de rechter oordeelt over een klacht over schending van 
het lex certa-beginsel. Als alleen wordt gekeken of de strafbepaling in het concrete geval dui-
delijk genoeg was, is sprake van toetsing in concreto. Het gaat dan om de vraag of het voor die 
verdachte in de gegeven omstandigheden duidelijk moet zijn geweest dat zijn gedrag een be-
paald strafbaar feit zou opleveren. Als los van de omstandigheden van het geval wordt bepaald 
of de strafbepaling voldoende duidelijk is om in het algemeen het gedrag op af te stemmen, dan 
is sprake van toetsing in abstracto.

Eerst wordt gekeken welke toetsen er in de literatuur zijn voorgesteld. Hoe de Hoge Raad 
toetst komt daarna aan de orde, gevolgd door de manier van toetsen door het EHRM. Vervol-
gens zal ik betogen dat sprake zou moeten zijn van een abstract-concrete toets.

6.5.2.1 Toetsen bepleit in de literatuur

Er is in de literatuur wel geprobeerd om een toets te ontwikkelen om te beoordelen wanneer 
sprake zou zijn van schending van het lex certa-beginsel. Tot een bruikbare en algemeen ge-
accepteerde toets is het evenwel niet gekomen.132 Dat is ook niet verwonderlijk, omdat een 
scherpe lijn tussen duidelijke en te vage strafbepalingen niet in zijn algemeenheid te trekken is.

Schünemann poneert een ‘kwantitatieve toets’. Hij onderscheidt daartoe een viertal soor-
ten begrippen waaruit een strafbepaling kan bestaan. Van duidelijk naar onduidelijk zijn dat 
‘numerische Begriffe’ (‘absolut bestimmten Begriffe’), ‘klassifikations Begriffe’ (die gewoon-
lijk ‘deskriptive Tatbestandsmerkmale’ worden genoemd), ‘Funktionsbegriffe’ (die gewoonlijk 
‘normative Tatbestandsmerkmale’ worden genoemd) en ‘reinen Wertbegriffe’ (die gewoonlijk 
‘ Generalklauseln’ worden genoemd).133

Schünemann zou het liefst alleen bestanddelen van de eerste twee categorieën in een de-
lictsomschrijving zien. De wet wordt duidelijker naarmate er meer van die begrippen worden 
opgenomen in delictsomschrijvingen. Dat is evenwel niet mogelijk, zo erkent hij, dus zullen 
ook normatieve begrippen gebruikt moeten worden. Dat is een noodzakelijk kwaad: ‘Es bleibt 

132 Tot die conclusie kwam Groenhuijsen 1991, p. 423, reeds eerder.
133 Schünemann 1978, p. 29-30.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   218 16-8-2011   10:53:17



 219

rechterlijke toetsing van het lex certa-beginsel 6.5

daß unter dem Gesichtspunkt des Bestimmtheitsgrundsatzes an sich schon die Funktions-
begriffe unwillkommen sind. Andererseits kann es aber nicht im mindesten zweifelhaft sein, 
daß in einer komplizierten Gesellschaft wie der unseren eine Steuerung der Sozialprozesse 
durch im vorhinein formulierte Verhaltensregeln allein mit numerischen und deskriptiven Be-
griffen schlechterdings unmöglich ist.’ 134 Daarin schuilt niet zoveel gevaar als de gebruikte nor-
matieve bestanddelen niet in feite onder de ‘Generalklauseln’ vallen. Die begrippen behoren 
volgens Schünemann in het strafrecht niet thuis omdat zij geen houvast geven.135

In plaats van de vage norm met tegenzin te aanvaarden, stelt Schünemann zoals gezegd 
een kwantitatieve oplossing voor. Een delictsomschrijving moet in zijn benadering voor meer 
dan vijftig procent bestaan uit begrippen uit de eerste drie categorieën. Dat geeft een han-
teerbare maatstaf voor de rechter om te bepalen of sprake is van een schending van het lex 
certa-beginsel. ‘Das aus dem lex certa-Postulat abzuleitende Kriterium ist daher theoretisch 
eindeutig definibel: Man braucht nur den vom Gesetzgeber mit substanzhaltigen Termini der 
ersten drei Kategorien umschriebenen Gesamttatbestand mit dem dem Gesetzgeber selbst vor-
schwebenden Kernbereich echter Strafwürdigkeit zu vergleichen, zu dessen Festlegung dem 
Richter die Genralklausel (d.h. ein reiner Wetbegriff) in die Hand gegeben wird; wenn dieser 
Kernbereich nach der eigenen Konzeption des Gesetzgebers weniger als die Hälfte der ins-
gesamt erfaßten Handlungen repräsentiert, so ist der Gesetzgeber seiner Pflicht, den Regelfall 
der Strafbarkeit zu bezeichnen, nicht nachgekommen, und das Gesetz ist wegen Verletzung des 
Art. 103 [het Duitse equivalent van het legaliteitsbeginsel, JSN] verfassungswidrig.’ 136

Hij formuleert twee bezwaren tegen zijn eigen opvatting, om deze bezwaren vervolgens te 
weerleggen. Het eerste bezwaar houdt in dat de kwantitatieve begrenzing niet volledig exact kan 
geschieden, maar dat daarbij een in meer of mindere mate vaste schatting nodig is. Het tweede 
bezwaar is dat de wetgever vaak geen heldere voorstelling heeft van de kern van de strafbaarstel-
ling, zodat geen vaste kwantificering kan plaastvinden. Schünemann erkent dat een schatting 
nodig zal zijn, maar als de wetgever verzuimt uitgangspunten te geven op basis waarvan die 
schatting kan geschieden, dan is daarmee in de visie van deze auteur het lex certa-gebod ge-
schonden. En in de regel is een dergelijke schatting wel mogelijk, omdat de wetgever voorbeel-
den zal geven waarop de bepaling ziet. Hij komt dan ook tot de conclusie dat zijn 50%-richtlijn 
wel te hanteren is om schending van het lex certa-beginsel te kunnen corrigeren.137

Simmelink heeft op de 50%-richtlijn het commentaar geleverd dat de wetgever daarover 
geen duidelijk beeld kan scheppen en dat de wetgever vaak uitgaat van een standaardgeval, 
waarvoor de bepaling duidelijk lijkt, maar dat als wordt geabstraheerd er weinig duidelijkheid 
over de uitwerking overblijft. Daarnaast gaan strafbepalingen hun eigen leven leiden en evo-
lueren zij mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Het meest bezwaarlijk is volgens deze 
auteur dat er in een strafbepaling vaak één bestanddeel is dat de kern van het delict aangeeft 
(hij noemt de ‘feitelijkheid’ van art. 248 Sr, ‘schennis van de eerbaarheid’ als bedoeld in art. 239 
Sr en ‘gevaar’ uit art. 5 WVW 1994) en dat de overige bestanddelen van die bepalingen amper 
afgrenzende waarde bezitten.138

134 Schünemann 1978, p. 30.
135 Schünemann 1978, p. 30-31.
136 Schünemann 1978, p. 35-36, citaat op p. 36.
137 Schünemann 1978, p. 36-37.
138 Simmelink 1995, p. 277-278.
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Het is goed dat Schünemann heeft geprobeerd om tot een handvat te komen om een schending 
aan te nemen, maar mij lijkt zijn norm niet hanteerbaar in de rechtspraktijk. Zoals Simmelink 
met juistheid stelt, zijn er nu eenmaal bestanddelen die intrinsiek vaag zijn en waarvan het be-
reik – en daarmee het bereik van de gehele delictsomschrijving – niet duidelijk is. Gewezen kan 
worden op ‘opruien’ (art. 131 Sr), ‘voor godsdienstige gevoelens krenkend’ (art. 429bis Sr), of 
het in APV’s vaak voorkomende bestanddeel ‘verstoring van de openbare orde’. Deze bestand-
delen zijn uit zichzelf al onduidelijk en dat kunnen andere bestanddelen niet compenseren, 
ongeacht of die andere bestanddelen opgeteld meer dan vijftig procent van de strafbepaling 
inhouden.

Hendriks meent dat de rechter een dubbele toets moet toepassen om te kijken of een be-
paling in strijd is met het lex certa-beginsel. Allereerst moet worden gekeken of de wetsbepa-
ling onderscheidend vermogen heeft. Dat wil zeggen dat in een concreet geval de rechter moet 
kijken of duidelijkheid bestaat tussen strafbaar en niet-strafbaar gedrag: ‘waar het om draait is 
de vraag of de burger aan de ene kant en de staat aan de andere kant uit de strafbepaling in con-
creto kan afleiden welk gedrag niet meer toelaatbaar is’. Is dat het geval, dan is de toets klaar. De 
rechter hoeft dan niet te kijken of vaagheid van de strafbepaling onvermijdelijk is. Alleen als de 
rechter meent dat de strafbepaling in het voorliggende geval geen onderscheidend vermogen 
heeft, moet hij volgens Hendriks kijken of die vaagheid onvermijdelijk is. Is dat het geval, dan 
moet de vage norm geaccepteerd worden. Die acceptatie ‘is gelegen in de omstandigheid dat 
de wetgever onmogelijk alle situaties kan benoemen’.139 Hendriks maakt geen onderscheid naar 
de zwaarte van het strafbare feit.

Ook tegen de toets van Hendriks heeft Simmelink bezwaar. Hij stelt dat het aan het zicht 
van de rechter is onttrokken of de vage term al dan niet onvermijdelijk is. Als de wetgever een-
maal tot het oordeel is gekomen dat een vage term onvermijdelijk is om tot noodzakelijk ge-
achte strafbaarstelling van bepaald gedrag te kunnen komen, is het alleen nog maar de taak van 
de rechter om ‘de delictsomschrijving te interpreteren en de vage bestanddelen af te bakenen 
tot een “voorzienbaar” en “berekenbaar” geheel’. Pas als een delictsomschrijving is opgebouwd 
uit ‘te vage begrippen’ heeft de wetgever gehandeld in strijd met het lex certa-beginsel.140 Dat 
laatste biedt wat mij betreft ook geen duidelijk handvat om te kunnen constateren of de wetge-
ver aan het lex certa-beginsel heeft voldaan. Het criterium ‘te vage begrippen’ is op zijn beurt 
te onbepaald.

6.5.2.2 Hoge Raad

Vooropgesteld moet worden dat een klacht over schending van het lex certa-beginsel ook eerst 
in cassatie kan worden opgeworpen.141 De Hoge Raad zelf lijkt met name in de latere recht-
spraak meer in concreto te zijn gaan toetsen. Kon het voor deze verdachte duidelijk zijn dat 

139 Hendriks 1994, p. 107.
140 Simmelink 1995, p. 285.
141 Dit volgt zonder meer uit HR 30 juni 2009, NJ 2009, 481. In die zaak was namelijk in feitelijke aanleg geen 

verweer gevoerd dat sprake zou zijn van schending van het lex certa-beginsel. In het derde cassatiemiddel 
is die hobbel expliciet aangestipt (onder verwijzing naar HR 8 maart 1994, NJ 1994, 412 en HR 28 maart 
2006, NJ 2006, 237). De Hoge Raad (en de advocaat-generaal) stellen zich niet op het standpunt dat zo’n 
klacht niet voor het eerst in cassatie kan worden opgeworpen.
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zijn gedrag onder een delictsomschrijving viel? Toch toetst de Hoge Raad dit niet op de wijze 
zoals door Hendriks is betoogd. Hij toetst niet in twee stappen, maar lijkt de twee stappen van 
Hendriks ineen te schuiven tot één toets, waarbij hij de delictsomschrijving afzet tegen het 
concrete gedrag van de verdachte. In een uitspraak met betrekking tot regelgeving om lek-
kende koelinstallaties tegen te gaan,142 werd door de verdachte rechtspersoon betoogd dat die 
regelgeving wegens onduidelijkheid in strijd met het lex certa-beginsel zou zijn, nu geen con-
crete gedraging strafbaar zou zijn gesteld maar dat strafbaarheid zou worden bepaald aan de 
hand van een gevolg (lekverliezen). Met de termen ‘onvoldoende lekdicht’ en ‘zodanig beheer 
dat verlies van koudemiddel wordt voorkomen’ werd niet duidelijk gemaakt welke mate van 
verlies nog acceptabel zou zijn, zo betoogde de verdediging. Uiteindelijk overwoog de Hoge 
Raad na de gebruikelijke overwegingen,143 dat nu het hof aanzienlijke lekverliezen (van soms 
meer dan honderd procent) had vastgesteld: ‘het ook voor de verdachte duidelijk [moet] zijn 
geweest dat haar gedraging een overtreding van het desbetreffende voorschrift opleverde. De 
toepassing van dat voorschrift is derhalve niet in strijd met het eerdergenoemde beginsel of de 
eerdergenoemde verdragsbepalingen.’ 144

Ook in andere uitspraken komt naar voren dat de Hoge Raad de concrete casus neemt 
om te bekijken of de strafbaarheid voor de verdachte voorzienbaar was. Eind vorige eeuw 
werd betoogd dat art. 197a (oud) Sr145 in strijd was met het lex certa-beginsel. Na de algemene 
overweging over de onvermijdelijkheid van een zekere vaagheid, komt de Hoge Raad tot het 
oordeel dat de norm voldoende concreet is voor de burger om hem in staat te stellen zijn ge-
drag daarop af te stemmen. De Hoge Raad overweegt: ‘Onder de feitelijke omstandigheden die 
het Hof heeft vastgesteld (…) moet het ook voor de verdachte duidelijk zijn geweest dat haar 
handelen medeplegen van het misdrijf van art. 197a Sr opleverde. De toepassing van art. 197a 
Sr is derhalve niet in strijd met het eerdergenoemde beginsel of de eerdergenoemde verdrags-
bepalingen.’ 146

Advocaat-generaal Wortel pakt het overeenkomstig aan in zijn conclusie voor de zaak 
van de krulsla.147 De rechter moet volgens hem kijken naar de mate waarin de verdachte kon 
beseffen dat hij een bepaalde norm zou gaan overschrijden. ‘Slechts indien niet gezegd kan 
worden dat die verdachte (mijn cursivering, JSN) in redelijkheid kan hebben geweten dat zijn 
handelen in strijd met de wet zou komen kan de rechter zich bevoegd achten het te vage wet-
telijk voorschrift de betekenis van toepasselijke strafbaarstelling te ontzeggen.’ Wortel maakt 
de verdachte subject in die beoordeling, maar betrekt daar objectieve omstandigheden bij nu 

142 Art. 24 Wms (oud), art. 15 van het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (oud) en art. 6 
(oud) van de Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997.

143 Zie par. 6.2.
144 HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54. Advocaat-generaal Machielse pakte het in zijn conclusie voor dit arrest 

overeenkomstig aan (LJN AR6579).
145 Art 197a lid 1 (oud) Sr luidde: ‘Hij die een ander uit winstbejag behulpzaam is bij het zich verschaffen van 

toegang tot of verblijven in Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland 
grenscontrole uit te oefenen, of hem daartoe uit winstbejag gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft 
terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, 
wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vijfde categorie.’

146 HR 20 oktober 1998, NJ 1999, 48. In soortgelijke zin ook al HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442 m.nt. C (r.o. 
14.1).

147 HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14.

lex certa-beginsel handelseditie.indd   221 16-8-2011   10:53:18



222

6 rechtspraak

de vereiste wetenschap in redelijkheid moet komen vast te staan. Ook de Hoge Raad dicht de 
verdachte die wetenschap bij een concrete toetsing wel toe.

Maar niet altijd betrekt de Hoge Raad de concrete omstandigheden bij zijn oordeel of 
een strafbepaling voldoende duidelijk is. In de zaak Frans van A., die in de jaren ’80 grond-
stoffen voor mosterdgas aan Saddam Hoessein (heimelijk) heeft geleverd, oordeelde de Hoge 
Raad recent over art. 8 WOS (oud)148: ‘Anders dan in het middel wordt betoogd, is art. 8 WOS 
niet in strijd met het in de in het middel genoemde wets- en verdragsbepalingen besloten lig-
gende ‘bepaaldheidsgebod’. De in art. 8 WOS geformuleerde norm maakt, mede in het licht 
van de aard van de materie, bestaande uit strafbaarstellingen van de ernstigste misdrijven die 
hun grond vinden in een – al dan niet in wetten en verdragen neergelegd – internationaal ge-
meenschappelijk rechtsbewustzijn, voldoende concreet duidelijk welke gedragingen strafbaar 
zijn gesteld en stelt de verdachte voldoende in staat zijn gedrag daarop af te stemmen, ook al 
maken de aard en de inhoud van deze bepaling een zekere vaagheid in de delictsomschrijving 
onvermijdelijk.’ 149

Het lijkt erop dat de Hoge Raad in veel gevallen zowel in abstracto als in concreto oordeelt 
dat de desbetreffende strafbepaling duidelijk genoeg was, zodat de toepassing daarvan niet in 
strijd met het lex certa-beginsel komt. Bij een positieve beoordeling op beide punten wint dat 
oordeel aan kracht. De gedachte daarachter zou kunnen zijn dat, zelfs al zou de strafbepaling 
vaag zijn, de concrete verdachte dan nog kon weten dat zijn handelen daarvan desondanks een 
overtreding zou inhouden. In het licht van de in de volgende paragraaf te bespreken toetsing 
door het EHRM valt dat te begrijpen. Maar strikt genomen kan één van beide beoordelings-
wijzen al leiden tot het oordeel dat de strafbepaling de normadressaten voldoende in staat stelt 
hun gedrag daarop af te stemmen.

Het toetsingsschema van de Hoge Raad lijkt, concluderend, veelal te zijn dat hij eerst los 
van de onderliggende casus oordeelt of een strafbepaling duidelijk genoeg is (toetsing in ab-
stracto), om vervolgens ook (enigszins objectief) te bekijken of het voor deze verdachte voor-
zienbaar moet zijn geweest dat hij een bepaald strafbaar feit beging (toetsing in concreto). 
Voorbeelden daarvan zijn de hierboven beschreven zaken aangaande lekverliezen bij de koel-
installaties en art. 197a (oud) Sr. Maar het kan ook bij de abstracte toets blijven (zie bijvoor-
beeld de zaak Frans van A.).

6.5.2.3 EHRM

Het EHRM treedt in beginsel niet in de beoordeling van de feiten en het nationale recht: ‘the 
Court reiterates that, in accordance with Article 19 of the Convention, its sole duty is to ensure 
the observance of the engagements undertaken by the Contracting Parties to the Convention. 
Consequently, in accordance with the principle of subsidiarity that is inherent in the system of 

148 Art. 8 lid 1 WOS (oud) luidde: ‘Hij die zich schuldig maakt aan schending van de wetten en gebruiken van 
de oorlog, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.’

149 HR 30 juni 2009, NJ 2009, 481 m.nt. N. Keijzer (r.o. 5.3). Keijzer meent dat de Hoge Raad deze overweging 
niet zo algemeen heeft bedoeld, maar meer is toegespitst op de onderhavige verdachte, die met wat advies 
had kunnen weten dat zijn handelen strafbaar was. Of dat juist is waag ik te betwijfelen, omdat de Hoge 
Raad dan volgens mij wel had opgenomen dat het voor de verdachte duidelijk moet zijn geweest dat zijn 
handelen het desbetreffende strafbare feit opleverde.
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individual rights protection set up by the Convention, it is in principle solely for the domestic 
courts to establish the facts of the case and to interpret domestic law.’ 150 Dat is vaste recht-
spraak, waarbij doorgaans ook wordt opgemerkt dat het bij uitstek de nationale rechter is die 
dit recht toepast.151

Het is niet de taak van het EHRM ‘to deal with errors of fact or law allegedly committed by 
a national court unless and in so far as they may have infringed rights and freedoms protected 
by the Convention’.152 En ook is vaste rechtspraak dat het in principe niet aan de aan dat recht 
gegeven uitleg van de nationale rechter tornt: ‘it will not question the national court’s interpre-
tation of domestic law unless there has been a flagrant non-observance or arbitrariness in the 
application’.153

Maar het EHRM heeft ook duidelijk gemaakt dat het wel in de beoordeling treedt van de 
kwaliteit van de regelgeving van lidstaten. De Franse overheid had in de zaak Kruslin v. France 
bepleit dat het EHRM enkel naar de concrete omstandigheden van het geval moest kijken bij 
de beoordeling van de vraag of sprake was van een schending van het EVRM. Die visie wordt 
door het EHRM echter verworpen. Het EHRM ‘must inevitably assess the relevant French 
“law” in force at the time in relation with the requirements of the fundamentle principle of the 
rule of law. Such a review necessarily entails some degree of abstraction.’ 154 Een ander voor-
beeld van abstracte toetsing is te vinden in de uitspraak Custer, Deveaux and Turk v. Denmark, 
aangaande het illegaal betreden van een legerbasis door Greenpeace activisten.155 Betoogd was 
door de klagers dat een van de betrokken bepalingen op basis waarvan zij waren veroordeeld 
geen basis had in het Deense recht. Het EHRM liep de geschiedenis van die strafbepaling langs 
en kwam tot de conclusie de bepaling ‘did not lack sufficient legal basis in domestic law or 

150 EHRM 24 juli 2008, Kononov v. latvia, par. 108. Ten aanzien van het overlaten van het vaststellen van de 
feiten aan de nationale rechter, kan kritisch worden gekeken naar EHRM 19 september 2008, Korbely v. 
Hungary, par. 88-91, waarin het EHRM eigenlijk wel degelijk feitelijk te werk gaat (zie ook Reijntjes in zijn 
onder dit arrest in NJ 2010, 165).

151 Zie onder vele andere EHRM 25 maart 1993, Series A Vol. 260, Kokkinakis v. Greece, par. 40, EHRM 12 juli 
2007, Jorgic v. Germany, par. 102, EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, par. 72 en EHRM 25 juni 
2009, Liivik v. Estonia, par. 95.

152 Recent nog EHRM 12 juli 2007, Jorgic v. Germany, par. 102 en EHRM 17 mei 2010, Kononov v. Latvia (Grand 
Chamber), par. 189. Het EHRM is dus in die zin geen ‘vierde instantie’, vgl. ook EHRM 25 juni 2009, Liivik 
v. Estonia, par. 95 en Fawcett 1987, p. 203-204.

153 Vgl. onder meer EHRM 3 mei 2007, Custers, Deveaux and Turk v. Denmark, par. 84. In de zaak EHRM 
24 juli 2008, Kononov v. latvia, par. 110, gaat het EHRM verder voor wat betreft de uitzondering hierop: 
‘However, the position is different when it is not the domestic legislation but the Convention itself which 
expressly refers to the domestic law. In such cases, a failure to comply with the domestic legislation may in 
itself entail a violation of the Convention. Accordingly, by virtue of the jura novit curia principle the Court 
can and should exercise a power to review whether the law has been complied with (…) Exactly the same 
principle applies to Article 7, as the application of a provision of municipal penal law to an act not covered 
by the provison in question directly results in a conflict with the Convention. In such circumstances, the 
Court must have jurisdiction to decide whether the provision of criminal law concerned has been complied 
with as otherwise Article 7 would be rendered devoid of purpose (…) The Court considers that exactly the 
same principle applies to situations where, as in the present case, the domestic courts have applied inter-
national law.’ Of dit bestendige rechtspraak wordt valt nog te betwijfelen, vgl. Reijntjes in zijn noot onder 
EHRM 19 september 2008, Korbely v. Hungary, NJ 2010, 165.

154 EHRM 24 april 1990, Series A Vol. 176-A, Kruslin v. France, par. 32.
155 EHRM 3 mei 2007, Custers, Deveaux and Turk v. Denmark.
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failed to satisfy the requirements of accessibility and foreseeability’, zonder verder de concrete 
feiten in dat oordeel te betrekken (par. 84-89). Het EHRM toetst in het concrete geval de kwa-
liteit van de betreffende regelgeving derhalve wel met een zekere mate van abstractie.

Toch neigt het EHRM meer naar een concrete toetsing. Groenhuijsen en Kristen spreken 
van een casuïstische benadering van het EHRM, dat een individuele benadering voorstaat: 
‘was het voor deze concrete persoon redelijkerwijs voorzienbaar wat de gevolgen kunnen zijn 
van zijn gedrag?’ 156 Ook Rozemond schrijft dat het EHRM te werk gaat aan de hand van de 
specifieke omstandigheden van het geval.157

Ik ben dat met voormelde schrijvers eens. Zo werd in de uitspraak Custer, Deveaux and 
Turk v. Denmark ook geklaagd dat de omvang van de legerbasis niet duidelijk was  aangegeven 
op officiële kaarten. Daarom konden klagers niet weten dat zij niet vrij toegankelijk gebied 
hadden betreden. Het EHRM bekeek toen de handelingen van de klagers en constateerde 
 onder meer dat zij niet de reguliere aankomstroute hadden genomen, in het bezit waren van 
een GPS-navigatiesysteem, dat op de website van Greenpeace stond dat er zich op dat moment 
personen op het terrein van de basis bevonden en zij foto’s hadden genomen waarop zij ston-
den met militaire gebouwen op de achtergrond. In die omstandigheden komt het EHRM tot 
het oordeel dat zij moeten hebben geweten dat zij zich op verboden terrein begaven (par. 90-
97). Een ander voorbeeld van concrete toetsing is nog de zaak Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, 
waarin uiteindelijk wordt geoordeeld dat de veroordelingen ‘could be reasonably foreseen in the 
circumstances’.158

Dat het EHRM vooral naar het concrete geval kijkt bij de beoordeling van de vraag of 
strafbaarheid voorzienbaar was, komt ook sterk naar voren in de zaak Liivik v. Estonia.159 Het 
EHRM stelt eerst vast dat de bewoording van het bestanddeel ‘causing significant damage’ niet 
inhoudt dat daaronder ook valt het in het leven roepen van gevaar voor schade. De invulling 
van het creëren van immateriële schade voor de Estse staat in een eerdere uitspraak van de 
Estse rechter, wordt door het EHRM te vaag bestempeld. Het EHRM komt tot het oordeel 
dat art. 161 van het Estse wetboek van strafrecht in strijd is met art. 7 lid 1 EVRM: ‘The Court 
finds on the whole that the interpretation and application of Article 161 in the present case 
involved the use of such broad notions and such vague criteria that the criminal provision in 
question was not of the quality required under the Convention in terms of its clarity and the 
fore seeability of its effects.’ 160

Dat wil overigens niet zeggen dat de onderhavige, ruime uitleg van het bestanddeel ‘cau-
sing significant damage’, niettegenstaande de bewoording daarvan, nooit door het EHRM zou 
zijn toegelaten. Ik lees deze uitspraak namelijk zo, dat onder voormeld bestanddeel ook had 
mogen worden geschaard het creëren van gevaar voor (immateriële) schade, mits de Estse 
rechter daarvoor duidelijke criteria zou hebben geformuleerd. Nu deze nadere invulling vol-
gens het EHRM te wensen overliet, kon Liivik redelijkerwijs niet voorzien dat zijn handelen 
onder deze strafbepaling zou vallen. De reikwijdte van de Estse bepaling a quo was daarom 
onvoldoende duidelijk en kon in casu niet door de beugel.

156 Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 342-343.
157 Rozemond 2008, p. 18.
158 EHRM 8 juli 1999, NJ 2001, 62 m.n.t EJD, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, par. 40.
159 Zie ook par. 4.5.5.
160 EHRM 25 juni 2009, Liivik v. Estonia, par. 101.
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Gewezen kan ten slotte nog worden op Steel and others v. the United Kingdom en Hashman and 
Harrup v. the United Kingdom. In de eerste zaak was door de Engelse rechter een verbod opge-
legd om de orde niet te verstoren (breach of the peace). Hoewel een rechterlijk verbod niet gelijk 
staat aan een wettelijke bepaling, vallen zij volgens het EHRM beide onder law. Deze uitspra-
ken wijzen eveneens op een concrete toetsing. Het EHRM oordeelt dat het verbod weliswaar 
vrij algemeen was omschreven, maar doordat het zag op gedrag dat door klagers al eerder was 
vertoond, moet het voor hen toch duidelijk zijn geweest dat het vervolgens weer vertoonde ge-
drag onder het verbod viel.161 Een soortgelijk verbod was door de rechter opgelegd in de tweede 
zaak. Dat verbod vond uiteindelijk geen genade in de ogen van het EHRM. Het EHRM wees er 
expliciet op dat in dit geval – anders dan in Steel and others v. the United Kingdom – geen sprake 
was van eerder soortgelijk gedrag. Voor die betrokkenen was, bij gebrek aan ‘voorbeeldgedrag’, 
het ongeoorloofde van hun gedrag dus niet in concreto voorzienbaar.162

Uit deze uitspraken valt voorzichtig af te leiden dat het EHRM niet snel geneigd lijkt te 
zijn een strafbepaling geheel ter zijde te schuiven wegens strijdigheid met art. 7 lid 1 EVRM, 
maar eerder de toepassing daarvan in het concrete geval onvoorzienbaar zal verklaren.

6.5.2.4 Pleidooi voor een abstract-concrete toets voor voldoende duidelijkheid

Een strafbepaling is in mijn ogen duidelijk genoeg indien de rechtsburger tot wie de delicts-
omschrijving zich richt, zich, met name na lezing van de wettekst, een heldere voorstelling kan 
maken of een norm zich tot een bepaalde (door hem te ondernemen of na te laten) gedraging 
uitstrekt. Uiteraard kan dat niet voor elke denkbare handeling duidelijk zijn, maar twijfel moet 
een zeldzaamheid zijn. Daarom dienen strafbepalingen duidelijk genoeg te zijn in de overgrote 
meerderheid van de gevallen. In de zaak Cantoni v. France heeft het EHRM die maatstaf aange-
legd voor het begrip medicijn. Gekozen was door de Franse wetgever voor een ruime definitie 
van dit begrip, in plaats van een lijst met producten die onder dat begrip werden begrepen 
(hetgeen ook een gangbare manier van wetgeving is, te denken valt aan de lijsten behorende bij 
de Opiumwet). Het EHRM stond dat toe: ‘When the legislative technique of categorisation is 
used, there will often be grey areas at the fringes of the definition. This penumbra of doubt in 
relation to borderline facts does not in itself make a provision incompatible with Article 7 (art. 
7), provided that it proves to be sufficiently clear in the large majority of cases.’ 163

Het gaat mij hier nu niet om de keuze van strafbaarstelling,164 maar om de maatstaf van 
voldoende duidelijkheid in de overgrote meerderheid van de gevallen die het EHRM aanlegt 
om die keuze te accorderen. Deze maatstaf kan voor alle strafbaarstellingen gelden en geeft aan 
dat er zelden onenigheid moet (kunnen) ontstaan over de toepasselijkheid van de regel. Naast 
dit algemene uitgangspunt geldt dan nog het volgende. Hoe algemener de norm wordt, des te 
duidelijker dient de strafbepaling te zijn. Dit kan het beste worden bereikt door te kiezen voor 
een eenvoudige formulering, zonder het opnemen van bestanddelen die niet goed afgegrensd 
zijn of waarvan de doorsnee burger de betekenis niet weet. Richt de bepaling zich tot een vrij 
grote groep of alle burgers, dan dient te worden uitgegaan van de gemiddelde (rechts)burger. 

161 EHRM 23 september 1998, Steel and others v. the United Kingdom, par. 76.
162 EHRM 25 november 1999, Hashman and Harrup v. the United Kingdom, par. 40.
163 EHRM 15 november 1996, 1996 V, no. 20, p. 1614-1637, Cantoni v. France, par. 32.
164 Zie daarvoor par. 5.2.
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Dat is een normaal mens, met een normaal denkvermogen.165 Voor hem moet de normering 
duidelijk kunnen zijn.

Vervolgens moet, soortgelijk aan de beoordelingswijze van de Hoge Raad, worden be-
oordeeld of de strafbepaling aan deze abstracte toets voldoet. Is dat het geval, dan is van een 
ongeoorloofde vaagheid geen sprake en is er geen reden deze buiten toepassing te laten of 
onverbindend te achten wegens strijd met het lex certa-beginsel. Is de strafbepaling niet dui-
delijk voor het overgrote merendeel van de gevallen, dan is daarin een argument gelegen voor 
de stelling dat de strafbepaling integraal geen gelding dient te hebben. Anders zou bij de ene 
gedraging de strafbepaling dan wegens vaagheid geen gelding hebben en voor een andere weer 
wel. Borgers heeft daarnaast gelijk als hij stelt dat de norm op zichzelf voldoende richting-
gevend moet zijn om als gedragsnorm te kunnen fungeren.166

Toch valt te prefereren dat dan naar het concrete geval wordt gekeken om te bepalen of 
de strafbepaling in casu duidelijk genoeg was. De rechter moet dan kijken of duidelijk kon 
zijn dat het ten laste gelegde gedrag van de verdachte onder de bepaling valt. Ook een vage 
norm heeft immers een kern van gevallen die duidelijk vallen binnen het bereik van de norm. 
Als een gedraging binnen die kern valt, is er geen reden om die verdachte vrijuit te laten gaan 
wegens vaagheid van de norm. Die kon op zijn vingers natellen dat zijn gedrag een strafbaar 
feit zou opleveren. Hem wordt met de toepassing van de strafbepaling derhalve geen onrecht 
aangedaan. De verdachte die wel verrast zou worden door strafbaarheid, behoort daarentegen 
vrijuit te gaan. In zijn geval dient de strafbepaling wegens vaagheid buiten toepassing te blijven. 
Steeds komt dan een rechtvaardige oplossing tot stand.

6.5.3 Rechtsgevolg van een te vage strafbepaling

6.5.3.1 Materieel gevolg

Wat is het rechtsgevolg van het feit dat een strafrechtelijke bepaling niet voldoet aan de eisen 
die het lex certa-beginsel stelt: is deze strafbepaling onverbindend of moet zij buiten toepassing 
blijven? Een onderscheid moet hierbij gemaakt worden tussen strafbepalingen die zijn opgeno-
men in wetten in formele zin (art. 81 Gw) en lagere regelgeving. Mede door het toetsingsverbod 
van art. 120 Gw is het namelijk niet mogelijk een wet in formele zin af te zetten tegen art. 16 
Gw, en evenmin tegen algemene rechtsbeginselen zoals het rechtszekerheidsbeginsel.167 Ook 
kan art. 1 Sr wetgeving in formele zin niet buitenspel zetten, omdat deze van gelijke rang is.168 
En de rechter mag niet de innerlijke waarde of de billijkheid der wet beoordelen (art. 11 Wet 
AB). Wetgeving in formele zin kan dus niet onverbindend worden verklaard wegens strijd met 
het lex certa-beginsel.

Wel zou kunnen worden betoogd dat de rechter met de toepassing van een te vage wet-
telijke strafbepaling in formele zin, het lex certa-beginsel van (onder meer) art. 1 lid 1 Sr en art. 
16 Gw heeft geschonden. In ieder geval kunnen art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR als toetsteen 

165 Zie daarover ook Simmelink 1995, p. 281.
166 Borgers 2011, p. 124 (voetnoot 67).
167 Bellekom e.a. 2007, p. 25-26 en 322 e.v.
168 Een wet kan ingevolge art. 5 Wet AB ‘alleen door eene latere wet, voor het geheel of gedeeltelijk, hare kracht 

verliezen.’
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worden gebruikt, en wel op grond van art. 94 Gw.169 Gezien de formulering van art. 94 Gw kan 
een strafwet in formele zin wegens strijdigheid met art. 7 EVRM en art 15 IVBPR op die grond 
hooguit buiten toepassing worden gelaten.

Dat hooguit de toepassing van een aangevallen strafbepaling aan de orde kan komen, 
komt terug in de terminologie die de Hoge Raad in beginsel aanhoudt in zijn uitspraken van 
de laatste jaren. In een arrest met betrekking tot mensensmokkel heeft hij geoordeeld dat de 
toepassing van art. 197a Sr niet in strijd is met het legaliteitsbeginsel van art. 1 Sr, art. 7 EVRM 
en art. 15 IVBPR.170 En meer recent heeft de Hoge Raad diezelfde formulering gehanteerd in het 
arrest aangaande lagere regelgeving met betrekking tot koelinstallaties: ‘Het in art. 1, eerste lid, 
Sr verankerde legaliteitsbeginsel is ook belichaamd in art. 7, eerste lid, EVRM en art. 15, eerste 
lid, IVBPR. (…) De toepassing van dat voorschrift is derhalve niet in strijd met het eerder-
genoemde beginsel of de eerder genoemde verdragsbepalingen.’ 171

Voor lagere regelgeving ligt dat anders. Die regelgeving kan wel aan art. 1 lid 1 Sr en art. 16 
Gw worden getoetst, alsmede aan art. 7 EVRM, art. 15 IVBPR en algemene rechtsbeginselen. 
Lagere regelgeving kan worden getoetst aan hogere wetgeving, terwijl ook art. 120 Gw zich niet 
tegen een dergelijke toetsing verzet.172 Dat betekent dat lagere regelgeving zowel onverbindend 
kan worden verklaard door de rechter, als buiten toepassing kan worden gelaten. Wanneer 
welk gevolg aan de orde is, is niet geheel duidelijk. Ter Brake stelt dat beide formuleringen 
‘sinds jaar en dag in de jurisprudentie voorkomen’.173 De Hoge Raad blijft beide termen door 
elkaar gebruiken, in het arrest met betrekking tot het tippelverbod van de gemeente Groningen 
zelfs in één en dezelfde overweging.174 Schalken schrijft in zijn noot onder dit arrest dan ook 
dat het onduidelijk blijft hoe de Hoge Raad denkt over deze kwestie.175 Dat is naar mijn weten 
niet veranderd.

Voor de rechtsgevolgen maakt dit onderscheid tussen onverbindendheid en het buiten 
toepassing laten wel uit. Indien een bepaling namelijk buiten toepassing wordt gelaten, heeft 
dat alleen gevolgen voor het concrete geval waarin dat gebeurt. Voor het overige is er niets 
mis met de bepaling en deze kan op een ander geval wellicht wel worden toegepast. Wordt een 
bepaling onverbindend verklaard, dan wordt de bepaling integraal uit ons rechtsbestel gehaald 
en wordt deze geacht nooit te hebben bestaan.176

169 Zie ook advocaat-generaal Wortel in zijn conclusie voor HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 14.
170 HR 20 oktober 1998, NJ 1999, 48.
171 HR 18 januari 2005, NbSr 2005, 54. Al moet worden opgemerkt dat in het Mariënburcht-arrest, HR 16 

 oktober 1990, NJ 1991, 442 m.nt. C de Hoge Raad van oordeel was dat het hof het beroep van de verdediging 
op onverbindendheid van het toenmalige art. 140 Sr wegens strijd met het lex certa-beginsel, had verwor-
pen op gronden welke die beslissing konden dragen. Maar wellicht moet hier niet te veel gewicht worden 
toegekend aan deze terminologie, nu de Hoge Raad enkel moest oordelen over de beslissing van het hof op 
het verweer van de verdediging.

172 Bellekom e.a. 2007, p. 322 e.v.
173 Ter Brake 1986, p. 234.
174 HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 542 m.nt. Sch (r.o. 6.3).
175 Zie over dit onderwerp ook Pelser 1995, p. 225 e.v.
176 De Winter 1984, p. 1128, Simmelink 1995, p. 284 en Schalken in zijn noot onder HR 23 oktober 1990, NJ 

1991, 542.
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6 rechtspraak

6.5.3.2 Processueel gevolg

Of de rechter nu oordeelt dat een strafbepaling onverbindend is, of dat deze buiten toepassing 
moet worden gelaten, maakt voor het processuele gevolg uiteindelijk niet uit. De rechter zal, 
als hij in een concreet geval tot een bewezenverklaring komt, overeenkomstig art. 350 lid 1 Sv, 
moeten bekijken welk strafbaar feit hetgeen bewezen is verklaard volgens de wet oplevert. Is 
de strafbepaling waarop gekwalificeerd moet worden onverbindend of kan deze niet worden 
toegepast, dan levert het bewezenverklaarde geen strafbaar feit op. De verdachte dient dan te 
worden ontslagen van alle rechtsvervolging (op grond van art. 352 lid 2 Sv).177

6.6 Samenvatting en conclusies

Uit de analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad komt het volgende beeld naar voren. De 
Hoge Raad stelt inhoudelijk als eis ten aanzien van het lex certa-beginsel dat de burger moet 
kunnen weten ter zake van welk gedrag hij kan worden gestraft. En van de wetgever mag ver-
langd worden dat hij delicten zo duidelijk mogelijk omschrijft (de subsidiariteitseis). Hij over-
weegt echter ook dat absolute zekerheid niet te bereiken is en dat bepalingen soms in meer of 
mindere mate vaag zijn. Dat laatste was al eerder aan de orde in de rechtspraak van het EHRM. 
Beide instanties zijn bang voor een rigide strafrecht dat zonder ingrijpen door de wetgever niet 
mee kan ingeval van veranderde omstandigheden. Uit de behandelde jurisprudentie komt ook 
naar voren dat ons hoogste rechtscollege nog nooit heeft bepaald dat een wettelijke regel van 
materieel strafrecht niet aan de eisen van het lex certa-beginsel voldeed.

Ten aanzien van belaging is duidelijk dat die bepaling zeer ruim wordt uitgelegd door de 
rechter. Al snel is sprake van een stelselmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer (die zich 
ook uitstrekt tot openbare ruimten), terwijl deze inbreuk niet aanmerkelijk behoeft te zijn. Wat 
met het belagen beoogd wordt (iemand dwingen iets te doen etc.), behoeft behoudens de wet-
telijke bestanddelen verder niet in de tenlastelegging te worden opgenomen. Ook art. 5 WVW 
1994 heeft een ruim toepassingsbereik. Grove verkeersfouten hoeven voor het overtreden van 
deze bepaling niet gemaakt te worden. Met name de situatie dat men zich zodanig heeft ge-
dragen dat er gevaar of hinder zou kunnen ontstaan, doet zich al snel voor. De invulling door 
de Hoge Raad sluit aan bij de ruime bewoording van de wet. Of de strafwaardigheid daarvan 
in alle gevallen evident is, vraag ik mij af. Die vraag raakt niet zozeer het lex certa-beginsel, 
maar is van rechtspolitieke aard. Is het nodig het maken van verkeersfouten zo ruim strafbaar 
te stellen?

In Duitsland en Engeland wordt door de rechter het belang van het lex certa-beginsel wel 
erkend, maar, op wat oudere uitspraken na, uiteindelijk wordt een bepaling daarmee zelden 
tot nooit in strijd geacht. In de beperkte lagere rechtspraak over Nachstellung wordt aan de ene 
kant duidelijk gemaakt dat van ‘schwerwiegend beeintrachten’ niet snel sprake is, maar aan het 
bestanddeel ‘beharrlich’ kan met een tweetal contacten al voldaan zijn. Van ‘harassment’ is al 
snel sprake volgens de Engelse rechter. Ook naar Engels recht zijn twee incidenten genoeg om 
te komen tot strafbaar handelen. De bepaling wordt door de rechter ruim uitgelegd.

177 Pelser 1995, p. 225 en 244.
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Ten aanzien van gevaarlijk rijden in Duitsland heeft te gelden dat die bepaling niet ruim wordt 
uitgelegd. Een enkele verkeersfout is nog niet voldoende, gevaar moet daardoor echt te ver-
wachten zijn. In de rechtspraak is niet helemaal duidelijk gemaakt wanneer iemand niet meer 
in staat moet worden geacht te kunnen rijden door inname van alcoholische dranken. Ook 
blijft onduidelijk wanneer zaken van ‘bedeutendem Wert’ zijn en, als daarvoor gevaar ontstaat 
door het verkeersgedrag, dus sprake is van strafbaarheid. In het Engelse recht wordt een enkele 
verkeersfout niet als voldoende beschouwd om te kunnen spreken van ‘dangerous driving’, daar 
is meer voor nodig. Veel sneller is sprake van ‘careless driving’ of ‘inconsiderate driving’. Voor 
dat laatste is ongemak voor de medepassagier al voldoende.

In zowel Nederland, als in Duitsland en Engeland, wordt door de rechter wel ingezien dat 
de wetgever soms wel moet volstaan met een wat vagere strafbepaling. Volledige duidelijkheid 
bij het formuleren van een delictsomschrijving in niet in alle gevallen haalbaar. Dat wordt 
veelal niet in strijd geacht met het lex certa-beginsel. De wetgever kan soms niet anders.

In het licht van het lex certa-beginsel ontlopen de toepassing van belaging, Nachstellung 
en harassment door de Nederlandse, Duitse en Engelse rechter elkaar niet veel. De bepalingen 
worden overwegend ruim uitgelegd. Ten aanzien van de Duitse en Engelse varianten van art. 
5 WVW 1994, kan worden gezegd dat de Duitse rechter art. 315c StGB (Gefährdung) niet ruim 
uitlegt. De Engelse rechter meent ook dat niet snel sprake zal zijn van dangerous driving. Dit 
wijkt mijns inziens af van de invulling van art. 5 WVW 1994, maar dat is gezien de ruime wette-
lijke omschrijving verdedigbaar, nu naar Nederlands recht voldoende is dat gevaar kan worden 
veroorzaakt. De Engelse rechter stelt lagere eisen aan careless driving of inconsiderate driving 
dan aan dangerous driving. Dat is vergelijkbaar met de Nederlandse rechtspraak aangaande het 
veroozaken van hinder als bedoeld in art. 5 WVW 1994.

Het EHRM toetst met name concreet of sprake is van schending van art. 7 lid 1 EVRM. 
Dit houdt in dat het kijkt of het voor de concrete verdachte duidelijk moet zijn geweest dat hij 
voor zijn handelen gestraft kon worden. De Hoge Raad oordeelt vaak eerst in abstracto, het-
geen inhoudt dat hij beoordeelt of de desbetreffende bepaling (uiteindelijk) duidelijk genoeg 
is, zonder de omstandigheden van het geval daarbij te betrekken. Een positief oordeel kan 
voldoende zijn om geen schending van het lex certa-beginsel aan te nemen, maar daarna kan 
ook concreet getoetst worden of het voor de betrokkene duidelijk moest zijn dat zijn gedrag 
onder een strafbepaling was te scharen.

Gepleit is in dit hoofdstuk voor een abstract-concrete toets, waarbij moet worden gekeken 
of de bepaling voldoende duidelijk is voor de overgrote meerderheid van de gevallen. Is dat het 
geval, dan levert de strafbepaling geen problemen op met betrekking tot het lex certa-beginsel. 
Is de uitkomst van de abstracte toets dat de strafbepaling te vaag is, dan dient in het concrete 
geval te worden beoordeeld of de verdachte niettemin kon weten dat zijn handelen of nalaten 
onder de strafbepaling zou vallen.

Als de Hoge Raad oordeelt dat strafwetgeving in formele zin strijdig zou zijn met het in 
art. 7 lid 1 EVRM neergelegde lex certa-beginsel, dan behoort hij op de voet van art. 94 Gw 
die strafbepaling buiten toepassing te laten. Onduidelijk is of bij lagere wetgeving in geval van 
strijd met het lex certa-beginsel de strafbepaling onverbindend is (voor alle gevallen), of slechts 
dat deze in het concrete geval buiten toepassing moet worden gelaten. De Hoge Raad heeft 
zich daar nog niet eenduidig over uitgelaten. Het processuele gevolg is voor beide vormen van 
wetgeving dat de verdachte dan moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
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7 Actuele betekenis van het lex certa-beginsel: realiseren 

of compenseren?

7.1 Inleiding

De in hoofdstuk 3 omschreven drang vanaf de zeventiende eeuw om regels te codificeren en 
deze een strikte betekenis te geven, ebt gaandeweg vanaf de negentiende eeuw weer lang-
zaam weg. Aan de rechter moet de mogelijkheid gelaten worden, in een snel veranderende 
maatschappij, de wetgeving bij de tijd te houden.1 Ruime normen bieden daarbij uiteraard 
de helpende hand.2 Hiervoor is voorts betoogd dat in de jaren ’30 van de vorige eeuw voor 
het welzijn van de gemeenschap door het Nationaal-Socialisme van Duitsland het verbod van 
terugwerkende kracht, het lex certa-beginsel en het analogieverbod zeer sterk werden gerelati-
veerd. Hoewel dat dieptepunt een extreem exces vormt in de ontwikkeling van het legaliteits-
beginsel, zet deze ontwikkeling zich gestaag door. Uit de in de vorige hoofdstukken besproken 
arresten blijkt dat de rechter zich al lang niet enkel meer als spreekbuis van de wet gedraagt 
en zich heeft ontworsteld aan het strakke keurslijf waarin hij door de wetgever was gehesen.

In dit hoofdstuk komt in paragraaf 7.2 eerst de praktische betekenis van het lex certa- 
beginsel aan de orde. Daarna wordt in paragraaf 7.3 wordt de herijking van het lex certa- 
beginsel als belangrijk beginsel in het strafrecht bepleit, dat zeker de moeite van het realiseren 
waard is. Het lex certa-beginsel biedt rechtszekerheid en dat is een hoog genoteerd belang in 
het strafrecht. Daarnaast legitimeren duidelijke strafbepalingen het opleggen van sancties veel 
meer dan onduidelijke, zodat ook het schuldbeginsel gewaarborgd wordt.

Door veel schrijvers wordt voor de onvermijdelijkheid van vage normen in het straf-
recht naar compensatie gezocht. Naucke spreekt van ‘Instrumentariums zur Verteilung des Be-
strafungsrisikos’. Een brede toepassing van het adagium ‘in dubio pro reo’ wijst hij van de hand, 
omdat dat het risico geheel bij de staat zou leggen. Zijn compensatiemogelijkheden zijn iets 
verfijnder. Hij heeft gezocht naar manieren om de risico’s van onduidelijk strafrecht tussen 
staat en de verdachte te verdelen.3 Deze mogelijheden van compensatie worden behandeld in 
paragraaf 7.4. Het hoofdstuk eindigt met een samenvatting en conclusies (par. 7.5).

1 Zie daarover Wiarda/Koopmans 1999, p. 71 e.v.
2 Zie ook de noot van ’t Hart onder HR 19 november 1991, NJ 1992, 124.
3 Naucke 1973, p. 23.
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7.2 De praktische betekenis van het lex certa-beginsel

In deze paragraaf wordt de praktische betekenis van het lex certa-beginsel onderzocht. De 
waarde van het beginsel komt aan de orde in het licht van de opvattingen van de wetgever, de 
rechter en de literatuur.

7.2.1 De wetgever

Ook de overheid haalt het belang van duidelijke regelgeving voortdurend aan. Zo wordt in 
de nota ‘Zicht op wetgeving’ aangegeven dat het ‘uiterst belangrijk’ is dat wetten eenvoudig, 
duidelijk en toegankelijk zijn.4 Genoemd kunnen vervolgens ook nog worden genoemd het 
project Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW) van het kabinet-Kok I, 
de nota Wetgevingskwaliteitsbeleid en de nota Bruikbare rechtsorde.5 Voorts zijn voor re-
gelingen die onder ministeriële verantwoordelijkheid tot stand komen de ‘Aanwijzingen voor 
de regelgeving’ nog van belang.6 Zo houdt aanwijzing 10 in: ‘Gestreefd wordt naar duidelijk-
heid en eenvoud van regelingen en naar een bestendig karakter daarvan.’ En aanwijzing 54 lid 
2 bepaalt: ‘Woorden waarvan de betekenis te weinig bepaald of onduidelijk is, worden niet 
gebruikt.’

In het algemeen moet mijns inziens worden gesteld dat de wetgever het lex certa-beginsel 
serieus neemt. De meeste van onze strafbepalingen leveren in dit opzicht geen problemen op, 
maar er zijn uitzonderingen. In het commune recht hebben onder meer art. 140 en art. 239 
Sr onder vuur gelegen wegens vaagheid. In het bijzonder strafrecht kan gewezen worden op 
het verbod van art. 5 WVW 1994 en (het begrip afvalstof als bedoeld in) art. 1 Wmb, waarvan 
(tever geefs) betoogd is dat deze in strijd zouden zijn met het lex certa-beginsel.

Soms oordeelt de wetgever dat hij het strafbaar te stellen gedrag niet anders dan met een 
vage norm kan omschrijven, omdat dit onvermijdelijk is. Het gaat dan vaak om strafbare feiten 
die gekenmerkt worden door een veelvoud van verschijningsvormen en zich daarom moeilijk 
concreter laten omschrijven. De onvermijdelijkheid van vage strafbepalingen wordt behandeld 
in par. 7.2.4.

7.2.2 Rechtspraak

Uit het vorige hoofdstuk kan kort gezegd het volgende blijken. De waarde van het lex certa-
beginsel wordt door de Hoge Raad onderkend en hij hoeft zich niet vaak over een potentiële 
schending van het beginsel te buigen. Slechts in enkele gevallen levert de gestelde onduidelijk 
van een strafbepaling discussie op. Wel valt op dat een beroep op schending van het beginsel 
door de Hoge Raad nog nooit gehonoreerd is ten aanzien van een (wettelijke) regeling van 
materieel strafrecht. Enige vaagheid is soms nu eenmaal onvermijdelijk, terwijl de Hoge Raad 
ook wel de bereidheid heeft getoond de wetgever tegemoet te komen door zonodig een extra 

4 Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2, p. 30.
5 Respectievelijk project Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, Kamerstukken II 2000/01, 27 475, nr. 2 en 

Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 9.
6 Stcrt. 2004, 213, ook te vinden op www.justitie.nl. Zie hierover ook Visser 2001, p. 66-67. Met name relevant 

zijn de aanwijzingen 10, 52, 54 t/m 56 en 58.
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vereiste in de bepaling in te lezen, als de redactie van een strafbepaling te weinig houvast zou 
geven voor burgers om hun gedrag op af te stemmen.7 Daarnaast houdt een bij hoge uitzon-
dering door de feitenrechter gehonoreerd beroep op het beginsel tot op heden in cassatie geen 
stand. Al met al is een beroep op het lex certa-beginsel bij de hoogste rechter in Nederland 
gedoemd te mislukken.8

Mij is geen (wettelijke) strafbepaling bekend die door het EHRM als te onduidelijk is 
bestempeld. Een wettelijk verboden ordeverstoring, geformuleerd als ‘breach of the peace by 
conduct likely to cause annoyance’, werd door het EHRM niet te vaag bestempeld,9 terwijl naar 
mijn mening die bepaling toch te weinig informatie lijkt te geven over welke handelingen uit-
eindelijk verboden zijn. En een vage bepaling kan door de rechter verder worden ingekleurd.10 
Wel heeft het EHRM de toepassing van enkele strafbepalingen in strijd met art. 7 EVRM ge-
oordeeld. Dat kan het geval zijn als een uitwerking van een wettelijke bepaling in de recht-
spraak ontbreekt,11 of deze uitwerking aan duidelijkheid te wensen overlaat.12 Strafbaarheid op 
basis van zo’n strafbepaling is dan niet redelijkerwijs voorzienbaar te noemen.

7.2.3 Literatuur

Voor het lex certa-beginsel geldt dat de heersende gedachte is dat vage delictsomschrijvingen 
onvermijdelijk zijn,13 zonder dat dit als problematisch wordt gezien. Het lex certa-beginsel is 
dus verre van absoluut. Nijboer schrijft, zonder daartegen te ageren, dat zeker ten aanzien van 
het lex certa-beginsel ‘nogal eens water in de wijn gedaan’ wordt.14 In deze paragraaf worden de 
opkomst van de vage norm en de waarde van het lex certa-beginsel in de literatuur besproken.

7.2.3.1 De opkomst van de vage norm

De opkomst van vage normen in het strafrecht is een algemene tendens die al langere tijd 
plaatsvindt. Er is wel gesteld dat het strafrecht steeds onduidelijker wordt.15 Dat komt mijns 
inziens door de steeds uitdijende omvang van het strafrecht.16 Naar mijn mening is de grootste 
reden voor de opkomst van de vage norm, zoals vaak wordt gesignaleerd, dat de samenleving 
thans veel minder overzichtelijk is dan vroeger. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo 
op en dat maakt dat concrete wetgeving minder lang meegaat dan meer abstract omschreven 
wetgeving. Ruime normen houden het strafrecht dus dynamisch, zonder dat de wetgever er 

7 Zie HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 542 m.nt. Sch.
8 Vergelijk Borgers 2011, p. 112 en 122.
9 EHRM 25 augustus 1993, Series A Vol. 266, Chorherr v. Austria, par. 25.
10 Zie par. 4.7 en 6.2.4.
11 EHRM 10 oktober 2006, Pessino v. France, par. 36 en EHRM 24 mei 2007, Dragotoniu and Militaru- 

Pidhorny v. Romania, par. 39-48.
12 EHRM 25 juni 2009, Liivik v. Estonia, par. 87 e.v.
13 Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 484, Remmelink/Otte 2000, p. 38, Mulder 1987, p. 410 en 413 en 

Heijder 1979, p. 150.
14 Nijboer 1987, p. 114.
15 Vgl. Naucke, 1973, p. 10 en Groenhuijsen 1987, p. 53.
16 Zie over die ontwikkeling onder meer Groenhuijsen & Kooijmans 2010 en Klip 2010.
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aan te pas moet komen om op veranderde omstandigheden in te spelen. Vage normen bieden 
immers de mogelijkheid om onvoorziene gevallen door de rechter te laten oplossen.

In de literatuur worden grofweg de volgende bestaansredenen voor de vage norm aange-
nomen. Zij bieden het kader om in het individuele geval tot een passende oplossing te  komen, 
ook wel ‘Einzelfallgerechtigkeit’ genoemd. Wetgeving in een democratische samenleving is 
daarnaast veelal een compromis van meer meningen, zodat wel voor ruime bewoordingen 
moet worden gekozen om al die meningen mee te nemen. Ook zal het bij specifieke (tech-
nische) wetgeving niet altijd niet mogelijk zijn om duidelijk omschreven delictsomschrijvin-
gen te formuleren en zal moeten worden volstaan met algemene regels. Overkoepelend kan 
worden gesteld dat dit het recht flexibel houdt.17 Voor andere rechtsgebieden geldt eigenlijk 
hetzelfde.18

Naucke heeft daarnaast gesteld dat door vage normen de macht van de staat verder reikt 
dan in het geval van duidelijke grenzen.19 Niet alleen kan de staat in meer gevallen corrigerend 
optreden, maar nu de meeste opsporingsmiddelen pas kunnen worden ingezet als sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een strafbaar feit is gepleegd (of zal worden gepleegd),  komen 
vage normen ook hier de staat te hulp: verdenking van een vaag omschreven strafbaar feit is 
immers snel te construeren.20

De Roos heeft echter inzichtelijk gemaakt dat er ook praktische nadelen kleven aan voor-
melde ruime bevoegdheden, omdat een duidelijke delictomschrijving een belangrijk oriën-
tatiemiddel is voor de handhavende organen: ‘Op het eerste gezicht heeft het misschien iets 
aantrekkelijks voor de handhaving, wanneer de regels zo ruim en vaag zijn geformuleerd dat 
zij door de wetgever een grote marge krijgt toebedeeld om naar eigen inzicht uit te maken 
of bepaalde concrete gedragingen nu wel of niet onder de regel zijn te brengen. Maar in de 
praktijk kunnen aanzienlijke problemen rijzen. Het optreden van de handhavingsautoriteiten 
zal sneller worden blootgesteld aan het verwijt van willekeur, waardoor de democratische legi-
timatie op de tocht komt te staan. Verder is het veel moeilijker om, wanneer een duidelijke 
leidraad ontbreekt, op een consistente en niet-willekeurige manier prioriteiten te stellen. Ten 
slotte dient erop te worden gewezen, dat ook de wetshandhavers behoefte hebben aan bereken-
baarheid: hoe onzekerder het is dat hun inspanningen door een rechterlijke veroordeling zul-
len worden gehonoreerd, des te onaantrekkelijker wordt het voor hen om zich optimaal in te 
zetten.’ 21

Barendrecht heeft in negen punten in het algemeen de nadelen van de vage norm op een rij 
gezet en de vage norm afgewezen.22 Ik som hen hier op. De vage norm heeft weinig voorspel-
lende kracht en geeft geen informatie over de juiste oplossing van een geval; de vage norm gaat 
dus ten koste van de rechtszekerheid (1). Ook is er geen democratische legitimatie van het recht. 
Het is niet de wetgever die de norm invult maar de rechter; dit is een rechtsstatelijk bezwaar 
(2). Daarnaast geeft de vage norm de rechter een te grote vrijheid (3). Dat gaat ten koste van de 
rechtsontwikkeling, omdat de ontwikkeling van de norm met trial and error steeds opnieuw 

17 Simmelink 1995, p. 265, Barendrecht 1992, p. 6-7 en Naucke 1973, p. 13-15.
18 Vgl. Simmelink 1995, p. 265.
19 Naucke 1973, p. 14.
20 Zie daarover ook Simmelink 1995, p. 273-274, en de daar genoemde literatuur.
21 De Roos 1987, p. 74-76, citaat op p. 76.
22 Barendrecht 1992, p. 66-77.
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begint (4). Barendrecht meent verder dat er sprake is van een inefficiënt gebruik van kennis, 
omdat door het ontbreken van duidelijkheid de rechter elke keer opnieuw moet beginnen bij 
zijn beslissing; de geheel vage norm bevat immers geen kennis over rechtvaardigheid (5).

Ook voor partijen is de vage norm niet efficiënt, omdat zij niet weten wat de regels zijn en 
alle feiten van belang kunnen zijn; Barendrecht spreekt van een inefficiënte conflictoplossing 
(6). Ook valt het oordeel van de rechter steeds moeilijker te rechtvaardigen. Dat oordeel vereist 
immers een motivering, maar de rechter kan alleen verwijzen naar de feiten; het ontbreekt dus 
aan verantwoording aan de partijen (7). Daarnaast heeft de vage norm geen sturend element 
(onduidelijk is immers wat de regel precies inhoudt); de vage norm schiet te kort op het gebied 
van gedragbeïnvoeding (8). Ten slotte is ook de rechtsgelijkheid in het geding. Een oordeel 
op basis van een vage norm kan in vergelijkbare gevallen uiteenlopen omdat de beslissing alle 
kanten op kan (9).

Niet alle argumenten van Barendrecht zijn naar mijn mening even sterk. Een vage norm 
heeft een kern van gevallen waarvan het duidelijk is dat zij onder de norm vallen, terwijl ook 
de wetsgeschiedenis aanknopingspunten kan bevatten voor de invulling van de norm. Dat be-
perkt het bezwaar uit oogpunt van rechtszekerheid en rechtsstatelijkheid. De rechter kan daar-
naast voortborduren op eerdere (gezaghebbende) uitspraken en hoeft zo niet opnieuw het wiel 
uit te vinden. En de rechter kan ter legitimering van zijn uitspraak, niet alleen verwijzen naar 
de feiten, maar ook – zoals zo vaak – naar die eerdere uitspraken en de wetsgeschiedenis. In 
de wetsgeschiedenis en eerdere uitspraken kunnen de betrokken partijen aanwijzingen vinden 
welke feiten relevant (kunnen) zijn, alsmede hoe zij zich dienen te gedragen (ook bij duidelijke 
normen zullen in beginsel alle feiten een rol kunnen spelen). Er wordt dan overigens wel wat 
van de burger verwacht. Hij moet dan niet alleen de wet kennen, maar ook de verdere invulling 
daarvan. Dat kan wel bezwaarlijk zijn.23

Voor het strafrecht zijn voor mij de inbreuk op de rechtszekerheid en het gebrek aan 
informatie over de strafbaarheid van gedrag nadelen die de vage norm ongewenst maken. De 
bezwaren tegen de vage norm komen er in de kern op neer dat vooraf aanzienlijk minder 
voorzienbaar is welk gedrag is toegestaan en welk gedrag niet. Komt het tot een vervolging dan 
kan voor zowel de vervolgende als de vervolgde partij tot het oordeel van de (hoogste) rechter 
de uitkomst onduidelijk blijven.

7.2.3.2 Het lex certa-beginsel verdedigd

Het aantal schrijvers dat het lex certa-beginsel (nog) als belangrijk richtpunt voor de wet-
gever ziet is opvallend laag. Schünemann ziet onduidelijke normen als probleem en is niet te 
spreken over de wijze waarop de wetgever het lex certa-gebod overtreedt en het beginsel is 
prijsgegeven. De grote vrijheid die ‘Generalklauseln’ aan de rechter bieden, zorgt in zijn ogen 
niet voor materiële gerechtigheid, maar voor de toepassing van de persoonlijke voorkeur van 
de rechter.24

Naucke heeft nog gekeken hoe op deze ontwikkeling te reageren is. Aan de ene kant zou 
men volgens Naucke de ‘Generalklauseln’ kunnen afschaffen, of in ieder geval daartegen ageren 

23 Zie par. 6.2.4.
24 Schünemann 1978, p. 30-31.
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en/of dit gebruik proberen een halt toe te roepen. Maar afschaffen is volgens hem onpraktisch 
en achterhaald, terwijl het protest tegen de opkomst van vage normen stilaan verstomd is. Dat 
toont volgens hem goed aan ‘wie Groß die Bereitschaft der Rechtsanwendung von vornherein 
gewesen ist, sich auf ungenaues Strafrecht einzulassen’. Aan de andere kant zou men de vage 
norm kunnen accepteren en proberen ‘vrede’ te sluiten tussen onduidelijk strafrecht en het lex 
certa-beginsel. Uiteindelijk is voor hem het accepteren van vage normen onvermijdelijk, zij het 
dat hij meent dat de burger/verdachte dan wel ‘compensatie’ zou moeten krijgen.25

Groenhuijsen haalt Schünemann instemmend aan en concludeert ook dat het lex certa-
beginsel ‘een hoog te noteren belang vormt’.26 Ook Simmelink meent dat het lex certa-beginsel, 
met zijn klassieke grondslag, nog een belangrijke waarde is in verband met de redactie van 
strafbepalingen. Het beginsel vormt een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de 
heden daagse strafrechtspleging, zij het dat hier en daar de boel wel opgepoetst moet worden.27 
Ten aanzien van dat laatste, zou mijns inziens gedacht kunnen worden aan de sturende wer-
king van het beginsel, die men vooral niet moet overschatten.28 Daarop moet men het beginsel 
dus niet (voornamelijk) funderen.29 Visser sluit zich op haar beurt aan bij Groenhuijsen, al 
signaleert zij dat de betekenis van het lex certa-beginsel voor de rechtspraak niet groot is.30

In de literatuur wordt daarnaast wel aangenomen dat het lex certa-beginsel een voorwaar-
de voor strafbaarstelling is.31 Om tot strafbaarstelling over te kunnen gaan moet het gedrag 
wel op een acceptabele manier in een delictsomschrijving zijn te gieten,32 of is de onmacht 
daartoe in ieder geval een contra-indicatie.33 Ook is een duidelijk omschreven norm meer 
algemeen een vereiste van behoorlijke regelgeving.34

7.2.4 Vage normen zijn onvermijdelijk in het strafrecht

Het gebruik van vage normen draagt eraan bij dat het lex certa-beginsel niet of minder wordt 
gerealiseerd, maar dat houdt niet in dat zij daarmee in alle gevallen onacceptabel zijn. ’t Hart 
stelt dat ‘Hoewel het nulla poena-beginsel de wetgever wel verplicht tot een zo exact mogelijke 
formulering, open delictsomschrijvingen toch onvermijdelijk [zijn]. De rechter moet dan in-
terpreterend de strafbepaling actualiseren in het concrete geval, door het invoeren van maat-
schappelijke normen.’ 35 De wetgever kan volgens hem soms niet anders: ‘De wetgever is, ook 
teoretisch gezien, niet in staat een systeem van evidente regels op te bouwen (…). Dat hij dan 
terugvalt op vage termen en op open normen is, gezien het instrumentele aspekt van het lega-
liteitsbeginsel, nog geen opportunisme dat op zich reeds eigenlijk met dat beginsel in strijd is. 

25 Naucke 1973, p. 17-21, citaat op p. 17. Zie daarover nader par. 7.4.
26 Groenhuijsen 1987, p. 50-51.
27 Simmelink 1995, p. 269-275.
28 Zie ook Groenhuijsen 1987, p. 50.
29 Simmelink 1995, p. 285.
30 Visser 2001, p. 99-104.
31 Zie onder meer De Roos 1987, p. 73-76. Een duidelijk omschreven norm is meer algemeen ook een vereiste 

van behoorlijke regelgeving, zie Van der Vlies 1984 en Van der Vlies 1987.
32 De Roos 1987, p. 74 en Haveman 1998, p. 73.
33 Hulsman 1972, p. 191.
34 Zie daarover Van der Vlies 1984 en Van der Vlies 1991.
35 ’t Hart 1980, p. 339.
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Wel dient de wetgever kritisch te worden gevolgd ten aanzien van de konkrete voorziening 
die hij treft, met name of in het specifieke geval het beschermingsaspekt niet in te vergaande 
mate wordt opgeofferd aan het instrumentele facet. Daarbij gaat het steeds om een afweging 
van de eisen die beide aspekten stellen, waartussen een evenwicht moet worden gezocht. Men 
zal daarom moeilijk kunnen spreken van een inbreuk in absolute zin op het legaliteitsbeginsel, 
maar in de overgrote meerderheid der gevallen slechts van een meer of minder doorslaan in de 
richting van het ene aspekt ten koste van het andere, waarbij men van mening kan verschillen 
of dat dan niet te ver is gegaan.’ 36

Vage normen spelen, zo merkt ook Mulder op, een niet meer weg te denken rol in het 
strafrecht.37 Nu geen sprake is van een rechtsregel, heeft ‘De rechtstoepasser (…) zodoende, 
meer dan het geval zou zijn wanneer hier sprake zou zijn van een rechtsregel in optima forma, 
een zekere manoeuvreerruimte. Het recht moet hanteerbaar zijn, toegepast kunnen worden 
in de talloze situaties waarin het met de werkelijkheid wordt geconfronteerd. Het recht moet 
m.a.w. praktikabel zijn.’ 38

We moeten dus volgens Mulder met vage normen en wetteksten leren leven. Hij onder-
scheidt vervolgens geoorloofde en ongeoorloofde vaagheid van elkaar. Geoorloofd is de vaag-
heid door generalisatie door de wetgever. Dat is onvermijdelijk en niet verboden. Pas als die 
generalisatie (‘Generalklauseln’), bijvoorbeeld tezamen met normatieve bestanddelen, er voor 
zorgt dat voor de justitiabelen het zicht op een norm wordt ontnomen, en dus de wettekst 
‘ absoluut’ te weinig informatie geeft omtrent de strekking van de wettekst (de norm), is volgens 
deze auteur sprake van ongeoorloofde vaagheid. En die term moet vervolgens niet te serieus 
worden genomen. Een ongeoorloofd vage norm mag nog steeds, maar bereikt alleen zijn doel, 
te weten het straffen van toekomstige overtreders van de norm, niet.39

Mulder noemt en bespreekt vervolgens een uitspraak van de rechtbank Breda van 1 okto-
ber 1985, NJ 1986, 114, waarin een wettelijk voorschrift aangaande de tarieven in rekening 
gebracht door een anaesthesist op basis van het toenmalige art. 2 Wet Tarieven Gezondheids-
zorg wegens vaagheid onverbindend is verklaard. Hij meende dat wellicht sprake van een pre-
cedentwerking zou kunnen zijn.40 Daarvan is echter in het geheel geen sprake geweest.41 De 
Hoge Raad heeft een beroep op schending van het lex certa-beginsel nooit gehonoreerd.42 
Mijns ziens is het daarom maar zeer de vraag of deze uitspraak in hoger beroep of in cassatie 
stand zou hebben gehouden.

De vraag is of vage normen eigenlijk wel onvermijdelijk zijn. Bij het opstellen van straf-
wetten behoeven vage normen die niet aan de eis die het lex certa-beginsel stelt voldoen, 
immers niet te worden geaccepteerd door de wetgever en rechter en in de literatuur. Ik sluit 

36 ’t Hart 1978, p. 223-224.
37 Mulder 1987, p. 410.
38 Mulder 1987, p. 412.
39 Mulder 1987, p. 413.
40 Mulder 1987, p. 423.
41 De Hullu 2009, p. 92, stelt dan ook terecht dat een dergelijk beroep in de praktijk eigenlijk nooit gehono-

reerd wordt. In noot 207 noemt hij het voorbeeld van Mulder niet voor niets ‘exotisch’.
42 Vgl. ook NLR, aant. 4 bij art. 1. Genoemd kan wel worden een Belgische uitspraak van het Arbitragehof 

van 20 oktober 2004 (rolnummers 2727 en 2850) waarin onder meer is bepaald dat het begrip ‘openbare 
overlast’ volgens de Belgische rechter ‘door zijn ambigu karakter niet voldoet aan de vereisten van het 
legaliteitsbeginsel in strafzaken’.
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daarbij aan bij hetgeen vaak ten aanzien van de voorwaarden voor strafbaarheid wordt gesteld. 
Voorwaarde om tot strafbaarstelling van gedrag te kunnen komen is dat het verboden gedrag 
duidelijk kan worden omschreven in een delictsomschrijving. Het lex certa-beginsel is daar-
mee een voorwaarde van strafbaarstelling. Zo heeft De Roos gesteld dat als de wetgever het 
gedrag alleen met algemene en vage normen kan beschrijven, de wetgever er ernstig over na 
moet denken of hij wel tot strafbaarstelling overgaat.43

In het geval strafbaarstelling van gedrag wordt overwogen, bestaan er voor de wetgever in 
plaats van het gebruiken van een vage norm, twee alternatieven. In de eerste plaats kan straf-
baarstelling achterwege gelaten worden. Dat is mogelijk als de wetgever niet tot een duidelijke 
strafbepaling kan komen.44 Ten tweede zou met een concreter geformuleerde delictsomschrij-
ving toch tot strafbaarstelling over kunnen worden gegaan, zij het dat daar dan noodzakelij-
kerwijs een geringere hoeveelheid laakbaar geachte handelingen onder vallen dan in eerste 
instantie wellicht gewenst.

De vergelijking met twee Duitse strafbepalingen, Nachstellung en Gefährdung des 
Straßenverkehrs,45 heeft laten zien dat ook delicten als belaging (art. 285b Sr) en art. 5 WVW 
1994, met hun vele verschijningsvormen, concreter kunnen worden omschreven dan door de 
Nederlandse wetgever is gedaan. En mocht de wetgever bang zijn dat hierdoor het bereik van 
de strafbepaling te veel wordt verminderd, kan een restcategorie als vangnet dienen.

Een ander voorbeeld is art. 8 lid 1 (oud) WOS, dat centraal stond in de strafzaak tegen 
Frans van A.46 De Hoge Raad overwoog dat het bestanddeel ‘schending van de wetten en ge-
bruiken van de oorlog’, niet te vaag was. Betoogd was in cassatie onder meer dat de geschonden 
norm mede moest worden gevonden in internationaal gewoonterecht, dat in de jaren ’80 van 
de vorige eeuw onvoldoende houvast kon bieden aan de verdachte. Ons hoogste rechtscollege 
was echter van oordeel dat die ‘geformuleerde norm, mede in het licht van de aard van de 
mate rie, bestaande uit strafbaarstellingen van de ernstigste misdrijven die hun grond vinden in 
een – al dan niet in wetten en verdragen neergelegd – internationaal gemeenschappelijk rechts-
bewustzijn, voldoende concreet duidelijk [maakt] welke gedragingen strafbaar zijn gesteld en 
stelt de verdachte voldoende in staat zijn gedrag daarop af te stemmen, ook al maken de aard 
en de inhoud van deze bepaling een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk.’

Het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal hebben geoordeeld dat de vangnet-
bepaling aangaande misdrijven tegen de menselijkheid, ‘other inhumane acts’ van respectieve-
lijk art. 5 en art. 3 van de Statuten47 niet in strijd is met het lex certa-beginsel. Die handelingen 

43 De Roos 1987, p. 74.
44 Dan zou eventueel gekozen kunnen worden voor regulering via bijvoorbeeld het civiele of het bestuurs-

recht.
45 Zie par. 5.5.2 en 5.5.3.
46 HR 30 juni 2009, NJ 2009, 481 m.nt. Keijzer.
47 Deze artikelen zijn bijna gelijkluidend. Art. 3 van het Rwanda-tribunaal luidt:
 ‘The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for the fol-

lowing crimes when committed as part of a widespread or systematic attack against any civilian population 
on natio nal, political, ethnic, racial or religious grounds:

 (a) Murder;
 (b) Extermination;
 (c) Enslavement;
 (d) Deportation;
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worden ingevuld door het internationale gewoonterecht. Het Rwanda-tribunaal verwijst naar 
het oordeel van het Joegoslavië-tribunaal: ‘The crime of “other inhumane acts” encompasses 
acts not specifically listed as crimes against humanity, but which are nevertheless of compara-
ble nature, character, gravity and seriousness to the enumerated acts in sub-articles (a) to (h) of 
Article 3. The inclusion of a residual category of crimes in Article 3 recognizes the difficulty in 
creating an exhaustive list of criminal conduct and the need for flexibility in the law’s response. 
The ICTY Appeals Chamber recently noted that the crime of “other inhumane acts” cannot in 
itself violate the principle of nullum crimen sine lege certa as it proscribes conduct which is 
forbidden under customary international law. See also Kamuhanda, (Trial Chamber), January 
22, 2004, para. 716: “In Kayishema and Ruzindana [sic] the Trial Chamber noted that since the 
Nuremberg Charter, the category ‘other inhumane acts’ has been maintained as a useful cate-
gory for acts not specifically stated but which are of comparable gravity.” ’ 48 De Hoge Raad lijkt, 
gezien het standpunt van deze tribunalen, het gelijk aan zijn zijde te hebben. Strafbare feiten als 
de onderhavige kunnen niet uitputtend omschreven worden, maar zij vinden wel aansluiting 
bij hetgeen wel wettelijk omschreven is.

Geheel onomstreden was art. 8 WOS echter niet. De toenmalige wetgever was zich daar-
van wel bewust, maar zag daarin geen beletsel om de strafbepaling toch in te voeren. Veel regels 
waren wel neergeschreven.49 Orie, Van der Meijs en Smit stellen dat ‘het nauwelijks toelich-
ting [behoeft] dat een aldus geformuleerde delictsomschrijving grote interpretatieruimte laat 
en geen constante inhoud in de tijd vertegenwoordigt’.50

Ten aanzien van de opvolger van art. 8 WOS, art. 7 Wet internationale misdrijven 
(WIM),51 is het lex certa-beginsel desondanks slechts heel even aangestipt in de parlemen-
taire geschiedenis. Over de bezwaren werd gemakkelijk heengestapt: ‘De regering is het niet 
eens met de in de consultatieronde wel gehoorde stelling dat deze aansluiting bij de inter-
nationale delictsomschrijvingen op sommige punten tot spanning met de lex-certa-eis leidt. 
Daarbij merkt zij op dat waar het gaat om de eis dat voor de burger duidelijk is wat wel en wat 
niet mag, wel enige relativering op haar plaats is, nu het bij de internationale misdrijven in het 
algemeen gaat om de ernstigste misdrijven, die als het ware in een internationaal, gemeen-
schappelijk rechtsbewustzijn zijn geworteld. (…) Tot slot kan er op deze plaats nog op worden 
gewezen, dat naast de artikelen 5 en 6, waarin min of meer uitgewerkte delictsomschrijvingen 
zijn opgenomen, in artikel 7 als sluitstuk de «vangnet»-bepaling is opgenomen die reeds in de 
WOS voorkwam, met inbegrip van de eveneens uit de WOS overgenomen strafverzwarings-
gronden. Deze vangnetbepaling heeft betrekking op hier niet nader genoemde, maar in het 

 (e) Imprisonment;
 (f) Torture;
 (g) Rape;
 (h) Persecutions on political, racial and religious grounds;
 (i) Other inhumane acts.’
48 Muvunyi, (Trial Chamber), 12 september 2006, par. 527.
49 Kamerstukken II, 1951/52, 2258, nr. 5, p. 26-27.
50 Orie, Van der Meijs & Smit 1991, p. 177.
51 Art. 7 lid 1 WIM luidt: ‘Hij die zich in het geval van een internationaal of niet-internationaal gewapend 

conflict schuldig maakt aan een schending van de wetten en gebruiken van de oorlog anders dan bedoeld 
in de artikelen 5 of 6 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de 
vijfde categorie.’
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 internationaal recht mogelijkerwijs nog te ontwikkelen oorlogsmisdrijven, gepleegd in een al 
dan niet internationaal gewapend conflict.’ 52

Ook na vragen bleef de minister, onder aanhaling van de oude wetsgeschiedenis aan-
gaande de WOS (daar was de vaagheid ook kort ter sprake gekomen), bij zijn standpunt. Hij 
stelde onder meer dat het ondoenlijk was alle geldende regels en verplichtingen in de regeling 
samen te vatten.53

Annotator Keijzer meent dat het met de gestelde onvermijdelijke vaagheid van art. 8 (oud) 
WOS wel meevalt, gezien het feit dat inmiddels in art. 5 en 6 WIM veel strafbare feiten wel 
zijn omschreven en het Statuut van het Internationaal Strafhof een dergelijke vangnetbepaling 
niet kent en het Duitse strafrecht evenmin. Hierbij kan vermeld worden dat hetgeen bewezen 
is verklaard, thans met zoveel woorden strafbaar wordt gesteld in in ieder geval art. 5 lid 5 sub 
h en art. 6 lid 3 sub a WIM. De door Keijzer aangedragen argumenten kunnen ook gebruikt 
worden om de noodzaak van de vangnetbepaling van art. 7 WIM te betwijfelen.

En mocht onverhoopt iets niet onder één van de concreet omschreven strafbare handelin-
gen vallen, dat wel evident strafwaardig is naar opvatting van de beschaafde volken, dan kan 
altijd nog een beroep worden gedaan op art. 7 lid 2 EVRM. In ieder geval heeft de WIM heeft 
als voordeel dat er meer verboden handelen in omschreven staat dan in de WOS. Dat kan in 
het licht van het lex certa-beginsel al een aanzienlijke vooruitgang worden genoemd.

De keuze tussen het gebruiken van een vage norm, het bij gebreke van een heldere for-
mulering achterwege laten van strafbaarstelling of het opstellen van een enger geredigeerde 
strafbepaling, is dan ook een rechtspolitieke keuze. Er zijn alternatieven voor het gebruiken 
van een vage norm en het behoeft daarom niet altijd een valide argument te zijn om de on-
vermijdelijkheid van een vage norm aan te grijpen om een strafbaarstelling te formuleren die 
op gespannen voet staat met het lex certa-beginsel. Dat zal pas het geval zijn als het echt niet 
anders kan omdat anders te veel gevallen niet onder de strafbaarstelling zouden vallen en het 
achterwege blijven van strafbaarstelling niet tot de mogelijkheden behoort.

Ter illustratie kan de strafbaarstelling van stalking dienen (art. 285b Sr). Opgemerkt is in 
de parlementaire geschiedenis dat de strafbepaling, en dan met name het bestanddeel ‘persoon-
lijke levenssfeer’ dermate vaag is dat het op gespannen voet staat met het lex certa- beginsel.54 
De initiatiefnemers van deze strafbepaling, de kamerleden Dittrich, Swildens-Rosendaal en 
Vos, hadden dat bij de toelichting op het wetsvoorstel reeds erkend maar gesteld dat de juris-
prudentie het bestanddeel verder zou moeten inkleuren.55 Op dit wetsvoorstel is ferme kritiek 
gekomen (zie daarvoor par. 5.4.2.2). Deze kritiek is de wetgever zoals gezegd ter ore gekomen, 
maar toch is de redactie van de bepaling op dit punt niet gewijzigd. Aldus is er expliciet voor 
gekozen gebruik te maken van een vaag bestanddeel, in plaats van het herformuleren van de 
strafbepaling (of van strafbaarstelling af te zien).

Groenhuijsen heeft verder opgemerkt dat de keuze voor een algemene stoplapbepaling 
soms ook willekeurig voorkomt. Bij bepaalde soorten delicten wordt hiervan wegens ge-
pretendeerde onvermijdelijkheid wel gebruikt gemaakt (hij noemt art. 25 WVW 1994, het hui-
dige art. 5 WVW 1994), maar bij andere weer niet. Zo is niet een restcategorie gemaakt voor 

52 Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 3, p. 5 en 11.
53 Kamerstukken II 2001/02, 28 337, nr. 6, p. 7-8.
54 Kamerstukken II 1999/2000, 25 768, nr. 67, p. 5-6.
55 Kamerstukken II 1997/98, 25 768, nr. 5, p. 8.
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 vermogensdelicten. Volgens Groenhuijsen blijkt de aangenomen ‘noodzakelijkheid’ van art. 25 
WVW 1994 dus ‘op een min of meer vrije keuze te berusten’.56

7.3 Herijking van het lex certa-beginsel

7.3.1 Samenhang met het rechtszekerheids- en het schuldbeginsel

In paragraaf 1.1 is betoogd dat het lex certa-beginsel een van de beginselen is die uit het lega-
liteitsbeginsel van art. 1 Sr voortvloeit. Het legaliteits- en lex certa-beginsel beginsel vinden 
hun grondslag allereerst in het rechtszekerheidsbeginsel. Onduidelijke strafbepalingen kunnen 
leiden tot de situatie waarin rechtsburgers niet meer weten welk gedrag wel en welk gedrag niet 
is toegestaan. Zij missen in dat geval de zekerheid over de rechtspositie waarin zij verkeren. Het 
gaat er, om met Schreiber te spreken, om dat de burgers vertrouwen kunnen putten uit het feit 
dat de staat gebonden is aan de wet en alleen op basis daarvan zijn macht mag laten gelden en 
inbreuk mag maken op de vrijheid van de burgers. De zin van het legaliteitsbeginsel is dan ook 
volgens deze auteur ‘der Voraussehbarkeit, Meßbarkeit und Berechenbarkeit des Rechts und 
damit dem Vertrauensschutz der Bürger zu dienen. Jeder, der eine Handlung vornehmen wolle, 
solle in der Lage sein, die rechtliche Bewertung seines Verhaltens zu erkennen und sich danach 
zu richten. Um der Freiheit willen müsse man darauf vertrauen können, daß die im Strafgesetz 
fixierte Bewertung einer Tat nicht nachteilig verändert werden könne.’ 57 Dat geldt volgens hem 
ook voor het lex certa-beginsel: ‘Unbestimmte Gesetze und außergesetzliche Rechtsbildungen 
zum Nachteil des Täters waren unzulässig, weil sie das Vertrauen zur im Strafgesetz fixierten 
und aus ihm allein erkennbaren Bewertung eines Verhaltens enttäuschen würden’.58

Volgens Schreiber zijn alleen dit vertrouwen in machtsinperking en de zekerheid die dat 
met zich meebrengt de grondslag voor het legaliteits en lex certa-beginsel en niet (mede) het 
schuldbeginsel. Hij stelt – kort gezegd – dat voor het aannemen van schuld voldoende is dat 
men wetenschap draagt van de ongeoorloofdheid van de handeling, welke wetenschap men 
bijvoorbeeld ook uit het ongeschreven recht zou kunnen halen. Dat men had moeten kunnen 
weten dat het gedrag ook strafbaar was, ligt niet in het schuldbeginsel besloten volgens hem.59

De gedachte dat niet noodzakelijk is dat een (geschreven) strafbepaling dient te bestaan 
vóór het handelen is van oudsher terug te vinden in de Nederlandse en buitenlandse litera-
tuur.60 Dat is evenwel geen reden om het schuldbeginsel niet als een grondslag voor het legali-
teits- en lex certa-beginsel te zien. Schreiber miskent dat uit het schuldbeginsel voortvloeit dat 
de aansprakelijkheid is beperkt tot nauwkeurig omschreven concrete handelingen.61 De vast-
stelling dat de norm dient te bestaan ten tijde van het feit, maakt enkel dat het  schuldbeginsel 
het legaliteitsbeginsel niet zelfstandig kan dragen.62 Voorts geldt dat het schuldbeginsel, zo 

56 Groenhuijsen 1987, p. 18.
57 Schreiber 1976, p. 214.
58 Schreiber 1976, p. 214.
59 Schreiber 1976, p. 209 e.v. (m.n. p. 211-213). Uit het betoog van Schreiber zelf, blijkt wel dat daar ook anders 

over wordt gedacht in de Duitse literatuur.
60 Zie daarover Groenhuijsen 1987, p. 26 e.v., alsmede Knigge 1984, p. 225.
61 Vgl. Groenhuijsen 1989, p. 44-45.
62 Zie ook Knigge 1984, p. 225.
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leert Groenhuijsen ons, niet alleen een grondslag voor, maar ook een beperking van het lega-
liteitsbeginsel oplevert: ‘een wettelijke basis voor sanctionering is immers niet vereist wanneer 
de betrokkene uit andere hoofde de verbodsnorm kon kennen’.63 Uit het schuldbeginsel kan 
derhalve wel de eis van een duidelijke verbodsnorm worden gedestilleerd (lex certa), maar niet 
dat deze geschreven moet zijn (lex scripta).

Men vindt voormelde koppeling ook bij andere schrijvers, zoals De Roos, Koopmans en 
Visser. De Roos brengt de koppeling tot stand door te stellen dat naarmate de wettelijke straf-
bepaling duidelijker is geformuleerd, de overtreder daarvan met meer legitimiteit daarop aan-
gesproken kan worden.64 Hij stelt ook dat door een verwaarlozing van het legaliteitsbeginsel, 
meer in het bijzonder het lex certa-beginsel, de bewijslast in feite bij de verdachte kan komen 
te liggen, in plaats van bij het Openbaar Ministerie. Hierdoor wordt niet alleen de onschuld-
presumptie geschonden, maar ook het schuldbeginsel, ‘omdat juist door de onbepaaldheid van 
de delictsformulering het bewijs van onschuld een probatio diabolica dreigt te worden’.65 Hoe 
bewijst men immers zijn onschuld van iets, waar men niet van weet wat dat inhoudt?

Deze koppeling van het lex certa-beginsel aan het schuldbeginsel is mijns inziens terecht, 
omdat van essentieel belang is dat de burger wist of in ieder geval had kunnen weten dat zijn 
gedrag een strafbaar feit opleverde en om hem daar achteraf in geval van een overtreding op 
een legitieme manier een verwijt van te kunnen maken.

7.3.2 Hernieuwde fundering van het lex certa-beginsel

Door de maatschappelijke hang naar een dynamisch strafrecht is de hardheid van het legali-
teits- en meer in het bijzonder het lex certa-beginsel in literatuur en rechtspraak afgenomen. 
Dat heeft ertoe geleid dat een bepaalde mate van spanning ten aanzien van het legaliteitsbegin-
sel soms is toegestaan, delictsomschrijvingen rijkelijk vaag mogen worden gehouden en de 
rechter meer speelruimte heeft gekregen en genomen om tot een rechtvaardige uitspraak te 
komen in het concrete geval (ook tegen de wettekst en wetsgeschiedenis in). Beide beginselen 
moeten vooral de mogelijkheden om te kunnen straffen niet belemmeren, zo is kennelijk de 
gedachte, mede om de belangen van slachtoffers van strafbare feiten beter tot hun recht te laten 
komen. Het strafrecht is maatwerk geworden.

Uiteindelijk lijkt de huidige opvatting te zijn dat onduidelijke wetgeving niet problema-
tisch wordt geacht, omdat men nu eenmaal vaak niet beter kan. Zo schrijft Rozemond dat 
daarover dan ook niet getreurd moet worden: ‘Die onmogelijkheid vloeit echter voort uit be-
perkingen die inherent zijn aan het menselijke bestaan: wij bedienen ons van gebrekkige taal 
zonder nauwkeurig afgebakende betekenissen om onze bedoelingen tot uitdrukking te bren-
gen en wij weten daarbij niet precies wat onze eigen bedoelingen zijn. Bovendien beschikken 
wij niet over een volmaakt inzicht in de maatschappelijke werkelijkheid of in de toekomst en 
ook beschikken wij niet over volmaakte kennis over de werking van het recht in de samen-
leving. Wij zullen er ons derhalve bij moeten neerleggen dat de ontwikkeling van het strafrecht 

63 Groenhuijsen 1987, p. 26.
64 De Roos 1987, p. 75, ook aangehaald door Visser 1998, p. 77.
65 De Roos 1987, p. 75. Ook de handhaafbaarheid komt hierdoor overigens in het gedrang volgens De Roos. 

Overeenkomstig De Roos, oordeelt ook Koopmans 1997, p. 548-549, dat alleen een duidelijk strafvoor-
schrift strafrechtelijke toerekening rechtvaardigt.
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niet volledig kan worden overgelaten aan een bepaalde instantie (de wetgever) die op een spe-
cifiek moment definitief zou kunnen vaststellen wat het recht van de toekomst is.’ 66

Op zichzelf heeft Rozemond gelijk. Maar de gestelde onvermijdelijkheid van onduidelijk-
heid van een strafbepaling kan mijns inziens evenwel niet altijd tot de rechtvaardiging van 
onduidelijke bepalingen dienen. Onduidelijke strafbepalingen houden in dat het lex certa- 
beginsel niet wordt gerealiseerd.67 De noodzaak van hun bestaan doet daar in beginsel niet 
aan af, maar maakt dat alleen begrijpelijk. Zij moeten waar mogelijk vermeden worden. De 
wetgever moet zich niet te snel op het standpunt stellen dat een duidelijkere, meer concrete, 
bepaling niet mogelijk is en de rechter behoort diens werk in dit opzicht kritisch te blijven be-
oordelen. Dat in bepaalde gevallen een concretere strafbepaling wel geformuleerd kan worden, 
wijst de hierboven gemaakte vergelijking met Duitsland en Engeland uit.68

Zowel de staats- als strafrechtelijke oorsprong van het lex certa-beginsel heeft naar mijn 
mening ook in de eenentwintigste eeuw niet aan kracht ingeboet. Strafwetten maken aan de 
burgers duidelijk welk gedrag maatschappelijk gezien als ongewenst wordt aangemerkt en 
strafbaar is en tegen welk gedrag de staat mag optreden. Het is daarbij de wetgever die, als in 
de samenleving erkende autoriteit, die keuze steeds behoort te maken, en wel door middel van 
een zorgvuldig wetgevingsproces, waarbij alle maatschappelijke belangen worden meegewo-
gen en uiteindelijk in strafrechtelijke voorschriften worden geconcretiseerd. In die gedachte 
past het niet dat de rechter daarna de uitkomst van dat proces aanpast aan de in zijn ogen 
bestaande maatschappelijke belangen en op basis daarvan tot zijn eigen afweging komt. In het 
strafrecht moet naar mijn mening zoveel mogelijk voorkomen worden dat een nadere invul-
ling van het recht door de rechter geschiedt. De rechter zal met enige terughoudendheid – dus 
zonder zijn eigen kleuring daaraan te geven – de bestaande wetten moeten toepassen en inter-
preteren in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen, daarbij zoveel mogelijk aansluitend 
bij de bedoeling van de wetgever, die vooreerst blijkt – of moet blijken – uit de tekst van de wet 
en de geschiedenis daarvan.

Daarbij zou ik, in de huidige dynamische en complexe samenleving, met een grote hoe-
veelheid regelgeving en rechtspraak (waarvan de uitkomst lang niet altijd bij voorbaat vast-
staat) bij het belang van duidelijke wetgeving in het strafrecht, ter herbevestiging en herijking 
van de waarde van het lex certa-beginsel in het bijzonder de nadruk willen leggen op de legiti-
matie van het opleggen van sancties door duidelijke strafwetten. Hierdoor kan men, indachtig 
het schuldbeginsel, op de hoogte zijn van strafbaar handelen en nalaten.69 Ook in Duitsland 
wordt die koppeling wel gemaakt.70

Een vage strafbepaling, gecombineerd met een ruime uitleg door de rechter doet afbreuk 
aan het schuldbeginsel. Als een vage norm namelijk niet wordt gecompenseerd door een res-
trictieve interpretatie door de strafrechter, dreigt het schuldbeginsel te worden uitgehold.71 
Dan valt gedrag ook minder af te stemmen op de strafbepaling en als ook onduidelijk is waar 

66 Rozemond 2000, p. 52.
67 Afhankelijk van de onduidelijkheid van de bepaling kan naar mijn mening ook gesproken worden van een 

inbreuk op of schending van het lex certa-beginsel, zie par. 2.2
68 Zie hfdstk 5 en 6.
69 Zie ook Groenhuijsen 1987, p. 26-30, Groenhuijsen 1992 en Koopmans 1997, p. 545-549.
70 Zie bijvoorbeeld Roxin/Tiedemann 2006, p. 13.
71 Vgl. Visser 1998, p. 79.
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de strafrechter uiteindelijk de grens zal trekken, doet dat afbreuk aan de sturende werking van 
het strafrecht (al kan men betwijfelen of die werking er eigenlijk wel is72). Die werking kan dan 
ook beter niet als (de) fundering van het lex certa-beginsel worden gebruikt.

In ieder geval moet voorkomen worden dat men veroordeeld wordt voor het overtreden 
van een norm die men niet heeft kunnen en behoeven kennen.73 Als de wet duidelijk en on-
dubbelzinnig bepaalt welk gedrag strafbaar is en een verdachte daarmee geconfronteerd kan 
worden, leidt dat tot een betere legitimering van de straf.74 Een duidelijke wet verankert de 
schuld in de zin van verwijtbaarheid en dan is straffen meer op zijn plaats. De verdachte kan 
zeggen dat hij niet wist van die bepaling, maar hij had kunnen weten – als hij zich in de wet 
zou hebben verdiept – dat zijn gedrag strafbaar was en er bepaalde sancties konden worden 
opgelegd. Dat hij dat in veel gevallen toch nooit gedaan zou hebben, maakt dat niet anders. De 
verdachte kan op de regel gewezen worden. Dat moet vóóraf al kunnen.

Ik ben daarbij niet mordicus tegen een onderzoeksplicht voor burgers, inhoudende dat 
van hen ook verwacht mag worden zich van de (rechterlijke) invulling van wetgeving op de 
hoogte te (laten) stellen. Het EHRM gaat hierbij uit van een plicht die naar omstandigheden 
rede lijk is.75 In mijn ogen is het redelijk dat die plicht ten aanzien van de regelgeving die ziet op 
het leven van alledag aanzienlijk minder ver zou moeten reiken dan bij ‘bijzondere’ activiteiten. 
Met dat laatste bedoel ik onder meer het ontplooien van economische activiteiten, het bedrij-
ven van hobby’s zoals jagen en het verzamelen van wapens, alsmede verrichtingen aangaande 
(soft)drugs en medicijnen. In zulke gevallen mag van burgers een hogere inspanning verwacht 
worden, dan wanneer het gaat om het meer ‘commune’ strafrecht. Naar mate het handelen (of 
nalaten) generieker is, behoort de onderzoeksplicht af te nemen.

7.4 Compensatie

In deze paragraaf wordt bekeken welke compensatiemogelijkheden er zijn in geval van een 
vage of anderszins onduidelijke strafbepaling.

7.4.1 Restrictieve interpretatie van vage normen

De meest voor de hand liggende en meest fundamentele manier om vaag omschreven strafbare 
feiten te compenseren is mijns inziens door deze restrictief uit te leggen. Naucke stelt voor het 
interpretatierisico (‘Auslegungsrisiko’) te verdelen en niet eenzijdig bij de verdachte neer te 
leggen als dat tot onrecht zou leiden.76 Ook Borgers heeft de mogelijkheid geopperd tot restric-
tieve interpretatie bij twijfel.77 Een restrictieve uitleg van de reikwijdte van een strafbepaling 
kan voorgeschreven zijn als (cumulatief) een heldere grondslag voor strafbaarheid in de tekst 
van de wet, de wetsgeschiedenis of de wetssystematiek ontbreekt, (verhoudingsgewijs) sterke 

72 Vgl. ook Rozemond 2000, p. 44-46.
73 Dat is ook de idee achter art. 7 EVRM, zie Van Dijk e.a. 2006, p. 654.
74 Zo ook De Hullu 2009, p. 85 en De Roos 1987, p. 75, ook overgenomen door Visser 1998, p. 77.
75 Zie par. 4.5.4.5.
76 Naucke 1973, p. 21-25.
77 Borgers 2004, p. 597.
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argumenten ten faveure van een ruime uitleg afwezig zijn, en tamelijk verstrekkende en/of niet 
voorshands volstrekt redelijke consequenties van een ruime uitleg aanwijsbaar zijn.78

Bij een vage term aangaande de reikwijdte van de strafbaarheid moet de rechter in grens-
gevallen tot niet-strafbaarheid concluderen; terughoudende interpretatie is bij twijfel op zijn 
plaats.79 Bijkomend voordeel is dat, als die restrictieve rechtspraak tot stand is gekomen, dit 
vooraf zekerheid kan bieden omdat die rechtspraak kenbaar is en daarop mag worden  vertrouwd.

Men zou kunnen betogen dat een beperkende uitleg door de rechter, gezien het lega-
liteits- en het schuldbeginsel, zelfs is voorgeschreven.80 Een vage norm gekoppeld aan een 
niet-restrictieve uitleg holt het schuldbeginsel uit.81 Bij deze stand van zaken moet als uit-
gangspunt worden genomen dat de rechter de taak heeft om vage delictsomschrijvingen ook 
daadwerkelijk af te bakenen door zulke bepalingen in geval van ‘hard cases’ restrictief uit te 
leggen. Minder moet dan gekeken worden naar de belangen die met de strafbaarstelling ge-
diend zijn (het te beschermen rechtsbelang) en meer naar de positie van de verdachte die met 
een onduidelijke regel geconfronteerd wordt. Die afweging behoort dan al snel in het voordeel 
van de verdachte uit te vallen. In ieder geval behoort extensieve interpretatie in die gevallen 
achterwege te blijven.

Maar komt dit alles uiteindelijk niet gewoon neer op het gewone strafrechterswerk? Wel-
licht moet de compensatie dan zo worden gezien, dat bij afbakening de rechter de verdachte 
in het grijze gebied het voordeel van de twijfel moet geven als anders de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid te ver zou uitdijen tot in het redelijkerwijs onvoorzienbare. Enige spanning 
met voor lidstaten positieve verplichtingen die voortvloeien uit het EVRM, kan daarbij ge-
signaleerd worden.82 Die verplichtingen houden in dat onderdanen adequaat (strafrechtelijk) 
beschermd dienen te worden tegen inbreuken op de toegekende rechten in het EVRM. Een 
restrictieve interpretatie verminderd die bescherming. Een belangenafweging zal dan moeten 
plaatsvinden.83

7.4.2 Ruimer beroep op rechtsdwaling

In zijn algemeenheid stelt de Hoge Raad sinds jaar en dag hoge eisen aan een geslaagd be-
roep op rechtsdwaling: ‘Vooropgesteld moet worden dat voor het slagen van een beroep op 
afwezigheid van alle schuld wegens dwaling ten aanzien van de wederrechtelijkheid van het 
bewezen verklaarde feit, vereist is dat aannemelijk is dat een verdachte heeft gehandeld in een 
verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem verweten 
gedraging (…). Daarvan kan sprake zijn indien deze is afgegaan op het advies van een persoon 
of instantie aan wie of waaraan zodanig gezag valt toe te kennen dat de verdachte in redelijk-
heid op de deugdelijkheid van het advies mocht vertrouwen’.84

78 Borgers 2011, p. 160-161.
79 Zo ook Groenhuijsen & Wiemans 1989, p. 109 en Visser 2001, p. 88-89. Dat is echter geen automatisme, zie 

Borgers 2011, p. 157-158.
80 Art. 7 EVRM lijkt daar ook toe te nopen, zie par. 4.5.2.
81 Visser 1998, p. 79.
82 Zie ook par. 3.6.2.
83 Zie par. 2.3.2.8.
84 HR 18 maart 2003, NJ 2004, 491. Zie ook HR 9 maart 2004, LJN AO1490.
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Vereist is dus dat men zich tot een gezaghebbende bron heeft gewend en zelfs dan mag niet 
blind op diens oordeel worden vertrouwd. Ook berichtgeving van overheidsorganen discul-
peert niet snel. En van belang is dat de dwaling omtrent het recht tot het handelen of nalaten 
heeft geleid. Met andere woorden, de dwaling moet de causa daarvan zijn.85

In geval van een onduidelijke strafbepaling, zou een beroep op rechtsdwaling eerder ge-
honoreerd kunnen worden. Die mogelijkheid wordt in de literatuur ook wel erkend.86 Dat kan 
met name het geval zijn als de verdachte juist door zich in te spannen om de wet ook daad-
werkelijk te kennen, heeft gedwaald vanwege een verkeerd advies waarop hij redelijkerwijs 
mocht vertrouwen.87 Borgers meent verder dat, mocht een beroep op rechtsdwaling niet ge-
honoreerd worden, de rechter duidelijk moet aangeven op welke gronden de verdachte vooraf 
rekening had moeten houden met strafbaarheid. Dit om de concrete verdachte een verklaring 
te geven waarom de voorzienbaarheid niet in het geding was. Daarnaast wordt zo ook voor de 
overige burgers duidelijk wat er van hen op dit punt verwacht wordt en welke gezichtspunten 
de strafrechter hanteert.88 Een dergelijke motiveringseis wordt – voor alle strafuitsluitings-
gronden overigens – al gesteld in art. 358 lid 3 juncto art. 359 lid 2 Sv.

7.4.3 Procesrechtelijke compensatie

7.4.3.1 Uitbreiding tenlastelegging

In de Nederlandse literatuur wordt ingegaan op de mogelijkheden van processuele compen-
satie. Vooreerst kan men hierbij denken aan een ruime feitelijke omschrijving van het laak-
bare gedrag in de tenlastelegging, zodat de verdachte kan weten wat hem concreet verweten 
wordt en de rechter de strafbaarheid beter kan toetsen.89 Zo stelt Simmelink ter afbakening 
van de ruime werking van art. 5 WVW 1994 voor dat de tenlastelegging – meer dan tot dusver 
placht te worden gedaan – een ruime feitelijke omschrijving van het gewraakte gedrag moet 
inhouden.90 Volgens de Hoge Raad moet de tenlastelegging een opgave van de feiten behelzen, 
waaruit – indien bewezen – valt af te leiden dat de verdachte zich op een weg zodanig heeft 
gedragen, dat de vrijheid van het verkeer zonder noodzaak wordt belemmerd of de veiligheid 
op de weg in gevaar wordt gebracht of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de veiligheid op de 
weg in gevaar kon worden gebracht.91 De Hoge Raad verwacht dat komt vast te staan wat de 
verdachte in concreto wordt verweten.92

Maar verder is het niet nodig dat door de rechter een keuze wordt gemaakt tussen de vier 
mogelijke varianten van art. 5 WVW 1994, te weten of de verdachte wordt verweten gevaar te 

85 NLR aant. 5 bij ‘Schuld in het algemeen’, De Hullu 2009, p. 357-360 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 
1995, p. 380-384.

86 NLR aant. 5 bij ‘Schuld in het algemeen’, De Hullu 2009, p. 357-360, Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, 
p. 380-384 en Borgers 2011, p. 154-155 en 171-172.

87 Vgl. ook De Hullu 2009, p. 360.
88 Borgers 2011, p. 155.
89 Simmelink 1995, p. 292, Schalken 1984, p. 175, Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 131-132 en advo-

caat-generaal Meijers in zijn conclusie voor HR 8 maart 1994, NJ 1994, 412.
90 Simmelink 1995, p. 292-294.
91 HR 23 november 1965, VR 1966, 29, NJ 1966, 293.
92 HR 2 oktober 2001, NJ 2002, 127.
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hebben veroorzaakt, of gevaar kon onstaan, hij het verkeer op de weg heeft gehinderd of dat 
hinder kon ontstaan.93 Wel moet de rechter, als meer verkeersgedragingen ten laste zijn gelegd, 
aangeven welke hij daarvan bewezen acht.94 Ook behoeft de passage, dat verdachte de veilig-
heid op de weg in gevaar heeft gebracht, niet in de tenlastelegging te worden opgenomen, in-
dien die omstandigheid in de feitelijke weergave van de tenlastelegging en de daarop steunende 
bewezenverklaring ligt besloten.95

Het probleem met deze vorm van processuele compensatie is echter dat deze pas achter-
af wordt geboden. Met een feitelijke omschrijving van zijn kennelijk laakbare gedrag in de 
ten lastelegging weet de verdachte pas na zijn handeling wat hem verweten wordt, terwijl hij 
dat vooraf al zou moeten kunnen weten.96 Daarmee kan de functie van het lex certa-beginsel 
in deze gevallen verloren gaan. Ook versterkt die feitelijke opsomming niet de rechtvaardi-
ging van het rechterlijke oordeel omdat, om met Barendrecht te spreken, de rechter nog steeds 
alleen maar feiten kan noemen – die overigens ook al in de tenlastelegging (en de bewijs-
middelen) stonden – om zijn oordeel te onderbouwen, zonder een duidelijke regel te kunnen 
aanhalen en de verdachte daarmee te confronteren.97 En de feiten behoeven een strafbepaling 
ook niet altijd duidelijker te maken.

7.4.3.2 Terughoudend vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie

De mogelijkheid van een ‘prudent vervolgingsbeleid’ door het Openbaar Ministerie in geval 
van onduidelijke wetten wordt wel voorgesteld. Borgers stelt bijvoorbeeld bij de bespreking 
van witwassen – welke bepalingen volgens hem erg ruim zijn – een prudent vervolgingsbeleid 
voor.98 Ook De Hullu oppert die mogelijkheid, maar stipt meteen aan dat het eigenlijk de wet-
gever moet zijn die aangeeft wat wel en wat niet strafbaar is.99 Het is dus niet de bedoeling dat 
het Openbaar Ministerie beleidsmatig de omvang van de strafbaarheid de facto bepaalt.

Deze compensatiemogelijkheid geeft voorts te weinig houvast in het concrete geval. Wel-
iswaar mogen verdachten de officier van justitie aan de vervolgingsrichtlijnen houden, maar 
de omstandigheden van het geval kunnen een afwijking daarvan onder omstandigheden weer 
rechtvaardigen.100 Vooraf geeft dat lang niet altijd voldoende zekerheid.

7.4.3.3 Grotere motiverings- en responsieplicht

In geval van een vage norm zou men ook van de strafrechter kunnen verlangen dat hij nader 
motiveert waarom een bepaald geval onder de strafbepaling valt of hoe de strafbepaling zou 

93 Visser 2001, p. 268 (noot 85), HR 3 november 1970, VR 1971, 74.
94 HR 1 juli 1998, VR 2000, 111 (over art. 25 WVW 1994).
95 HR 12 november 1957, VR 1958, 6, NJ 1958, 11.
96 Zie ook Roef 2003, p. 55, Faure & Visser 1999, p. 346 en Groenhuijsen & Kristen 2001, p. 342.
97 Zie par. 7.2.3.1.
98 Zie zijn noot onder HR 2 oktober 2007, NJ 2008, 16.
99 De Hullu 2009, p. 99-100.
100 Zie HR 2 oktober 2002, NJ 2003, 65, alsmede HR 12 januari 2010, LJN BK4454. Dat moet dan wel vol-

doende gemotiveerd worden, HR 18 mei 2010, LJN BK6942 en HR 28 september 2010, LJN BN0017.
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moeten worden uitgelegd. In die gevallen zou dan niet volstaan kunnen worden met de con-
statering dat het bewezenverklaarde onder de strafbepaling valt.

Ook kan worden gedacht aan een responsieplicht van de rechter ten aanzien van een ver-
weer met betrekking tot de feiten.101 Overigens wordt aan de plicht om op bewijsverweren te 
responderen door de invoering van art. 359 lid 2 Sv in bepaalde gevallen al wel voldaan door 
de strafrechter. Hij moet ingaan worden op uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, ook als 
deze van feitelijke aard zijn (zij het dat de selectie en waardering van het beschikbare bewijs-
materiaal nog steeds is voorbehouden aan de feitenrechter en de weerlegging ook besloten kan 
liggen in de gebezigde bewijsmiddelen).102

Een motiverings- en responsieplicht kan het aannemen van strafbaarheid achteraf meer 
aanvaarbaar maken, maar voorafgaand aan de gedragingen biedt dat nog geen duidelijkheid.

7.4.4 Strafvermindering

Naucke heeft geopperd dat met betrekking tot vage normen aangaande de schuld (in de zin van 
verwijtbaarheid) van de verdachte, bij twijfel over de vraag of bepaald gedrag van de verdachte 
kon worden gevergd, gedacht kan worden aan compensatie door strafvermindering (zowel qua 
strafsoort als qua strafhoogte). Datzelfde kan in gevallen betreffende onduidelijkheid ten aan-
zien van straffen en maatregelen (in ruime zin, zodat daar ook de tenuitvoerlegging, gratie e.d. 
ondervallen). Een van de voorbeelden die Naucke geeft is dat bij onduidelijkheid ten aanzien 
van de gronden voor weekendverlof, dat verlof eerder kan worden toegekend. Hij geeft meteen 
toe, dat dit wel weer op ‘in dubio pro reo’ lijkt.103 Het komt mij minder gelukkig voor dat men 
de verdachte/veroordeelde nog steeds ‘pakt’ met een vage strafbepaling, alleen minder hard.104

Niettegenstaande dit bezwaar kan, als compensatie dient te worden geboden, strafvermin-
dering uitkomst bieden, zowel in geval van onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van het 
gedrag, als omtrent de mogelijke sancties die daarop kunnen volgen. Was onduidelijk of een 
bepaalde sanctie kon volgen, dan kan dat eveneens reden zijn om ten gunste van de verdachte 
of veroordeelde te redeneren.

Strafvermindering kan, zoals Naucke ook stelt, worden gevonden door de soort straf te 
‘verminderen’ (vergelijk bijvoorbeeld de rangorde van art. 9 Sr), of door deze in de hoogte naar 
beneden bij te stellen of door deze al of niet geheel of gedeeltelijk in voorwaardelijke vorm op 
te leggen. Daarnaast zou bij de tenuitvoerlegging van zijn straf nog gedacht kunnen worden 
aan het toestaan van elektronische detentie in geval van onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, of 
plaatsing in een penitentiaire inrichting met een soepeler (verlof)regime (zoals een halfopen 
inrichting).

101 Simmelink 1995, p. 292, Schalken 1984, p. 175, Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1995, p. 131-132 en advo-
caat-generaal Meijers in zijn conclusie voor HR 8 maart 1994, NJ 1994, 412.

102 HR 11 april 2006, NJ 2006, 393 m.nt. Buruma.
103 Naucke 1973, p. 21-25.
104 Strafvermindering kan een rol spelen in het licht van art. 7 EVRM. Het EHRM heeft in de zaak EHRM 22 

maart 2001, K.-H. W. v. Germany, par. 81, bij de verwerping van een beroep op schending van art. 7 lid 1 (zie 
par. 3.7.2) aangegeven dat relevant was dat deze klager uiteindelijk een vrij lage straf had gekregen.
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7.5 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is de actuele betekenis van het lex certa-beginsel onderzocht. De slotsom is 
– kort gezegd – dat de waarde van het beginsel dogmatisch thans zeer beperkt is. Het beginsel 
wordt slechts mondjesmaat gewaardeerd, terwijl het merendeel der schrijvers van mening is 
dat vooral nu de samenleving steeds veranderlijker is, gekozen moet worden voor dynamisch 
strafrecht. Dat houdt in dat niet gekozen wordt voor scherp afgekaarte bepalingen, maar dat 
enige vaagheid onvermijdelijk is en de rechter in staat stelt de strafregels bij de tijd te houden, 
zonder dat daarvoor telkens de wetgever er aan te pas moet komen. En hoewel de wetgever en 
de rechter ook het nut van duidelijke strafbepalingen wel inzien, is gebleken dat in de praktijk 
het beginsel veelal moet wijken voor andere belangen.

Aangenomen wordt, ook in de literatuur, dat vage bepalingen in meer of mindere mate 
nu eenmaal onvermijdelijk zijn, gezien de complexe en steeds veranderdende samenleving. 
Op zich kunnen vage strafbepalingen niet uitgesloten worden, maar er moet wel voor gewaakt 
worden dat die onvermijdelijkheid te snel wordt aangenomen. In bepaalde gevallen kunnen 
strafbepalingen duidelijker geformuleerd worden. De vergelijking met het Duitse en Engelse 
recht uit hoofdstuk 5 en 6 maakt dat duidelijk.

De staats- en strafrechtelijke wortels van het lex certa-beginsel geven het beginsel nog 
steeds bestaansrecht.105 Mijns inziens zou een fundering van het lex certa-beginsel ook gevon-
den kunnen worden gevonden in het schuldbeginsel. Vereist is dat de burger de norm moet 
kunnen kennen om schuld bij hem aan te kunnen nemen. Als de norm duidelijk bekend was, 
maakt dat de sanctionering beter gelegitimeerd dan in geval van een vage strafbepaling.

Nu het lex certa-beginsel niet altijd ten volle gerealiseerd lijkt te kunnen worden, dient 
daarvoor in ieder geval compensatie geboden kunnen worden. Gedacht kan worden aan een 
restrictieve interpretatie, terughoudend vervolgingsbeleid, een ruimer beroep op rechtsdwa-
ling, processuele compensatie en strafvermindering.

105 Zie ook par. 3.4.
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8 Conclusies

8.1 Inleiding

Aan de hand van de volgende vraagstelling is studie naar het lex certa-beginsel verricht:

Wat is de betekenis van het lex certa-beginsel voor het Nederlandse strafrecht, wat zou die 
betekenis moeten zijn en welke eisen vloeien uit het beginsel voort voor de wetgever bij het 
formuleren van strafwetgeving?

In dit hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek besproken in paragraaf 8.2.

8.2 Conclusies

Het legaliteits- en het lex certa-beginsel (gecodificeerd in onder andere art. 1 Sr, art. 16 Gw, art. 
7 EVRM en art. 15 IVBPR) hebben zowel een staatsrechtelijke als een strafrechtelijke grondslag. 
In de eerste plaats kan het alleen de (democratisch gelegitimeerde) wetgever zijn die aangeeft 
wat strafbaar is. De staat en rechter zijn daaraan zelf ook gebonden. Hun macht reikt niet 
verder dan in de wet is omschreven. Dit moet de burgers rechtszekerheid bieden. Zij moeten 
kunnen weten welk gedrag strafbaar is en welke gevolgen dat kan hebben. Willekeur wordt 
hierdoor voorkomen. Het hebben van schuld aan het begaan van een strafbaar feit en het op-
gelegd krijgen van een sanctie worden hierdoor verankerd. Dit alles moet ook een sturende 
werking hebben: als de burger weet, of kan weten, welk gedrag door de samenleving wordt 
afgekeurd en strafbaar is gesteld, zal hij dit gedrag niet vertonen.

De voornaamste conclusie van deze studie is dat de wetgever zich van het lex certa-begin-
sel bewust is en zich doorgaans inspant om het beginsel zo veel mogelijk te realiseren. Slechts 
een beperkt aantal strafbepalingen geeft aanleiding voor discussie op dit punt. In deze studie 
zijn art. 285b Sr (belaging) en art. 5 WVW 1994 in het bijzonder behandeld. Hoewel zij met 
enige vaagheid omgeven zijn, is de heersende gedachte dat deze bepalingen geen schending 
van het lex certa-beginsel opleveren. Geoordeeld wordt door de wetgever, de strafrechter en 
de literatuur dat enige vaagheid nu eenmaal onvermijdelijk is, omdat een delictsomschrijving 
niet altijd heel concreet kan worden omschreven. Daarnaast wil de wetgever dat ook niet altijd, 
omdat daardoor minder gevallen onder de strafbepaling vallen en hij de bepaling ook voor 
toekomstige, onvoorziene gevallen houdbaar wil houden. In zijn algemeenheid is de gang-
bare gedachte dat delictsomschrijvingen met hun tijd mee moeten kunnen gaan: een te  rigide 
strafrecht moet worden voorkomen. Een meer abstracte, open of vage formulering van delicts-
omschrijven kan daarvoor zorgen. De rechter krijgt daarmee de vrijheid om te kunnen in-
spelen op nieuwe ontwikkelingen.
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Vage normen maken derhalve ‘gewoon’ deel uit van het strafrecht, veelal zonder dat dit op 
onoverkomelijke bezwaren stuit in de rechtspraak en literatuur. De Hoge Raad en het EHRM 
 eisen op basis van het lex certa-beginsel dat de burger kan weten voor welk handelen en na laten 
hij gestraft kan worden. Het EHRM stelt dat absolute zekerheid niet te realiseren is en verlangt 
dat duidelijkheid bestaat voor het overgrote merendeel van de gevallen. De strafrechter zal 
er veelal aan te pas moeten komen om de strafbepaling nader in te vullen en af te bakenen. 
Maatstaf daarbij is volgens het EHRM dat de uitleg die aan een strafbepaling gegeven wordt, 
in overeenstemming met de essentie van het delict en redelijkwijs voorzienbaar moet zijn. Het 
eerstgenoemde onderdeel is daarbij, ook volgens het EHRM zelf, van het meeste gewicht.

Doordat onder ‘law’ van onder meer art. 7 EVRM ook ongeschreven recht valt, heeft het 
EHRM geen moeite met rechterlijke invulling van strafbepalingen om tot de vereiste helder-
heid te komen. In ons continentale stelsel is rechtsvinding normaal, maar is het niet toegestaan 
dat een te vage strafbepaling pas duidelijk genoeg wordt door jurisprudentie. De wet moet zelf 
duidelijk genoeg zijn. Het EHRM heeft geoordeeld dat strafbepalingen zo nodig ook begre-
pen kunnen worden door het inwinnen van juridisch advies, met name als het gaat om regels 
voor professionele marktdeelnemers. Ook de Hoge Raad eist van burgers dat zij zich van de 
geldende regelgeving op de hoogte (laten) stellen, welke eis vooral voor professionele markt-
deelnemers geldt.

De Hoge Raad eist dat de wetgever delictsomschrijvingen zo duidelijk mogelijk formu-
leert. Dit wordt in deze studie aangeduid als de subsidiariteitseis. Het formuleren van een vage 
strafbepaling is een rechtspolitieke keuze. De wetgever kan er allereerst voor kiezen het gedrag 
niet strafbaar te stellen en eventueel te zoeken naar alternatieven in bijvoorbeeld het civiele 
recht of het bestuursrecht.1 Ook kan hij door een concreter geformuleerde strafbepaling be-
wust minder gevallen onder de bepaling laten vallen. En soms kan een delictsomschrijving 
wel zonder veel problemen duidelijker worden omschreven dan wordt beweerd. In deze studie 
is betoogd dat bijvoorbeeld art. 5 WVW 1994, waarin – kort gezegd – elk gedrag strafbaar is 
gesteld dat gevaar of hinder op de weg veroorzaakt of kan veroorzaken, in Duitsland veel con-
creter is omschreven (‘Gefährdung des Straßenverkehrs’), zonder dat daarbij problemen worden 
gesignaleerd. En in de Duitse variant van belaging, ‘Nachstellung’, is duidelijker omschreven 
(zij het enigszins willekeurig) welke gedragingen in ieder geval belaging kunnen opleveren, 
gevolgd door een vangnetbepaling voor soortgelijke handelingen. Uit deze opzet kan lering 
worden getrokken door de Nederlandse wetgever. Het maakt tevens aannemelijk dat, ook meer 
in het algemeen, kritisch kan worden gekeken naar de door de wetgever, strafrechter en litera-
tuur veronderstelde noodzakelijke of onvermijdelijke vaagheid van bepaalde strafbepalingen.

Tot ver in de negentiende eeuw was de gelding van het legaliteitsbeginsel zeer sterk. Men 
hield strak vast aan de letter van de wet en de uitleg die de wetgever daar zelf aan heeft gege-
ven. Het legisme, met de grammaticale- en wetshistorische interpretatiemethoden als leidraad, 
was de heersende opvatting omtrent rechtsvinding. De rechter had in die visie de zeer be-
scheiden taak van wetstoepasser, zonder dat hij zelf aan rechtsvorming zou doen. Gaandeweg 
de twintigste eeuw kwam daar echter steeds sterker verandering in. Het verbod van analogie 
stond weer ter discussie en werd in Nazi-Duitsland losgelaten.2 Ook in Nederland was voor 

1 In deze rechtsgebieden is het gebruik van vage of open normen minder problematisch dan in het strafrecht.
2 Tevens werd inbreuk gemaakt op het verbod van terugwerkende kracht voor de doodstraf van Marinus van 
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 afschaffing van het analogieverbod gepleit, en tijdens de Tweede Wereldoorlog is dat ook daad-
werkelijk gebeurd. Ook het ‘gezonde volksverstand’ kon toen tot strafbaarheid leiden.

Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog bleek het verbod van terugwerkende 
kracht ook niet absoluut in het bevrijde Europa. Strafbare feiten werden met terugwerkende 
kracht in het leven geroepen en ook de doodstraf werd als straf voor het begaan van misdaden 
begaan tijdens de oorlog weer ingevoerd. Het vasthouden aan de wet was niet langer geboden 
als daar apert onrecht uit voortvloeit.3 In de literatuur van vlak na de oorlog werd dit ge billijkt 
en ook de Bijzondere Raad voor Cassatie verwierp een beroep op het legaliteitsbeginsel.

En hoewel de grammaticale en wetshistorische interpretatiemethoden nog steeds van 
aanzienlijk belang zijn in het strafrecht, staat het de strafrechter thans vrij andere interpretatie-
methoden te hanteren. Niet langer is, zoals bij het legisme, de tekst van de wet, in samenhang 
met de toelichting van de wetgever daarop, allesbepalend. In de juridische hermeneutiek krij-
gen ook andere interpretatiemethoden een belangrijke rol, waarbij tegenwoordig vooral de 
nadruk wordt gelegd op de in de samenleving erkende mensenrechten. Steeds meer wordt 
rechtsvinding een belangenafweging om recht te doen in het concrete geval. De rechtszeker-
heid die de burger als verdachte ontleent aan de wet, wordt afgewogen tegen de bescherming 
van de burger als potentieel slachtoffer door diezelfde wet.

Meer en meer komt de gedachte naar boven dat door het strafrecht niet enkel de verdachte 
moet worden beschermd tegen de macht van de staat, maar ook dat met het strafrecht juist de 
burger als (potentieel) slachtoffer moet worden beschermd tegen zijn medeburger als (potenti-
ele) dader. Het legaliteitsbeginsel krijgt daardoor een andere invulling, niet langer enkel gericht 
op de bescherming van de belangen van de verdachte. Het lex certa-beginsel is daarin verre van 
absoluut: andere beginselen en belangen kunnen de werking inperken. In de verhouding tus-
sen de instrumentele en de rechtsbeschermende opvatting van het (gecodificeerde) strafrecht 
en legaliteit, heeft de instrumentele opvatting in de heersende leer thans de overhand (al moet 
geen van beide zijden verabsoluteerd worden). Het de verdachte beschermende aspect van het 
lex certa-beginsel heeft dan ook aan waarde ingeboet. De praktische betekenis van het beginsel 
in de rechtspraak is beperkt. De Hoge Raad en het EHRM hebben nog nooit een materieel-
rechtelijke strafbepaling in strijd geacht met het lex certa-beginsel. Het EHRM heeft wel enkele 
malen de toepassing daarvan in het voorliggende geval niet voorzienbaar geacht.

Nu vaagheid soms onvermijdelijk wordt geacht, moet worden geconcludeerd dat het lex 
certa-beginsel niet altijd volledig lijkt te worden gerealiseerd. Volstrekte helderheid is niet 
(steeds) haalbaar. Het is daarom mijns inziens goed dat daarvoor compensatie zou kunnen 
worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van een restrictieve interpretatie van de strafbepa-
ling, een terughoudend vervolgingsbeleid door het Openbaar Ministerie, een ruimer beroep 
voor de verdachte op rechtsdwaling, processuele compensatie (bijvoorbeeld een ruimer om-
schreven tenlastelegging) en strafvermindering. Het nadeel hiervan is dat dit achteraf ge-
schiedt, terwijl het uitgangspunt van het lex certa-beginsel is dat de burger vooraf weet waar 
hij aan toe kan zijn. Als het lex certa-beginsel niet altijd gerealiseerd kan worden, zou middels 
voormelde compensatiemogelijkheden gepoogd kunnen worden onredelijke uitkomsten des-
gewenst te voorkomen.

der Lubbe.
3 Vergelijk Radbruchs ‘unrichtiges Recht’.
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Er moet mijns inziens voor worden gewaakt dat de instrumentele opvatting de rechtsbescher-
mende opvatting niet te veel wegdrukt ten aanzien van het lex certa-beginsel. Een ruime of 
vaag omschreven wet heeft als voordeel dat aan (potentiële) slachtoffers in onvoorziene geval-
len recht kan worden gedaan, maar dat doet aan de andere kant afbreuk aan de rechtszekerheid 
van de (potentiële) verdachte. Die kan moeilijker zijn gedrag afstemmen op een vage strafbe-
paling. Dat probleem wordt groter naarmate de rechter meer vrijheid krijgt bij de toepassing 
van strafbepalingen. Niet wordt door mij getornd aan de noodzaak van rechtsvinding, maar 
de speelruimte van de strafrechter dient wel te worden beperkt. Majeure ontwikkelingen in 
het strafrecht dienen waar mogelijk te worden overgelaten aan de wetgever. Deze dient beslis-
singen van rechtspolitieke aard zelf te nemen. Hij is immers het erkende gezag om aan te geven 
wat strafbaar is en wat niet. Strafbaarstelling door de wetgever gaat vooraf aan het handelen, 
terwijl een uitbreidende interpretatie door rechter altijd achteraf plaatsvindt en daarom min-
der gemakkelijk aan de verdachte tegengeworpen kan worden. Hij mag door die uitleg name-
lijk niet (volledig) verrast worden.

Daarnaast wordt in het wetgevingsproces in principe niet over één nacht ijs gegaan. Zo 
zal veelal sprake zijn van maatschappelijke participatie in dat wetgevingsproces, bijvoorbeeld 
door overleg met onder meer deskundigen en vertegenwoordigers van belangenhebbenden, 
consultatie aangaande conceptwetsvoorstellen en parlementaire discussie. Dat zal bij rechts-
vorming door de rechter niet, of veel minder, het geval zijn. In theorie kunnen feitenrechters 
en, in hoogste instantie, drie raadsheren in de Hoge Raad voor rechtsvorming zorgen.4 Als 
al door de rechter de inhoud van een strafbepaling in aanzienlijke mate ruimer zou worden 
uitgelegd, dan zou moeten gelden dat dit geen nadeel mag toebrengen aan de positie van de 
concrete verdachte. Prospective overruling is dan op zijn plaats, zodat de nieuwe uitleg alleen 
van toepassing is op toekomstige gevallen. En ook meer algemeen is het overlaten van de invul-
ling en afbakening van strafbepalingen door de strafrechter geen panacee tegen onduidelijke 
regelgeving. De strafrechter stuit net als de wetgever op het probleem dat taal inherent gebrek-
kig is en ook hij niet in de toekomst kan kijken. Daarnaast kunnen uitspraken tegenstrijdig aan 
elkaar zijn, andere onduidelijkheden laten bestaan en kan een catalogus van uitspraken, net als 
gedetailleerde regelgeving, onoverzichtelijk worden.

Van de wetgever moet, gezien het voorgaande, mijns inziens dan ook verlangd worden 
waar mogelijk zelf met voldoende duidelijkheid zijn strafwetten te formuleren, ook als daar-
door de reikwijdte van de strafbepaling daardoor enigszins wordt beperkt.

Het lex certa-beginsel houdt in dat bepalingen omtrent strafbaarheid en sancties voldoen-
de duidelijk dienen te zijn voor de overgrote meerderheid van de gevallen. Een twijfelgeval 
moet dus uitzondering zijn ten opzichte van het aantal keer dat de delictsomschrijving zonder 
problemen voldoende inzichtelijk maakt wat strafbaar is en wat de gevolgen van die straf-

4 Al heb ik tijdens meerdere cursussen, verzorgd door onder meer raadsheren in de Hoge Raad, altijd be-
grepen dat ingrijpende beslissingen plenair door de tien raadsheren worden behandeld (zij het dat de 
raadsheren die uitspraak in een zaak doen het laatste woord hebben). Op lager niveau valt ook nog te 
denken aan beleid gevormd door de ‘unus rechter’ en rechtscolleges tegen wiens oordelen geen gewone 
rechtsmiddelen openstaan, alsmede aan de strafbeschikking uitgevaardigd door de officier van justite, een 
(andere) opsporingsambtenaar of een lichaam of persoon met een publieke taak belast (respectievelijk art. 
257a, 257b en 257ba Sv).
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baarheid kunnen zijn. Alleen de beoordeling van die twijfelgevallen moet de wetgever aan de 
strafrechter overlaten.

Uit de overkoepelende maatstaf van voldoende duidelijkheid in de overgrote meerderheid 
van de gevallen, vloeit voort dat vage bestanddelen zo min mogelijk in strafbepalingen dienen 
voor te komen. Meer concreet kunnen wat mij betreft vijf nadere eisen worden gedestilleerd. 
Ten eerste dient een strafbaar feit omschreven te worden door een wettelijke strafbepaling (dit 
vloeit ook voort uit de eis van lex scripta). Ten tweede dient een strafbepaling te zijn geschre-
ven in het Nederlands. De derde eis is dat er sprake is van een consistente terminologie in straf-
bepalingen en dat bepalingen niet tegenstrijdig mogen zijn. Ten vierde moet een strafbepaling 
een eenvoudige taalstructuur hebben.5 Het vijfde criterium is dat zo min mogelijk gebruik 
moet worden gemaakt van gelede normstelling (horizontale noch verticale).

Er is in de literatuur en de rechtspraak geen toets ontwikkeld die de strafrechter kan aan-
leggen om te beoordelen of een strafbepaling aan het lex certa-beginsel voldoet. De rechter 
kan los van de omstandigheden van het geval bepalen of een strafbepaling duidelijk genoeg is 
voor de burger om zijn gedrag op af te stemmen (toetsing in abstracto), of kijken of het voor 
de desbetreffende verdachte duidelijk moet zijn geweest dat diens handelen of nalaten in de 
gegeven omstandigheden een bepaald strafbaar feit zou opleveren (toetsing in concreto). De 
Hoge Raad gebruikt beide vormen van toetsing. Het EHRM kijkt veelal naar de concrete casus 
om vast te stellen of art. 7 lid 1 EVRM geschonden is. Het beziet een strafbepaling minder in 
zijn algemeenheid om te bepalen of deze voldoende duidelijk is ‘in the large majority of cases’. 
Naar mijn mening dient allereerst in abstracto bekeken te worden of een strafbepaling duide-
lijk genoeg is in de overgrote meerderheid van de gevallen en er dus geen probleem bestaat ten 
opzichte van het lex certa-beginsel. Mocht die duidelijkheid er niet zijn, dan dient aan de hand 
van het concrete geval te worden beoordeeld of het voor de desbetreffende verdachte deson-
danks duidelijk kon zijn dat zijn gedrag onder de strafbepaling zou vallen. Ook een vage norm 
heeft immers een kern van gevallen waarvan het duidelijk is dat deze onder de bepaling kan 
worden geschaard. Zo wordt steeds een rechtvaardige uitkomst bewerkstellligd.

Bij wetgeving in formele zin zou in geval van schending van het lex certa-beginsel, op basis 
van art. 7 EVRM, art. 15 IVBPR en art. 94 Gw de strafbepaling buiten toepassing moeten wor-
den gelaten. Wetgeving in formele zin is namelijk van gelijke rang als art. 1 Sr, terwijl de rechter 
deze wetgeving niet mag toetsen aan rechtsbeginselen, noch aan (art. 16 van) de Grondwet 
(ingevolge art. 120 Gw). Art. 1 Sr, art. 16 Gw en rechtsbeginselen kunnen wetgeving in formele 
zin dus niet aantasten. Wellicht schendt de rechter wel het lex certa-beginsel, zoals verwoord 
in art. 1 Sr en art. 16 Gw, door een te vage strafbepaling toe te passen in een concreet geval.

Lagere regelgeving kan wel aan art. 1 Sr, art. 16 Gw en rechtsbeginselen getoetst worden en 
daarnaast, net als wetgeving in formele zin, aan voormelde verdragen. Onduidelijk is of zulke 
bepalingen in geval van schending van het lex certa-beginsel onverbindend zouden moeten 
worden verklaard (hetgeen bij wetgeving in formele zin niet kan), of dat deze eveneens buiten 
toepassing moeten blijven. Het procesrechtelijke gevolg is in beide gevallen, net als bij wet-
geving in formele zin, dat de verdachte van alle rechtsvervolging moet worden ontslagen.

5 Het gebruik van dubbele ontkenningen, bijzinnen, opsommingen en meerdere strafbaarstellingen in één 
bepaling dient zo veel mogelijk beperkt te worden. Een goed voorbeeld van dit laatste biedt art. 123 Sr, 
waaruit wel twintig normen te halen zijn. Men moet niet Nederlands gestudeerd hebben om uit een straf-
bepaling het strafbare gedrag te kunnen halen.
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9.1 Samenvatting

In de voorgaande hoofdstukken is onderzoek gedaan naar het lex certa-beginsel in nationaal 
en internationaal verband. Na de algemene inleiding en probleemstelling (hoofdstuk 1) is in 
het tweede hoofdstuk het karakter van rechtsbeginselen en rechtsvinding, hoofdzakelijk in het 
strafrecht, behandeld. Rechtsbeginselen zijn veelal niet absoluut en zij kunnen elkaars werking 
inperken. De vrijheid van de strafrechter wordt niet als problematisch gezien. Als voorbeeld is 
vervolgens een tweetal voorbeelden gegeven van uitspraken van de Hoge Raad en het EHRM. 
De Hoge Raad lijkt in het Mensenroof-arrest de reikwijdte van art. 278 Sr te hebben verdubbeld 
in weerwil van de (zeer oude) wetsgeschiedenis, terwijl het EHRM heeft bepaald dat rechts-
ontwikkeling is toegestaan mits de uitleg van de rechter in overeenstemming is met de essentie 
van het delict en redelijkerwijs voorzienbaar was (C. R. v. the United Kingdom). Het hoofdstuk 
wordt, net als alle hoofdstukken, afgesloten met een samenvatting en conclusies.

In het derde hoofdstuk is eerst de oorsprong van het legaliteits- en lex certa-beginsel 
achterhaald. Het lex certa-beginsel is een subbeginsel van het legaliteitsbeginsel en houdt in 
dat de wettelijke bepalingen omtrent strafbaarheid en sancties (straffen en maatregelen) vol-
doende duidelijk moeten zijn. Het kent een lange geschiedenis. Vanaf de zeventiende eeuw 
hebben ‘grote denkers’ zich bezig gehouden met het belang van (geschreven) (straf)wetten. 
Onder meer Hobbes, Locke, Montesquieu, Beccaria, Bentham en Feuerbach hebben hieraan 
aandacht besteed. Naar voren kwam dat het van belang werd bevonden dat strafbepalingen 
in de wet werden neergelegd. Ook moesten de strafwetten duidelijk zijn volgens de meeste 
van deze schrijvers. Hoe dat zou moeten geschieden werd evenwel niet verder uitgewerkt. De 
eerste werken over het lex certa-beginsel zijn op dit punt rudimentair te noemen. Voormelde 
gedachtegang heeft uiteindelijk haar neerslag gekregen in de Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen van 1789 en werd vervolgens in wetten en verdragen gecodificeerd (onder meer 
art. 1 Sr, art. 16 Gw, art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR).

Uit het onderzoek naar de oorsprong zijn de fundamenten van het lex certa-beginsel ge-
destilleerd, te weten een staats- en strafrechtelijke wortel. Daarna is de ontwikkeling van het 
legaliteits- en lex certa-beginsel vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden doorgetrokken, ook 
in internationaal verband. Onder druk van de Duitse bezetter is tijdens de Tweede Wereld-
oorlog het analogieverbod losgelaten, terwijl voor de bestraffing van misdaden begaan tijdens 
de oorlog het verbod van terugwerkende kracht werd geschonden door in het BBS nieuwe 
strafbepalingen in het leven te roepen en straffen te verhogen (tot zelfs de doodstraf). Na de 
éénwording van Duitsland zijn Oost-Duitse grenswachten en hun leidinggevenden veroor-
deeld voor het doden van vluchtende burgers. Die afrekening met het Oost-Duitse grensbeleid 
is door het EHRM begin deze eeuw geaccordeerd (Streletz, Kessler & Krenz v. Germany en 
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 K.-H. W v. Germany). Geoordeeld werd dat dit grensbeleid geen recht is in de zin van art. 7 
EVRM en dat strafbaarheid naar Oost-Duits – en internationaal – recht voorzienbaar was.

Hoofdstuk 4 behandelde de codificatie van het legaliteits- en lex certa-beginsel in onder 
meer art. 1 Sr, art. 16 Gw, art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR. Ook de verhouding tussen art. 1 Sr en 
art. 7 EVRM is onderzocht, alsmede de reikwijdte van art. 16 Gw en art. 7 EVRM. Terwijl art. 1 
Sr en art. 16 Gw zich beperken tot door de Nederlandse wetgever als zodanig strafbaar gestelde 
feiten, reikt art. 7 EVRM veel verder. Het artikel beslaat in beginsel alle punitieve bepalingen. 
Omdat het EVRM ten aanzien van art. 7 summiere travaux préparatoires kent (en niet gericht 
is op het lex certa-beginsel), is ook de rechtspraak van het EHRM grotendeels aan de orde 
gekomen.

Vervolgens is in het vijfde hoofdstuk de invulling van het lex certa-beginsel door de wet-
gever bekeken. Na een beschouwing over de verschillende manieren van wetgever – er wordt 
rechtens geen dwingende wetgevingstechniek voorgeschreven en elke vorm heeft voor- en na-
delen betreffende de duidelijkheid – zijn de verschijningsvormen van onduidelijke wetgeving 
behandeld, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen systematische en semantische onduide-
lijkheid. Daarna zijn twee concrete bepalingen onder de loep genomen in het licht van het lex 
certa-beginsel, te weten art. 285b Sr en art. 5 WVW 1994, ook naar Duits en Engels recht. Ook 
de algemene opvatting over het lex certa-beginsel is voor beide landen bekeken.

Hoofdstuk 6 behandelt diezelfde onderwerpen, maar dan van uit het oogpunt van de 
rechter. Hoe staat hij tegenover het lex certa-beginsel en hoe heeft dat zijn uitwerking gehad 
ten aanzien van voormelde bepalingen? Gezien is dat een afbakening door de rechter van vage 
strafbepalingen niet altijd gemakkelijk plaatsvindt. Dat geldt voor art. 285b Sr, art. 5 WVW 
1994 en ook meer in het algemeen. De invulling door de rechter, bijvoorbeeld door een cata-
logus van uitspraken, kent gebreken. Hoewel taal het medium is om strafrechtelijk te commu-
niceren met de burger (voor zowel de wetgever als de strafrechter), kent dat altijd gebreken. 
Aangenomen wordt immers dat taal imperfect is. De opvatting van de Duits en Engelse rechter 
over het lex certa-beginsel is ook bekeken.

De rechtsvergelijking in de hoofdstukken 5 en 6 laat zien dat het beeld in Duitsland en 
Engeland grotendeels overeenkomt met de Nederlandse situatie. Hoewel de Duitsers sterker 
vasthouden aan de tekst van de wet als uitgangspunt van de reikwijdte van strafbepalingen (de 
‘Wortlautgrenze’), worden vage normen ook daar als een noodzakelijk kwaad wel geaccepteerd 
in literatuur en rechtspraak. De Engelse strafrechtstraditie staat sowieso minder problematisch 
tegenover open normen en een grotere rol van de strafrechter. De geschreven strafwet heeft 
in de afgelopen tijd echter sterk aan terrein gewonnen en al sinds enkele decennia wordt aan-
genomen dat de rechter geen strafbare feiten meer in het leven kan roepen of teniet kan laten 
gaan. Dat is thans voorbehouden aan de wetgever.

De Duitse en Engelse tegenhangers van belaging, ‘Nachstellung’ en ‘harassment’, zijn even-
als de Nederlandse strafbaarstelling van belaging ruim van opzet en bewust vaag gehouden. 
Bij de Duitse bepaling is een vangnet ingebouwd dat, naast een viertal concreet omschreven 
handelingen, ‘soortgelijke handelingen’ ook onder Nachstellung schaart, terwijl in de Engelse 
wet bewust geen definitie van belaging is opgenomen. In (lagere) Duitse rechtspraak wordt 
het bestanddeel ‘schwerwiegend beeintrachten’ (ernstige benadeling) niet ruim uitgelegd, maar 
het bestanddeel ‘beharrlich’ (aanhoudend) wel. De Engelse rechter legt de bepalingen omtrent 

lex certa-beginsel handelseditie.indd   258 16-8-2011   10:53:20



 259

samenvatting 9.1

‘harassment’ ruim uit, elke vorm kan eronder vallen en twee incidenten zijn ook daadwerkelijk 
genoeg om tot een ‘course of conduct’ te kunnen komen.

De buitenlandse pendanten van art. 5 WVW 1994, ‘Gefährdung des Straßenverkehrs’ en 
‘dangerous and careless driving’ zijn veel uitgebreider omschreven dan de Nederlandse bepa-
ling. Daar kan een voorbeeld aan worden genomen. Voorts wordt in de bepalingen een veel 
concreter te veroorzaken gevaar geëist. Dat gevaar kan worden veroorzaakt, is niet voldoende. 
In de Duitse variant is de ‘Fahruntüchtigkeit’ (rijongeschiktheid) echter niet helemaal duidelijk 
uitgewerkt, met name is niet geheel helder wanneer sprake is van relatieve rijongeschiktheid. 
Nadeel van de Engelse variant is dat als standaard een competente en voorzichtige bestuurder 
wordt genomen en derhalve geen subjectief bestanddeel in de bepalingen voorkomt. Nu art. 5 
WVW 1994 een overtreding is, levert dat voor een bewezenverklaring geen verschil op met de 
Engelse situatie.

Ten slotte is aan het einde van hoofdstuk 6 gekeken hoe de Hoge Raad en het EHRM wet-
geving en de toepassing daarvan toetsten aan het lex certa-beginsel en wat daarvan de rechts-
gevolgen zijn. Uitgangspunt is volgens het EHRM dat de wet in de overgrote meerderheid van 
de gevallen duidelijkheid moet bieden. Het EHRM kijkt veelal of in het concrete geval art. 7 
EVRM is geschonden door toepassing van een (vage) strafbepaling (maar ook de voorzien-
baarheid van strafbaarheid in het algemeen wordt in de beoordeling meegenomen). De Hoge 
Raad lijkt ook meer concreet te zijn gaan toetsen. Kon de verdachte in het voorliggende geval 
weten dat zijn handelen een strafbaar feit opleverde? Daarmee wordt vaagheid van een straf-
wettelijk voorschrift dus gesanctioneerd als voor die verdachte te veel onduidelijkheid bestond. 
Mocht schending van het beginsel door de Hoge Raad worden aangenomen (hetgeen nog niet 
het geval is geweest), dan lijkt het rechtsgevolg te zijn dat de bepaling buiten toepassing moet 
worden gelaten, al is de formulering daaromtrent niet altijd even consistent. Duidelijkheid 
heeft de Hoge Raad daarover dus nog niet verschaft. Processueel gevolg is hoe dan ook dat 
het bewezenverklaarde geen strafbaar feit oplevert omdat er geen strafbepaling voor is en de 
verdachte dus moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Van belang bij de eis van duidelijkheid zijn volgens het EHRM vooral de tekst van het 
voorschrift, het rechtsgebied waarop de regel ziet en het aantal en de hoedanigheid van de-
genen tot wie de norm zich richt. Zowel het EHRM als de Hoge Raad verlangen dat burgers 
zich (laten) informeren over het bereik van regelgeving. Zo wordt bijvoorbeeld op het gebied 
van mededingingsrecht en het milieustrafrecht ingewikkeldheid eerder geaccepteerd. Dat is 
met name het geval als de norm zich richt tot professionele marktdeelnemers. Van die per-
sonen mag eerder worden verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de geldende 
regelgeving, desnoods door het inwinnen van advies daarover.

Voorts is de actuele betekenis van het beginsel onderzocht (hoofdstuk 7). Daarbij ging het 
om de (praktische) waarde in de visie van de overheid, in de rechtspraak en literatuur. Het be-
lang van het lex certa-beginsel wordt zeer zeker onderkend en het overgrote merendeel van alle 
strafbepalingen levert geen probleem op in het licht van het lex certa-beginsel. In de gevallen 
waarin een beroep wordt gedaan op schending van het beginsel is de waarde van het beginsel 
evenwel beperkt gebleken. Een schending van het lex certa-beginsel is door de Hoge Raad nog 
nooit aangenomen. Het EHRM heeft wel enkele malen de toepassing van een strafbepaling in 
strijd geacht met art. 7 lid 1 EVRM.
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Daarna is de samenhang tussen het lex certa-beginsel en het rechtszekerheids- en schuldbe-
ginsel besproken. Betoogd is dat het lex certa-beginsel vooral moet worden gefundeerd op 
het schuldbeginsel, omdat dit het opleggen van strafrechtelijke sancties kan legitimeren. Nu 
strafbepalingen soms onvermijdelijk vaag zijn, wordt in de literatuur wel gezocht naar com-
pensatiemogelijkheden. Het kan dan – kort gezegd – gaan om een restrictieve interpretatie van 
bepalingen, een terughoudend vervolgingsbeleid, een ruimer beroep op rechtsdwaling, pro-
cessuele compensatie of strafvermindering. Geheel onproblematisch zijn deze mogelijkheden 
niet, nu daar rechtsstatelijk wel wat op af te dingen is, terwijl de wetgever zo zijn verplichtingen 
doorschuift naar de rechtspraktijk.

9.2 Summary

In the previous chapters we have examined the principle of lex certa in a national and inter-
national context. The general introduction and problem definition (Chapter 1) are followed in 
Chapter 2 by a discussion of the nature of legal principles and judicial interpretation, mainly 
in criminal law. Legal principles are generally not absolute and they can mutually restrict each 
other’s effect. The freedom of the criminal court judge is not viewed as a problem. This is 
exemplified by two rulings of the Supreme Court of the Netherlands and the European Court 
of  Human Rights. The Supreme Court appears to have doubled the scope of article 278 of the 
Dutch Criminal Code (Sr) in the manstealing-judgement despite the (very old) legal history, 
while the European Court of Human Rights ruled that development of law is permitted, pro-
vided that the judge’s interpretation is consistent with the essence of the offence and could 
reasonably be foreseen (C. R. v. the United Kingdom). This chapter, like the other chapters closes 
with a summary and conclusions.

Chapter 3 first traces the origin of the principles of legality and lex certa. The principle 
of lex certa is a subprinciple of the principle of legality and it implies that the legal provisions 
regarding punishability and sanctions (penalties and other orders) must be sufficiently clear. It 
has a long history. Starting in the seventeenth century the importance of (written) (criminal) 
laws has occupied ‘great thinkers’ like, for example, Hobbes, Locke, Montesquieu, Beccaria, 
Bentham and Feuerbach. What emerged was that these writers thought it important that cri-
minal provisions were set down in the law. Also, criminal legislation had to be clear according 
to most of them. However, they did not elaborate how this was to be achieved. The first works 
on the principle of lex certa can be characterized as rudimentary in this respect. The above-
mentioned line of thought was ultimately reflected in the Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen of 1789, and it was subsequently codified in laws and covenants, for example article 
1 of the Dutch Criminal code (Sr); article 16 of the Dutch Constitution (Gw); article 7 ECHR 
(European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms); and 
article 15 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights).

The research into its origins uncovered the foundations of the principle of lex certa, which 
consist of a constitutional and a criminal element. Subsequently we followed the development 
of the principles of legality and lex certa from the Second World War up to the present day, 
also in an international context. Under pressure of the German occupier the ban on (the use 
of) analogy was abandoned during WWII, while the prohibition on the retroactive applica-
tion of criminal laws for the punishment of crimes committed during the war was violated by 
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 establishing new criminal provisions in the Dutch Extraordinary Penal Provisions (BBS) and 
raising penalties (even to the death penalty). After the unification of Germany, East-German 
border guards and their supervisors were found guilty of killing citizens attempting to flee. 
At the start of the current century this denunciation of the East-German border policy was 
approved by the European Court of Human Rights (Streletz, Kessler & Krenz v. Germany and 
K.-H. W v. Germany). It ruled that this border policy is no right in the sense of article 7 ECHR, 
and that punishability under East-German – and international – law could have been foreseen.

Chapter 4 discussed the codification of the principles of legality and lex certa in, for 
example, article 1 of the Dutch Criminal Code (Sr), article 16 of the Dutch Constitution (Gw), 
article 7 ECHR and article 15 ICCPR. We also examined the relationship between article 1 of 
the Dutch Criminal Code (Sr) and article 7 ECHR, as well as the scope of article 16 of the Dutch 
Constitution (Gw) and article 7 ECHR. Whereas article 1 of the Dutch Criminal Code (Sr) and 
article 16 of the Dutch Constitution (Gw) are limited to facts made punishable as such by the 
Dutch legislator, the scope of article 7 ECHR is much wider. In principle the article covers all 
punitive provisions. As the ECHR has summary travaux préparatoires with regard to article 7 
(and is not aimed at the principle of lex certa), we have also discussed most of the administra-
tive procedure of the European Court of Human Rights.

In Chapter 5 we subsequently examined the interpretation of the principle of lex certa by 
the legislator. After a review of the different types of legislation – the law does not prescribe 
any imperative legislative techniques and each type has its advantages and disadvantages in 
terms of clarity – we discussed the manifestations of unclear legislation, making a distinction 
between systematic and semantic lack of clarity. We then took a close look at two concrete pro-
visions from the perspective of the principle of lex certa, i.e. article 285b of the Dutch Criminal 
Code (Sr) and article 5 of the Dutch Road Traffic Act 1994 (WVW 1994), also under German 
and English law. For both countries we also examined the general opinion on the principle of 
lex certa.

Chapter 6 discussed the same subjects, but from the point of view of the judge. How does 
he feel about the principle of lex certa and how has this affected the afore-mentioned pro-
visions? We found that delineating unclear criminal provisions is not always straightforward 
for the judge. This applies to article 285b of the Criminal Code (Sr), article 5 of the Road Traffic 
Act (WVW 1994), and also more generally. The interpretation of the judge, for example in a 
judgment catalogue, is not without flaws. Although language is the medium for communica-
ting about criminal law with citizens (for both the legislator and the criminal court judge), 
this medium always has flaws. For it is assumed that language is imperfect. The views of the 
German and English judges on the principle of lex certa have also been examined.

The comparison in Chapters 5 and 6 shows that the situation in German and England 
largely matches the situation in the Netherlands. Although the Germans stick closer the let-
ter of the law as the starting point for the scope of criminal provisions (the ‘Wortlautgrenze’), 
vague norms are also accepted as a necessary evil in the literature and the administration of 
justice. The English criminal law tradition in any case has a less problematic attitude towards 
open norms and a more significant role for the criminal court judge. However, the criminal 
code has gained significant ground in recent times and for several decades now it is accepted 
that the judge is no longer able to establish or cancel criminal offences. This is now the domain 
of the legislator.
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The German and English counterparts of the Dutch ‘belaging’, i.e. ‘Nachstellung’ and ‘harass-
ment’, like the Dutch penalization of belaging, are wide in scope and deliberately vague. The 
German provision includes a safety net that, in addition to four concretely described actions, 
also includes ‘similar actions’ in Nachstellung, whereas harassment has deliberately not been 
defined in English law. In (lower) German law the element of ‘schwerwiegend beeintrachten’ 
(severe harm) is interpreted in a narrow sense, whereas the element of ‘beharrlich’ (persistent) 
is not. The English judge interprets the provisions regarding harassment broadly; it may relate 
to any type and two incidents are actually sufficient to constitute a ‘course of conduct’.

In the foreign counterparts of article 5 of the Dutch Road Traffic Act (WVW 1994), ‘Ge-
fährdung des Straßenverkehrs’ and ‘dangerous and careless driving’ are described much more 
extensively than the Dutch provision. Perhaps we should follow their lead. The provisions 
furthermore demand a much more concrete danger. The fact that danger may be caused does 
not suffice. However, in the German version ‘Fahruntüchtigkeit’ (unfitness to drive) has not 
been elaborated clearly, particularly with regard to when there is a situation of relative unfit-
ness to drive. A disadvantage of the English version is that a competent and cautious driver 
is taken as the standard and therefore no subjective element is present in the provisions. As 
article 5 WVW 1994 is an offence, there is no difference with the English situation as regards a 
judicial finding of fact.

Finally, at the end of Chapter 6 we have examined how the Supreme Court of the Nether-
lands and the European Court of Human Rights test legislation and its application against the 
principle of lex certa and what legal consequences this has. The starting point according to the 
European Court of Human Rights is that the law must provide clarity in the great majority of 
cases. The European Court generally examines whether in the concrete case at hand article 7 
ECHR has been violated by the application of a (vague) criminal provision (but the foresee-
ability of punishability in general is also included in the evaluation). The Supreme Court of the 
Netherlands also appears to have started testing more concretely. Could the defendant in the 
case at hand have known his actions constituted a criminal offence? In this way the vagueness 
of a criminal provision is sanctioned when it was too unclear for this particular defendant. 
If  violation of the principle is accepted by the Supreme Court of the Netherlands (which so 
far has not been the case), then the legal consequence appears to be that application of the 
provision must be excluded, even though this point is not always formulated consistently. The 
Supreme Court has therefore not yet provided clarity about this. An obvious legal consequence 
is that the proven fact does not constitute a criminal offence because there is no provision for it 
and the defendant must therefore be discharged from further prosecution.

Especially important in the requirement of clarity according to the European Court of 
Human Rights are the wording of the provision, the jurisdiction of the rule, and the number 
and capacity of those on whom the rule focuses. Both the European Court of Human Rights 
and the Supreme Court of the Netherlands demand that citizens (make sure they) are aware 
of the scope of regulations. In the fields of competition law and environmental criminal law, 
for example, complexity is more readily accepted. This is especially the case when the norm is 
directed at professional market participants. These persons can be expected to be aware of the 
content of current legislation, if necessary by obtaining expert advice.

We furthermore examined the current meaning of the principle (Chapter 7), focusing 
on the (practical) value in the view of the authorities, in the administration of justice and in 
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 literature. The significance of the principle of lex certa is definitely recognized and the great 
majority of all criminal provisions pose no problems from the perspective of the principle of 
lex certa. However, in cases that claim violation of the principle, the value of the principle has 
proved limited. So far violation of the principle of lex certa has never been accepted by the 
Supreme Court of the Netherlands. The European Court of Human Rights, however, has ruled 
the application of a criminal provision in violation of article 7, paragraph 1 ECHR several times.

We subsequently discussed the connection between the principle of lex certa and the prin-
ciples of legal certainty and guilt. It is argued that the principle of lex certa should be based 
primarily on the principle of guilt, because this could legitimize imposing criminal sanctions. 
As criminal provisions are sometimes unavoidably vague, the literature is searched for possibi-
lities to compensate, for example – in brief – a restrictive interpretation of provisions, a reticent 
prosecution policy, more extensive appeal to miscarriage of justice, procedural compensation 
or remission of a sentence. These options are not without problems from a constitutional point 
of view, and the obligations of the legislator are passed on to the legal practice in this way.
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