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De roekeloze automobilist

Prof.mr. T. Kooijmans

HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:959, NJ 2014/27

1 Inleiding: roekeloosheid als zwaarste gradatie 
van culpa
Toen de wetgever aan het einde van de negentiende eeuw 
ons Wetboek van Strafrecht ontwierp, deed hij in het 
onderscheid tussen misdrijven en overtredingen uitko-
men dat misdrijven een subjectief bestanddeel – opzet of 
culpa – dienen te bevatten, terwijl bij overtredingen het 
vóórkomen van een subjectief bestanddeel eerder uitzon-
dering1 dan regel was.2 De aanwezigheid van een subjec-
tief bestanddeel in de delictsomschrijving van een misdrijf 
brengt formeelrechtelijk met zich dat dat bestanddeel ten 
laste zal moeten worden gelegd en zal moeten worden 
bewezen. In aanmerking genomen dat misdrijven een 
hogere strafbedreiging kennen dan overtredingen, ligt het 
ook wel voor de hand dat de grondslag van het zwaar-
dere te maken verwijt inhoudelijk – door bewijs – wordt 
onderbouwd.3 Waar opzet, zeer kort gezegd en voor zover 
hier van belang, een positieve wil op een bepaalde gedra-
ging of een bepaald gevolg uitdrukt, is kenmerkend voor 
de culpa dat het betreffende gevolg nu juist niet is gewild 
door de dader. Om een persoon strafrechtelijk aansprake-
lijk te kunnen stellen wegens een culpoos delict, is vereist 
dat sprake is van verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig 
gedrag.

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2006 van de Wet 
herijking strafmaxima is de zogenoemde roekeloosheid in 
het Nederlandse strafrecht geïntroduceerd als zwaarste 
wettelijke gradatie waarin de culpa zich kan etaleren.4 
Waar op een ‘eenvoudige’ dood door schuld op de voet van 
artikel 307 lid 1 Sr een maximale gevangenisstraf van 
twee jaren is bedreigd, beloopt deze straf maximaal vier 
jaren indien de schuld bestaat in roekeloosheid: artikel 
307 lid 2 Sr. Een vergelijkbare substantiële strafverho-

ging ingeval van roekeloosheid treffen we ook aan in het 
verkeersstrafrecht: artikel 175 lid 2-3 WVW 1994. Het 
culpoos veroorzaken van een verkeersongeval met dode-
lijke afloop of lichamelijk letsel als gevolg kan aanzienlijk 
zwaarder worden gestraft als de culpa bestaat in roeke-
loosheid.

Niets menselijks is de strafrechtstoepasser vreemd. Het 
is een invoelbare neiging om op een (potentieel) verwijt-
bare gedraging die tot een zeer ernstig gevolg heeft geleid 
(of zou kunnen leiden) te willen reageren met een forse 
straf. Een dergelijke reactie lijkt af en toe te kunnen 
worden aangetroffen in gevallen waarin een kopstoot (niet 
als eenvoudige mishandeling maar) als poging tot zware 
mishandeling ten laste wordt gelegd.5 Knigge duidt dit 
aan als een ‘gevaar voor majoreren’.6 Een dergelijk gevaar 
zou ook in het verkeersstrafrecht op de loer kunnen liggen 
en wel op ten minste twee niveaus. Ten eerste in gevallen 
waarin iemand door een lichte verkeersovertreding een 
ongeval heeft veroorzaakt met (bijvoorbeeld) dodelijke af-
loop. De ernst van het gevolg maakt niet reeds daarom dat 
in dergelijke gevallen de verkeersovertreding kan worden 
beschouwd als een culpose gedraging.7 Ten tweede bij het 
verwijt dat iemand roekeloos een verkeersongeval heeft 
veroorzaakt, terwijl de zaak niet een zwaarder verwijt 
rechtvaardigt dan een ‘kale’ culpa (in de zin van ‘slechts’ 
verwijtbaar aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag). Een te 
snel grijpen naar de zwaarste schuldgradatie, roekeloos-
heid dus, zou het in de strafverzwaring tot uitdrukking 
komende onderscheidende karakter ervan sterk onder 
druk zetten.

Een eerste vraag die zich bij deze stand van zaken aan-
dient, is welke uitleg de wetgever aan roekeloosheid geeft. 
Anders gezegd, in welk type zaken komt dit specifieke 

1 Zie bijv. art. 425 Sr:  het ‘aanhitsen’ van een dier 
op een mens.

2 Zie H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van 
Strafrecht (derde deel), Haarlem: H.D. Tjeenk Wil-
link, 1882, p. 168. Zie ook J. de Hullu, Materieel 
strafrecht (vijfde druk), Deventer: Kluwer 2012, 
p. 202-204.

3 Vgl. P.A.M. Mevis, Capita Strafrecht (zesde druk), 
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2009, p. 682.

4 Wet van 22 december 2005, Stb. 2006, 11.
5 Zie bijv. HR 22 maart 2011, ECLI: NL: HR: 2011: 

BP2715 en HR 22 november 2011, NJ 2011/560. 
Vgl. de noot van B.F. Keulen onder HR 10 januari 
2012, NJ 2012/503.

6 Conclusie bij HR 22 maart 2011, ECLI: NL: HR: 
2011: BP2715: ‘Iedere schop, klap of stoot kan, 
omdat zwaar lichamelijk letsel daarvan het gevolg 
kan zijn, op die manier gemakkelijk van eenvoudi-
ge mishandeling opgewaardeerd worden tot zware 
mishandeling in pogingsvorm.’

7 HR 1 juni 2004, NJ 2005/252 m.nt. Kn.
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verwijt in beeld? In de memorie van toelichting van het 
(toenmalige) wetsvoorstel herijking strafmaxima wordt 
het volgende opgemerkt:

‘[Met] de invoering van een afzonderlijk strafmaximum voor roeke-
loosheid [wordt] beoogd een adequate bestraffing mogelijk te maken 
in alle gevallen waarin sprake is van zeer onvoorzichtig gedrag waar-
bij welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn 
genomen. Roekeloosheid vereist daarmee niet slechts een aanmerke-
lijke onvoorzichtigheid, maar een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldig-
heid. Het gaat, anders gezegd, binnen de grenzen van het culpose 
delict, om het zwaarste verwijt dat iemand kan worden gemaakt. 
Hiermee wordt aangesloten bij de betekenis die aan het begrip roeke-
loosheid in rechtspraak en dogmatiek wordt toegekend.

Bij de beoordeling of sprake is van roekeloosheid dienen alle omstan-
digheden in aanmerking te worden genomen. Dit brengt mee dat het 
culpose delict niet als een geïsoleerde handeling wordt beschouwd, 
maar dat ook daaraan voorafgaande handelingen, zoals alcoholge-
bruik, worden betrokken bij de beoordeling. Roekeloosheid vereist, 
zoals gezegd, dat een of meer gedragingen van de dader worden 
aangewezen die erop duiden dat door hem welbewust onaanvaardbare 
risico’s zijn genomen. Zijn inderdaad welbewust onaanvaardbare 
risico’s genomen, dan behoeft een enkel onbewust moment in het ge-
heel van de gedragingen van de dader niet in de weg te staan aan het 
oordeel dat sprake is van roekeloosheid. Wie bijvoorbeeld welbewust 
ervoor kiest tijdens het rijden tevens een kaart te lezen en daardoor 
een voorrangsweg geheel over het hoofd ziet waardoor een ernstig 
verkeersongeval plaatsvindt, zal onder omstandigheden roekeloos-
heid kunnen worden verweten. In het algemeen zal bij roekeloosheid 
sprake moeten zijn van bewustheid van het risico van ernstige gevol-
gen, waarbij op zeer lichtzinnige wijze ervan wordt uitgegaan dat deze 
risico’s zich niet zullen realiseren.

Evenmin als het begrip schuld, duidt het begrip roekeloosheid op een 
bepaalde, specifiek omschreven gedraging, maar geeft het een norma-
tieve kwalificatie die onder verschillende omstandigheden op verschil-
lende soorten gedragingen toepasselijk kan zijn. Het gegeven dat het 
begrip “roekeloosheid” in de Nederlandse strafrechtspraktijk, zowel 
bij het opstellen van de telastelegging als bij het bewijs, een begrip is 
waar sinds jaar en dag veel mee wordt gewerkt, verzekert dat het hier 
gaat om een werkbaar begrip.’8

Terecht stelt Bleichrodt zich ten aanzien van deze pas-
sage in de wetsgeschiedenis op het standpunt dat daarin 
de problematische afbakening met voorwaardelijk opzet 
tot uitdrukking komt: ‘De grens tussen het welbewust 
aanvaarden van de aanmerkelijke kans op gevolgen van 
risicovol gedrag (opzet) en het welbewust onaanvaard-
bare risico’s nemen, zonder dat het verwezenlijken van 
die risico’s wordt aanvaard (culpa), is flinterdun en in het 
concrete geval moeilijk vast te stellen’.9

In de memorie van toelichting wordt verder opgemerkt 
dat met de voorgestelde introductie van roekeloosheid 

als zwaarste gradatie van culpa ook bij andere roekeloze 
verkeersgedragingen dan die waarbij in ernstige mate te 
hard of onder invloed is gereden, een passend strafrech-
telijk verwijt kan worden gemaakt. Daarbij wordt ter 
illustratie gewezen op het niet-verlenen van voorrang, 
spookrijden of rijden in een zeer ondeugdelijk voertuig.10

Naar moet worden aangenomen, heeft de wetgever met 
deze voorbeelden niet tot uitdrukking willen brengen dat 
een verkeersgedraging die past binnen één of meer van 
de gegeven voorbeelden, per definitie als roekeloos heeft 
te gelden. Zo behoeft het niet-verlenen van voorrang – als 
dat leidt tot een verkeersongeval – niet in alle gevallen 
een overtreding van artikel 6 WVW 1994 op te leveren,11 
laat staan roekeloosheid.

Tegen de achtergrond van het voorgaande rijst de vraag 
welke ruimte de strafrechter heeft om tot een bewezen-
verklaring van roekeloosheid als bedoeld in artikel 175 
WVW 1994 te komen. In de voorbije twee jaren heeft de 
Hoge Raad geoordeeld in een aantal zaken waarin deze 
roekeloosheid door de feitenrechter was bewezen ver-
klaard.12 Vrijwel13 steeds casseerde de Hoge Raad omdat 
de bewijsvoering van het hof tekortschoot. Maar inmiddels 
heeft de Hoge Raad in één zaak de bewijsvoering van roe-
keloosheid als bedoeld in artikel 175 WVW 1994 expliciet 
in stand gelaten: HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 
959.14

In deze bijdrage worden aan de hand van dit laatste 
arrest de grenzen van roekeloosheid verkend. In de wet is 
deze term niet van een nadere uitleg voorzien. De wets-
geschiedenis biedt nauwelijks méér inzichten over dit 
begrip dan hierboven vermeld. Bij deze stand van zaken 
kan het dienstig zijn om het evengenoemde arrest van 
de Hoge Raad te vergelijken met zaken waarin de Hoge 
Raad de veroordelende uitspraak van de feitenrechter niet 
in stand liet. Deze wijze van gevalsvergelijking zou ertoe 
kunnen bijdragen dat scherper in beeld komt onder welke 
omstandigheden een vervolging en veroordeling wegens 
roekeloosheid in het verkeer aan de orde kunnen zijn.15 
Daartoe wordt hierna aandacht geschonken aan de ar-
resten waarin de Hoge Raad overging tot het casseren van 
veroordelende uitspraken (paragraaf 2). Vervolgens wordt 
aandacht geschonken aan de feiten en de rechtsoverwe-
gingen van de Hoge Raad in de evengenoemde uitspraak 
van 15 oktober 2013 (paragraaf 3 en 4). Ten slotte wordt 
in paragraaf 5 onder ogen gezien onder welke omstandig-
heden onvoorzichtig rijgedrag kan worden aangemerkt als 
roekeloos in de zin van artikel 175 WVW 1994.

8 Kamerstukken II 2001/02, 28484, 3, p. 12. Zie ook 
Kamerstukken II 1995/96, 24112, 5, p. 3 en Kamer-
stukken II 2001/02, 28484, 3, p. 10 (waaruit o.a. 
blijkt dat de ‘noodzaak de rechter meer armslag te 
geven, in het bijzonder [werd] gevoeld na het zo-
genoemde Porsche-arrest van de Hoge Raad (HR 
15 oktober 1996, NJ 1997, 199)’). Vgl. M. Peters, 
‘Roekeloosheid en bewuste schuld’, DD 2011-14, 
p. 181-206.

9 Noot onder HR 3 juli 2012, NJ 2012/489.
10 Kamerstukken II 2001/02, 28484, 3, p. 10-11.
11 Vgl. o.a. HR 29 april 2008, NJ 2008/440 en HR 

27 mei 2008, NJ 2008/441.
12 HR 22 mei 2012, NJ 2012/488, HR 3 juli 2012, 

NJ 2012/489 m.nt. F.W. Bleichrodt, HR 4 decem-
ber 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BY2823, NJ 
2013/16, HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 
960, HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 962, 
HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 964.

13 In de zaak die leidde tot HR 9 april 2013, ECLI: 
NL: HR: 2013: BZ6518 was de verdachte in hoger 
beroep veroordeeld wegens roekeloos rijden als 
bedoeld in art. 6 WVW 1994 waardoor één van 
zijn medepassagiers is gedood en zijn andere 
medepassagier lichamelijk letsel is toegebracht. 
In deze zaak verwierp de Hoge Raad het cas-
satieberoep met toepassing van art. 81 RO. In het 
cassatiemiddel werd (tevergeefs) geklaagd niet 

over het oordeel van het hof dat sprake was van 
schuld in de zin van roekeloosheid, maar slechts 
over de motivering van dat oordeel.

14 De conclusie van A-G Vellinga is te kennen via 
ECLI: NL: PHR: 2013: 969. Na afronding van 
deze bijdrage deed de Hoge Raad uitspraak op 
3 decem ber 2013 (NJ 2014/30 m.nt. N. Keijzer) in 
een zaak waarin de bewezen verklaarde roeke-
loosheid in cassatie eveneens stand hield.

15 Zie over de methode van gevalsvergelijking nader 
K. Rozemond, De methode van het materiële 
strafrecht (tweede druk), Nijmegen: Ars Aequi Libri 
2011.
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2 Ondermaats bevonden bewijsvoeringen inzake 
roekeloosheid
In de zaak die leidde tot een arrest van de Hoge Raad van 
22 mei 2012 ging het om een ver-dachte ten laste van wie 
bewezen verklaard was dat hij in Huissen als bestuurder 
van een per-sonenauto op een smalle, onbelijnde, onver-
lichte ‘60 km-weg’ roekeloos, onder invloed van alcohol16 
had gereden met een snelheid tussen de 94 en 109 km/u 
en met onverminderde snelheid tegen een bromfiets was 
aangebotst, waardoor de bestuurster van de bromfiets 
zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht.17 De verdachte 
had hierover verklaard dat hij voorafgaand aan het gebeu-
ren vijf of zes halve liters bier en een Smirnoff Ice had ge-
dronken en dat zijn auto nog niet verzekerd was. Hij was 
erg opgefokt vanwege problemen in de relationele sfeer en 
zijn moeder had gezegd dat hij rustig moest worden, dat 
hij gedronken had en dat hij daarom beter niet kon gaan 
rijden. Toch besloot de verdachte in de auto te stappen 
‘om af te koelen’. Hij heeft de scooter totaal niet gezien, 
hij voelde een klap en heeft vanaf het moment van die 
botsing uit alle macht geremd. Hij beweerde tijdens het 
rijden bezig te zijn geweest in zijn hoofd ‘met wat er die 
avond was voorgevallen met betrekking tot het thuis bren-
gen van mijn zoontje’. Volgens de Hoge Raad zou dit alles 
toereikend kunnen zijn voor het oordeel dat de verdachte 
‘zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig, 
onachtzaam’ – en dus ‘gewoon’ culpoos – heeft gereden, 
maar is het niet zonder meer toereikend voor het oordeel 
hij roekeloos heeft gereden.

Op 3 juli 2012 wees de Hoge Raad arrest in een zaak 
waarin de verdachte als beroeps(taxi)chauffeur ‘s nachts 
op een natte weg (binnen de bebouwde kom van Amster-
dam) met onbelemmerd zicht veel te snel en zonder ont-
heffing had gereden op de trambaan, terwijl hij wist van 
de aldaar geldende lagere maximumsnelheid en van het 
gevaar van een langere remweg op de rails.18 Al rijdende 
zag de verdachte een persoon, het latere slachtoffer, maar 
de verdachte dacht dat deze een andere kant op zou gaan. 
Toen het (latere) slachtoffer vervolgens de trambaan over-
stak, ontstond een aanrijding. Ook hier oordeelde de Hoge 
Raad dat dit samenstel van feiten en omstandigheden toe-
reikend zou kunnen zijn voor het oordeel dat de verdachte 
– ‘zeer, althans aanmerkelijk onoplettend, onvoorzichtig, 
onachtzaam’ heeft gereden, maar niet zonder meer voor 
het oordeel dat de verdachte roekeloos heeft gereden.

In zijn annotatie onder deze beide arresten stelt Bleich-
rodt zich op het standpunt dat deze arresten steun lijken 
te bieden aan de opvatting dat roekeloosheid beperkt blijft 
tot de uitzonderingscategorie van, kort gezegd, doldriest, 
onverantwoord verkeersgedrag dat nog net geen voor-
waardelijk opzet oplevert.

In de zaak die leidde tot een uitspraak van de Hoge 
Raad van 4 december 2012 had de verdachte volgens 

de bewezenverklaring op de verbindingsweg tussen de 
A58 en de A16 nabij Breda roekeloos gereden door, na 
het gebruik van alcohol, een bocht naar links (met een 
adviessnelheid van 90 km/u) met zeer hoge snelheid 
(aanzienlijk hoger dan de aldaar geldende maximumsnel-
heid van 120 km/u) in te rijden, waardoor hij de controle 
over de auto heeft verloren, waardoor de auto van de weg 
is geraakt.19 Uit een bloedonderzoek bleek dat het alcohol-
gehalte van zijn bloed 0,70 milligram per milliliter bloed 
was (en dus hoger dan de in art. 8 lid 2 sub b WVW 1994 
genoemde grens van 0,50 milligram alcohol per milliliter 
bloed). De door het hof genoemde omstandigheden dat de 
verdachte de controle over de door hem bestuurde auto 
heeft verloren, doordat hij na het gebruik van alcoholhou-
dende drank met een snelheid die mogelijk boven de 188 
km/u heeft gelegen, althans met een aanzienlijk hogere 
snelheid dan de ter plaatse geldende advies- en maxi-
mumsnelheid, door de bocht naar links heeft gereden, en 
dat hij in gesprek was met zijn passagier en zich daarbij 
regelmatig tot die passagier wendde zonder volledig op de 
weg te zijn geconcentreerd, zouden volgens de Hoge Raad 
toereikend kunnen zijn voor het oordeel dat de verdachte 
‘in hoge, althans aanzienlijke mate onvoorzichtig en/of 
onachtzaam en/of onnadenkend’ heeft gereden, maar niet 
zonder meer toereikend voor het oordeel dat hij roekeloos 
heeft gereden.

De volgende zaak die ik hier weergeef, leidde tot HR 15 
oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 960. De verdachte reed 
blijkens de bewijsvoering van het hof op een ‘80 km-weg’ 
in de buurt van Azewijn en toen een bedrijfsauto hem 
(met volgens de verdachte ‘hoge snelheid’) inhaalde, gaf de 
verdachte gas bij – volgens zijn passagier was dit een heel 
herkenbare reactie van de verdachte; het ging om het ‘echt 
onderin intrappen’ van het gaspedaal – zodat de bedrijfs-
auto er niet voorbij kon. De verdachte zag dat er uit te-
genovergestelde richting drie personenauto’s aan kwamen 
rijden. Op een gegeven moment stuurde de bedrijfsauto 
sterk naar rechts en deze raakte daarbij de voorzijde van 
verdachtes auto. Dat leidde tot een slingeractie van de 
verdachte die de eerste tegemoetkomende auto nog kon 
ontwijken maar met de tweede auto tegemoetkomende 
auto frontaal in botsing kwam. Ook hier oordeelde de 
Hoge Raad dat dit een en ander toereikend zou kunnen 
zijn voor het oordeel dat de verdachte ‘zeer, althans aan-
merkelijk onvoorzichtig en/of onoplettend’ heeft gereden, 
maar niet zonder meer toereikend voor het oordeel dat de 
verdachte roekeloos heeft gereden. De Hoge Raad tekende 
daarbij aan dat het hof de gebezigde bewijsmiddelen niet 
had voorzien van een nadere motivering die recht doet 
aan het bijzondere karakter van roekeloosheid.

Ook op 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 962, wees 
de Hoge Raad arrest in een zaak waarin de verdachte 
als motorrijder in de bebouwde kom van Klimmen bij 

16 Ruim twee uur na het ongeval beliep het 
ademonderzoekresultaat 795 µg/l (de maximaal 
toegestane hoeveelheid bedraagt ingevolge art. 8 
lid 2 sub a WVW 1994 220 µg/l).

17 HR 22 mei 2012, NJ 2012/488. Onderdeel van de 
bewezenverklaring was voorts dat de verdachte 

in strijd met art. 19 RVV 1990 zijn snelheid niet 
zodanig had geregeld dat hij, verdachte, dat door 
hem bestuurde motorrijtuig (personenauto) tot 
stilstand kon brengen binnen de afstand waarover 
hij, verdachte, die weg kon overzien en waarover 
deze vrij was.

18 HR 3 juli 2012, NJ 2012/489 m.nt. F.W. Bleich-
rodt.

19 HR 4 december 2012, ECLI: NL: HR: 2012: BY2823, 
NJ 2013/16.
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nadering van een splitsing met een andere weg20 met een 
snelheid van ongeveer 126 km/u (de maximumsnelheid 
was 50 km/u) meerdere motorrijtuigen links van een in 
zijn weg gelegen middengeleider is gaan inhalen terwijl de 
bestuurster van een over de rechterrijstrook van die weg 
rijdende auto doende was naar links af te slaan en zich 
daartoe (gedeeltelijk) op de linkerrijstrook bevond, waar-
door vervolgens een botsing is ontstaan tussen verdachtes 
motor en die auto.21 Ook in dit geval casseerde de Hoge 
Raad ’s hofs arrest: de genoemde feiten en omstandig-
heden zouden toereikend kunnen zijn voor het oordeel dat 
de verdachte ‘(aanmerkelijk) onvoorzichtig en/of onoplet-
tend’ heeft gereden maar niet zonder meer toereikend voor 
roekeloosheid. En ook hier tekende de Hoge Raad aan dat 
het hof de gebezigde bewijsmiddelen niet had voorzien van 
een nadere motivering die recht doet aan het bijzondere 
karakter van roekeloosheid.

Ten slotte wijs ik op HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 
2013: 964. De door het hof in die Bredase zaak in aanmer-
king genomen omstandigheden dat de verdachte de ter 
plaatse geldende maximumsnelheid van 70 km/u in ern-
stige mate heeft overschreden – de verdachte zou hebben 
gereden met een snelheid tussen 112 km/u en 130 km/u 
– en met (nagenoeg) onverminderde snelheid een kruising 
– met voor hem groen licht uitstralende verkeerslichten – 
is opgereden, terwijl het alcoholgehalte in zijn bloed 1,26 
milligram alcohol per milliliter bloed bedroeg, zouden 
volgens de Hoge Raad toereikend kunnen zijn voor het 
oordeel dat de verdachte ‘in hoge, althans aanzienlijke 
mate onvoorzichtig en/of onachtzaam’ heeft gereden, maar 
niet zonder meer toereikend voor het oordeel dat hij roe-
keloos heeft gereden.

Met name de Huissense zaak, de eerste Bredase zaak en 
de Azewijnse zaak zouden de vraag kunnen oproepen wat 
de Hoge Raad nog meer verlangt aan feiten en omstan-
digheden (en aan de bewijsmotivering ter zake door de 
feitenrechter) voordat een op roekeloosheid toegespitste 
bewijsconstructie de toets van de cassatierechter zonder 
kleerscheuren kan doorstaan. Wellicht biedt HR 15 okto-
ber 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 959 daarover enige duidelijk-
heid. Daarom wordt in het navolgende de blik naar die 
uitspraak verlegd.

3 Een ernstig verkeersongeval in Tilburg: de feiten 
en ’s hofs arrest
In de zaak die heeft geleid tot HR 15 oktober 2013, ECLI: 
NL: HR: 2013: 959 is ten laste van de verdachte bewezen 
verklaard dat:

‘hij op 08 oktober 2009 te Tilburg als verkeersdeelnemer, namelijk als 
bestuurder van een motorrijtuig (personenauto, Mazda) daarmede rij-
dende over de weg, de Midden-Brabantweg (Provincialeweg N-261) en 
over de kruising van wegen, de Midden-Brabantweg (Provincialeweg 
N-261), de Heikantlaan en de Zevenheuvelenweg, zich zodanig heeft 
gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft 

plaatsgevonden, door roekeloos, rijdend met dat door hem bestuurde 
motorrijtuig over die Midden-Brabantweg (Provincialeweg N-261) 
in de richting Tilburg-Centrum, en naderend voormelde kruising 
van wegen, terwijl de op die Midden-Brabantweg, ter hoogte van 
voormelde kruising van wegen geplaatste voor het rechtdoorgaand en 
linksafslaand verkeer bestemde driekleurige verkeerslichten in zijn 
richting ROOD licht uitstraalden, niet te stoppen, doch die kruising 
van wegen met een snelheid van ongeveer 115 kilometer per uur, 
via de linkerrijstrook voor rechtdoorgaand verkeer van die Midden-
Brabantweg (Provincialeweg N-261) op te rijden, zulks terwijl de 
bestuurder van een motorrijtuig (personenauto, Volvo) komend voor 
hem, verdachte, van links, van die Heikantlaan, bezig was voormelde 
kruising van wegen rechtdoorgaand op te rijden, waardoor een aanrij-
ding is ontstaan tussen dat door hem, verdachte, bestuurde motor-
rijtuig en voormeld motorrijtuig (personenauto, Volvo), ten gevolge 
waarvan dat motorrijtuig (personenauto, Volvo) in botsing is gekomen 
met een ter hoogte van meergenoemde kruising van wegen geplaatst 
reclamebord, waardoor de bestuurder en een inzittende van meerge-
noemd motorrijtuig (personenauto, Volvo), respectievelijk genaamd 
[slachtoffer 1] en [slachtoffer 2], werden gedood.’

Uit deze bewezenverklaring kan worden afgeleid dat de 
verdachte met een snelheid van 115 km/u ‘door rood’ een 
kruising is opgereden en toen in botsing is gekomen met 
een andere personenauto waarvan de inzittenden dit 
ongeval niet kunnen navertellen. In dit samenstel van 
omstandigheden – te hard en door rood rijden – ligt aldus 
de bewezen verklaarde roekeloosheid besloten. Blijkens 
de door het hof tot het bewijs gebezigde verkeersonge-
valanalyse had het betreffende verkeerslicht minimaal 
6,3 seconden op rood gestaan voordat de verdachte het 
verkeerslicht passeerde. De door het hof gehanteerde 
bewijsconstructie biedt voorts een inkijk in de situatie en 
gemoedstoestand van de verdachte in de minuten vooraf-
gaand aan de botsing. Al in het ongeveer tien kilometer 
noordelijker gelegen Waalwijk was een door het gerechts-
hof als ‘kat- en muisspel’ aangeduide verkeersruzie ont-
staan tussen de verdachte en een andere automobilist. De 
verdachte heeft daarover bij verschillende instanties het 
volgende verklaard:

‘Voordat ik voor dit verkeerslicht gestopt was, viel mij een Golf 6-serie 
op, omdat die op de linkerrijstrook bleef rijden terwijl de rechterrij-
strook vrij was en ik er langs wilde. Ter hoogte van die verkeerslich-
ten, stond die Golf op de linkerrijstrook en ik op de rechterrijstrook. 
(...) Toen de verkeerslichten groen werden, zag ik dat wij beiden 
optrokken. Ik begon steeds harder te rijden. Ik reed op zijn hoogst 120 
kilometer per uur. Ik zag dat die Golf mij bleef volgen. Ik vond dat 
niet zo erg. Ik had hem eerder namelijk zelf gevolgd. Ik reed continue 
op kop. Ik reed afwisselend op de rechter- en linkerrijstrook, aange-
zien ik af en toe auto’s in moest halen. Ik reed de hele tijd ongeveer 
120 kilometer per uur. Volgens mij mag je daar 100 kilometer per uur 
rijden. Op een gegeven moment werd ik door die Golf ingehaald en 
schat dat die ongeveer 120 à 130 kilometer per uur reed. Ik reed op 
dat moment ter hoogte van een kleine afrit, gelegen aan het begin van 
een autowijk aan de rechterzijde van de weg gelegen op een industrie-
terrein, een aantal honderden meters van de verkeerslichten/kruising 
Heikant gelegen. (…) Toen het groen werd, trok ik op en passeerde ik 
de auto’s die eerder tussen ons opgesteld stonden. Ik merkte dat de 
Golf nog steeds op de linkerrijstrook bleef rijden, terwijl de rechter 
vrij was. Ik raakte hierdoor lichtelijk geïrriteerd en haalde de Golf via 

20 Het betreft een zogenoemde T-splitsing. De 
verdachte reed op de doorgaande weg (van rechts-
boven in de T richting linksboven in de T) en het 

slachtoffer – dat ook aanvankelijk in dezelfde 
richting op de doorgaande weg reed – wilde bij de 
kruising linksaf slaan (naar onder in de T).

21 HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 962.
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de rechterrijstrook in. Toen merkte ik dat de Golf mij ging volgen. Ik 
denk nu dat het de bestuurder van de Golf geïrriteerd heeft, dat ik 
hem rechts voorbij ben gegaan. De situatie op de Midden-Brabantweg 
kende ik goed. Ik wist toen ook dat de maximum toegestane snelheid 
daar 100 kilometer per uur is en dat deze bij de aanloop naar kruisin-
gen afloopt van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur bij de 
verkeerslichten. Ik probeerde de Golf voor te blijven, daarom ging ik 
hard rijden, te hard. Zo probeerde ik de Golf kwijt te raken. Ik bedacht 
mij dat ik weg zou kunnen komen als de Golf zich aan de verkeers-
regels zou houden. Daarom trapte ik het gaspedaal in tot ongeveer 
140 kilometer per uur, maar de Golf bleef mij toch op korte afstand 
volgen. Ik zag dat een verkeerslicht op groen sprong toen ik daar net 
aan kwam rollen. Ik drukte kort op het rempedaal om een remreactie 
bij de bestuurder van de Golf teweeg te brengen.’

Dit rijgedrag, culminerend in de verweten handelingen 
– te hard en door rood een kruising oprijden – brengt het 
hof tot het oordeel dat sprake is van roekeloosheid in de 
zin van artikel 175 WVW 1994: de verdachte heeft met 
zijn rijgedrag onaanvaardbare risico’s genomen en een 
zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid aan de dag gelegd.

4 Uit de overwegingen van de Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt als volgt:

‘3.1. Het middel richt zich onder meer tegen het oordeel van het Hof 
dat sprake is van schuld in de zin van roekeloosheid.

3.2. De tenlastelegging is toegesneden op art. 6 in verbinding met 
art. 175 WVW 1994. De in de tenlastelegging en bewezenverklaring 
voorkomende term “roekeloos” moet derhalve geacht worden aldaar 
te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in art. 175, 
tweede lid aanhef en onder a, WVW 1994. 

3.3. Ingevolge bestendige rechtspraak kan in cassatie slechts worden 
onderzocht of de schuld aan een verkeersongeval in de zin van art. 6 
WVW 1994 uit de gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. 
Daarbij komt het aan op het geheel van de gedragingen van de 
verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandig-
heden van het geval. Voorts verdient opmerking dat niet reeds uit de 
ernst van de gevolgen van verkeersgedrag dat in strijd is met één of 
meer wettelijke gedragsregels in het verkeer, kan worden afgeleid dat 
sprake is van schuld in vorenbedoelde zin.  
Voor de schuldvorm “roekeloosheid” geldt op zichzelf hetzelfde, zij 
het dat daarbij moet worden betrokken dat deze roekeloosheid in de 
wetsgeschiedenis als “de zwaarste vorm van het culpose delict” wordt 
aangemerkt die tot onder meer een verdubbeling van het maximum 
van de op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het oog op 
het strafverhogende effect van dit bestanddeel moeten daarom aan 
de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid, dus de zwaarste vorm 
van schuld, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient de rechter in 
voorkomende gevallen daaraan in zijn motivering van de bewezenver-
klaring nadere aandacht te geven. Dat geldt ook in de gevallen waarin 
de roekeloosheid in de kern bestaat uit de in art. 175, derde lid, WVW 
1994 omschreven gedragingen, nu die gedragingen grond vormen 
voor een verdere verhoging van het ingevolge het tweede lid van dat 
artikel voor roekeloosheid geldende strafmaximum. (Vgl. HR 22 mei 
2012, ECLI: NL: HR: 2012: BU2016, NJ 2012/488) 

3.4. Het voorgaande brengt mee dat de vraag of in een concreet geval 
sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 
1994 een beoordeling vergt van de specifieke omstandigheden van 
dat geval. De Hoge Raad kan bij het beoordelen van cassatieberoepen 

die zich richten tegen beslissingen in concrete gevallen, slechts tot 
op zekere hoogte duidelijkheid verschaffen omtrent de inhoud van 
het begrip roekeloosheid. Bij die toetsing in cassatie van beslissingen 
in concrete gevallen kan een rol spelen of de rechter zijn oordeel dat 
sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 
1994, heeft voorzien van een nadere motivering die recht doet aan 
het bijzondere karakter van roekeloosheid. Van roekeloosheid als 
zwaarste, aan opzet grenzende, schuldvorm zal immers slechts in 
uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient opmerking dat 
“roekeloosheid” in de zin van de wet een specifieke betekenis heeft die 
niet noodzakelijkerwijs samenvalt met wat in het normale spraak-
gebruik onder “roekeloos” – in de betekenis van “onberaden” – wordt 
verstaan. 

3.5. Om tot het oordeel te kunnen komen dat in een concreet geval 
sprake is van roekeloosheid in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 
1994, zal de rechter zodanige feiten en omstandigheden moeten vast-
stellen dat daaruit is af te leiden dat door de buitengewoon onvoor-
zichtige gedraging van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het 
leven is geroepen, alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, 
althans had moeten zijn.  
Uit hetgeen hiervoor onder 3.3 is overwogen vloeit voort dat in dit 
verband doorgaans niet volstaat de enkele vaststelling dat de ver-
dachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer in art. 175, derde 
lid, WVW 1994 genoemde, zelfstandig tot verhoging van het wettelijk 
strafmaximum leidende gedragingen. 

3.6. Het Hof heeft zijn oordeel dat te dezen sprake is van roekeloos-
heid voorzien van een motivering als hiervoor bedoeld. 

3.7. Voor zover het middel klaagt dat die motivering tekortschiet 
nu de door het Hof vastgestelde omstandigheden niet zonder meer 
toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte “roekeloos” in de zin 
van art. 6 in verbinding met art. 175 WVW 1994 heeft gereden, faalt 
het. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit de door het 
Hof gebezigde bewijsvoering kan worden afgeleid dat het Hof in het 
bijzonder acht heeft geslagen op het samenstel van gedragingen van 
de verdachte, welk samenstel eruit bestaat dat de verdachte, kort 
gezegd, als bestuurder van een motorrijtuig, nadat hij met een andere 
bestuurder, te midden van medeweggebruikers, in een “kat- en muis-
spel” verwikkeld was geraakt, met zeer grote overschrijding van de ter 
plaatse geldende maximumsnelheid van 50 km per uur door rood licht 
een kruispunt is opgereden. Aldus heeft het Hof in zijn bewijsvoering 
tot uitdrukking gebracht dat zich hier een uitzonderlijk geval in de 
hiervoor onder 3.4 en 3.5 bedoelde zin voordoet.’

5 Wanneer is onvoorzichtig rijgedrag aan te merken 
als roekeloos?
De Hoge Raad benadrukt in de even weergegeven uit-
spraak dat aan de roekeloosheid als schuldgradatie een 
bijzonder karakter toekomt en dat van roekeloosheid 
slechts in uitzonderlijke gevallen sprake zal zijn.22 Daar-
mee neemt ons hoogste rechtscollege een positie in die 
enerzijds aansluit bij de bedoeling van de wetgever om de 
kwalificatie roekeloosheid slechts te reserveren voor de 
zwaarste gevallen van culpa, maar die – getuige de hier-
boven onder 2 weergegeven rechtspraak – anderzijds de 
lat hoger legt dan de wetgever voor ogen leek te hebben. 
Waar in de hierboven aangehaalde wetsgeschiedenis bij-
voorbeeld ruimte werd gezien om de welbewuste keuze om 
tijdens het rijden een kaart te lezen (waardoor een voor-

22 Vgl. De Hullu 2012, p. 253:  ‘deze strafverzwa-
ringsgrond [zou] bij voorkeur moeten worden 
gereserveerd voor betrekkelijk extreme gevallen’.
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rangsweg over het hoofd wordt gezien, met een verkeers-
ongeval als gevolg) ‘onder omstandigheden’ het predicaat 
roekeloosheid te geven, zal deze gedraging op zichzelf die 
schuldgradatie niet opleveren.23 Natuurlijk zou dat ‘onder 
omstandigheden’ anders kunnen zijn, maar dan moeten 
die (bijkomende) omstandigheden wel uit de gebezigde be-
wijsvoering naar voren komen. Bovendien neemt de Hoge 
Raad niet zonder meer genoegen met specifieke strafver-
hogende omstandigheden die als zodanig in artikel 175 lid 
3 WVW 1994 worden genoemd, zoals rijden onder invloed 
en aanmerkelijk te hard rijden, zelfs niet (zonder meer) 
als die omstandigheden zich cumulatief voordoen.24

Waar in de wetsgeschiedenis voor roekeloosheid volstaat 
‘zeer onvoorzichtig gedrag waarbij welbewust en met 
ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn geno-
men’, scherpt de Hoge Raad dit aan tot ‘de buitengewoon 
onvoorzichtige gedraging van de verdachte waardoor een 
zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen, terwijl de ver-
dachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn’. 
Nu blinkt de wetsgeschiedenis niet uit in helderheid. Aan 
de ene kant heeft de wetgever weinig inzichtelijk gemaakt 
hoe de roekeloosheid zich precies verhoudt tot (voorwaar-
delijk) opzet. Aan de andere kant worden in de wets-
geschiedenis verschillende factoren genoemd (kaartlezen, 
te hard rijden, onder invloed rijden) als omstandigheden 
waaronder roekeloosheid zou kunnen worden aangeno-
men terwijl dat niet in alle gevallen voor de hand ligt. Bij 
deze stand van zaken past het bij de rechtsvormende taak 
van de cassatierechter om – binnen de beperkte grenzen 
van zijn mogelijkheden – meer duidelijkheid te scheppen 
over de invulling van dit begrip. Daarbij zou voor de Hoge 
Raad richtinggevend kunnen zijn het door de wetgever 
afgegeven signaal dat in de rechtspraktijk werk moet 
worden gemaakt van gevaarlijk rijgedrag waarbij op zeer 
lichtzinnige wijze ervan wordt uitgegaan dat deze risico’s 
zich niet zullen realiseren. In het licht van dit signaal kan 
de rechtspraak van de Hoge Raad als restrictief worden 
gekenschetst. Waarom zal namelijk, zoals de Hoge Raad 
overweegt, van roekeloosheid ‘slechts in uitzonderlijke 
gevallen sprake zijn’?25

Wat er van dit laatste ook zij, in de geciteerde overwe-
ging stelt de Hoge Raad drie cumulatieve, materiële eisen 
aan roekeloosheid.

Ten eerste moet het gaan om een buitengewoon onvoor-
zichtige gedraging van de verdachte. Als gezegd, volstaat 
niet slechts een ‘zeer’ onvoorzichtige gedraging.

Ten tweede moet de betreffende gedraging een zeer ern-
stig gevaar in het leven hebben geroepen. Het is de vraag 
of deze eis op zichzelf een sterk onderscheidend karakter 
oplevert ten aanzien van een ‘gewone’ culpose gedraging. 

In het verkeer levert ook ‘eenvoudig’ aanmerkelijk onvoor-
zichtig gedrag (door bestuurders van gemotoriseerde voer-
tuigen) namelijk al snel zeer ernstig gevaar op in  situaties 
waarin andere weggebruikers zich op dat moment in de 
nabijheid van de betreffende bestuurder bevinden. Als 
deze tweede eis wordt betrokken op de gedraging van 
de verdachte in de Azewijnse zaak – gas bijgeven op het 
moment dat je ingehaald wordt terwijl er drie tegenlig-
gers naderen – dan is het niet moeilijk om dat gedrag 
onder deze eis te brengen. Daarbij doet – voor deze eis als 
zodanig – niet ter zake welke gedachten bij de verdachte 
hebben voorgezeten toen hij het gaspedaal diep intrapte. 
Ook in een scenario waarin de verdachte de bedrijfsauto 
voorafgaand aan de inhaalmanoeuvre weliswaar in zijn 
binnenspiegel heeft waargenomen maar vervolgens niet in 
de gaten had dat de bedrijfsauto hem ging inhalen, levert 
zijn ‘plankgas’ een gedraging op die een zeer ernstig ge-
vaar in het leven heeft geroepen. Wel maakt het voorbeeld 
van dit scenario duidelijk dat in dit scenario sprake zou 
kunnen zijn van ‘gewone’ culpa, maar dat – tegen de ach-
tergrond van de eerste eis – van roekeloosheid niet snel 
sprake zal zijn omdat ‘plankgas’ op zichzelf weliswaar een 
zeer onvoorzichtige gedraging kan opleveren maar niet 
zonder meer een exceptioneel onvoorzichtige gedraging. 
Niet zonder meer. Dat brengt ons bij de derde eis.

Die derde eis luidt dat de verdachte zich ervan be-
wust was dat zijn gedraging een zeer ernstig gevaar in 
het leven  zou roepen, althans dat had hij dat moeten 
zijn. Waar de omschrijving in de wetsgeschiedenis wijst 
op bewuste schuld, maakt de Hoge Raad met de frase 
‘althans had moeten zijn’ duidelijk dat roekeloosheid ook 
kan bestaan in onbewuste schuld. Als ook deze eis wordt 
betrokken op de Azewijnse zaak, dan lijkt de psychische 
constellatie van de verdachte ten tijde van zijn ‘plankgas’ 
aan deze eis te voldoen: de verdachte gaf gas bij op het 
moment dat de bedrijfsauto hem met hoge snelheid in-
haalde en hij, verdachte, zag dat er drie tegenliggers aan 
kwamen rijden. Het lijkt mij veilig te oordelen dat het on-
der deze omstandigheden niet anders kan zijn dan dat de 
verdachte zich inderdaad, minst genomen, ervan bewust 
had moeten zijn dat zijn gedraging een zeer ernstig gevaar 
in het leven zou roepen.26

Als deze laatste redenering juist is, dan is het van 
belang om in de Azewijnse zaak terug te keren naar de 
eerste materiële eis, namelijk dat het moet gaan om een 
buitengewoon onvoorzichtige gedraging. Anders dan in het 
zo-even geschetste (fictieve) scenario waarin de verdachte 
geen weet had van de inhaalmanoeuvre van de bedrijfs-
auto – en waarin dus niet zonder meer sprake is van een 
exceptioneel onvoorzichtige gedraging – was de verdachte 

23 Vgl. punt 7 van de annotatie van F.W. Bleichrodt 
onder HR 3 juli 2012, NJ 2012/489.

24 Vgl. de tweede Bredase zaak die leidde tot HR 15 
oktober 2013, ECLI: NL: HR: 2013: 964.

25 Vermoedelijk brengt de Hoge Raad hiermee een 
normatieve opvatting tot uitdrukking (en baseert 
hij zich niet zozeer op empirische gegevens).

26 Ter vergelijking:  in HR 20 januari 2004, NJ 
2004/214 liet de Hoge Raad een op voorwaardelijk 

opzet gebaseerde veroordeling wegens doodslag 
in stand in een zaak waarin de verdachte, toen 
het (bumperklevende) slachtoffer op zeer korte af-
stand achter zijn auto reed op een tweebaansweg 
waarlangs bomen stonden, terwijl beide auto’s 
een snelheid hadden van meer dan 100 km/u, 
zich bewust van die situatie, hard en onverhoeds 
remde, welke gedraging geëigend was het slacht-
offer ernstig in gevaar te brengen (het slachtoffer 

week uit en botste tegen een boom): ‘het oordeel 
van het Hof dat de verdachte, aldus en onder die 
omstandigheden handelend, zich willens en we-
tens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans 
dat [het slachtoffer] zou verongelukken en dat 
derhalve het opzet van de verdachte in de zin van 
voorwaardelijk opzet op de dood van [het slachtof-
fer] was gericht, [geeft] geen blijk van een onjuiste 
rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.’
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wel op de hoogte van die inhaalpoging en vond hij in die 
manoeuvre juist reden om gas bij te geven terwijl hij zag 
dat drie tegenliggers naderden. Het redelijkerwijs te voor-
ziene gevolg van verdachtes handelwijze – welke voorzien-
baarheid een rol speelt bij de beantwoording van de vraag 
of het gedrag als onvoorzichtig kan worden gekenschetst27 
– maakt dat onder deze omstandigheden wel zou kunnen 
worden beredeneerd dat sprake is van een buitengewoon 
onvoorzichtige gedraging.

Toch casseerde de Hoge Raad ’s hofs oordeel in de 
Azewijnse zaak dat sprake was van roekeloosheid. Dat 
laat zich wellicht verklaren door de omstandigheid dat de 
Hoge Raad niet alleen materiële eisen stelt aan roekeloos-
heid, maar ook formele. Als cassatierechter dringt hij er 
bij de feitenrechter namelijk op aan dat deze zijn oordeel 
dat sprake is van roekeloosheid voorziet ‘van een nadere 
motivering die recht doet aan het bijzondere karakter van 
roekeloosheid’. Die formele eis van een nadere motivering 
moet het de Hoge Raad mogelijk maken om te toetsen of 
de drie materiële eisen in hun onderlinge samenhang zijn 
vervuld. In de Tilburgse zaak die leidde tot HR 15 oktober 
2013, ECLI: NL: HR: 2013: 959 was dat het geval, waarbij 
de Hoge Raad er de aandacht op vestigt dat het gerechts-
hof in die zaak ‘in het bijzonder acht heeft geslagen op 
het samenstel van gedragingen van de verdachte’. De 
gedragingen van de verdachte die aan het verkeersonge-
val vooraf zijn gegaan en de daarop betrekking hebbende 
mindset van de verdachte in die periode kunnen dus een 
(voorname) rol spelen bij de vraag of de verdachte door 
roekeloos rijgedrag een verkeersongeval heeft veroor-
zaakt.

Verschillende auteurs hebben getracht om het begrip 
roekeloosheid van een welomschreven inhoudelijke invul-
ling te voorzien. Zo spreekt Bleichrodt over doldriest, on-
verantwoord verkeersgedrag dat nog net geen voorwaar-
delijk opzet oplevert. Vellinga – die zich laat inspireren 
door het Duitse recht – komt tot de volgende omschrijving: 
‘in tomeloze onverschilligheid ten aanzien van de gevol-

gen van het gedrag er maar op los rijden’.28 Harteveld 
verstaat onder roekeloosheid ‘dat verkeersgedrag, dat zich 
kenmerkt door het ontbreken van elke vorm van voor-
zichtigheid, waarbij de verkeersdeelnemer (meestal de 
bestuurder van een motorrijtuig) kennelijk zonder enige 
remming door of besef van de onaanvaardbare risico’s 
van zijn gedrag op zeer gevaarlijke wijze aan het verkeer 
deelneemt’.29

Op zichzelf zijn dit treffende kwalificaties. Toch is 
het de vraag of zij een duidelijker handvat bieden aan 
de feitenrechter dan het begrip ‘roekeloosheid’ doet in 
combinatie met hetgeen daarover in de wetsgeschiedenis 
is opgemerkt. Misschien moet de conclusie wel luiden dat 
roekeloosheid als zodanig een (nog) onvoldoende omlijnd 
begrip is30 en dat mede daarom de Hoge Raad – in lijn met 
rechtspraak op andere deelterreinen van het straf(proces)
recht31 – van de feitenrechter verlangt dat hij zo precies 
mogelijk aanduidt waarom de drie materiële eisen in hun 
onderlinge samenhang zijn vervuld. Als die conclusie juist 
is, zou de vraag niet moeten luiden ‘wat er volgens de 
Hoge Raad nog meer zou moeten zijn’ voordat sprake zou 
kunnen zijn van roekeloosheid, maar zou de vraag moeten 
zijn of de feitenrechter zo precies mogelijk inzichtelijk 
maakt – en dus motiveert – dat en waarom sprake is van 
roekeloosheid omdat eerst dan de Hoge Raad kan beoor-
delen dat die vaststelling van de feitenrechter (in cassa-
tietechnische zin) correct is. Zolang de Hoge Raad niet aan 
een dergelijk oordeel kan toekomen omdat de motivering 
van de op roekeloosheid toegesneden bewezenverklaring 
tekortschiet, wordt een echte gevalsvergelijking – zoals 
hiervoor in paragraaf 1 aangekondigd – lastig te maken. 
Anders gezegd, dat de Hoge Raad in HR 15 oktober 2013, 
ECLI: NL: HR: 2013: 960 en HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: 962 tot cassatie overging omdat het oordeel van 
de feitenrechter in die zaken dat sprake was van roeke-
loosheid ontoereikend was gemotiveerd, betekent niet dat 
er – materieel – in die zaken geen roekeloosheid kan zijn 
geweest.

27 Vgl. HR 29 juni 2010, NJ 2010/674 m.nt. 
P.A.M. Mevis.

28 Conclusie bij HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 
2013: 959. Zie ECLI: NL: PHR: 2013: 969.

29 Conclusie bij HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: HR: 

2013: 962. Zie ECLI: NL: PHR: 2013: 954.
30 Vgl. De Hullu 2012, p. 253.
31 Zie bijv. HR 28 februari 2012, NJ 2012/518 m.nt. 

B.F. Keulen en HR 15 oktober 2013, ECLI: NL: 
HR: 2013: 963 ten aanzien van voorbedachte raad; 

HR 8 januari 2013, NJ 2013/266 en HR 8 oktober 
2013, ECLI: NL: HR: 2013: 898 ten aanzien van 
witwassen en HR 5 oktober 2010, NJ 2010/612 
m.nt. M.J. Borgers ten aanzien van bewijsmini-
mumregels.


