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CULPA EN DE VEILIGHEIDSSAMENLEVING    

 

door Constantijn Kelk 

 

1. De gelaagdheid van de culpa 

 

In 1980 verscheen ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de Vrije Universiteit bij 

de toenmaals strafrechtelijke huisuitgever Gouda Quint een bundel met de titel: Strafrecht in 

Perspectief. Hierin waren interessante bijdragen van alle medewerkers van de toenmalige 

vakgroep strafrecht en forensische psychiatrie van de VU bijeengebracht. Eén van hen was 

Ad Machielse, die schreef over ‘Wederrechtelijkheid en schuld bij het culpoze delict.’ 
1
  

Daarmee had hij het zich niet erg gemakkelijk gemaakt, hetgeen van Ad ook niet viel te 

verwachten.  De schrijver schetste de ontwikkelingen die het culpoze misdrijf in ons strafrecht 

en in onze jurisprudentie tot dan toe (anno 1980) en maakte daarbij knappe, gedetailleerde 

analyses van in dit verband relevante theorieën zowel betreffende onze eigen als de Duitse 

strafrechtsdogmatiek. Hij signaleerde dat het ‘open begrip’ culpa, als tegenhanger van het 

opzet vaak kort omschreven als grove onachtzaamheid of onvoorzichtigheid, gaandeweg de 

inhoud was gaan krijgen van zogeheten ‘totaalschuld’ ofwel de optelsom van alle 

voorwaarden voor strafbaarheid die ons strafrecht eist: de onvoorzichtige gedraging, de 

wederrechtelijkheid en de verwijtbaarheid  samengepakt in dit  enkele subjectieve wettelijke 

bestanddeel ‘schuld’, hoe dit ook in de concrete wettelijke delictsomschrijving is verwoord.
2
 

Over de proces-technische consequenties hiervan werd indertijd nog verschillend gedacht: 

vooral valt te denken aan de bekende vraag of een beroep op een schulduitsluitingsgrond 

zoals overmacht nog mogelijk is naast de bewezenverklaring van de culpa, dan wel geacht 

moet worden te zijn verdisconteerd in de aangenomen culpa, welke vraag door de Hoge Raad  

in het geruchtmakende Verpleegsterarrest van 1963 in de laatste zin werd beslist.
3
  

Het prangende karakter van deze kwestie is inmiddels geluwd nu sinds 2006 door art. 359 lid 

2 Sv zowel wat de eerste vraag (de bewezenverklaring) als de derde vraag van art. 350 Sv (de 

schulduitsluitingsgronden) betreft, de afwijking in het rechterlijk vonnis van door de 

verdachte (dan wel door de officier van justitie) uitdrukkelijk onderbouwde standpunten aan 

een bijzondere motivering is gebonden.   

Niettemin heeft de door Machielse in 1980 geuite zorg dat de leer van de totaalschuld 

dogmatische aspecten en onderscheidingen verwaarloost die ook bij de culpoze delicten wel 

degelijk zijn te maken, zoals we hieronder zullen zien, zijn relevantie behouden.    

Peters had in zijn proefschrift van 1966 de stelling verdedigd dat waar de doleuze 

delictsomschrijving bepaalde gedragingen verbiedt en aldus krachtens het lex certa-beginsel  

generaal preventief kan werken, de culpoze delictsomschrijving vanwege de onbepaaldheid 

van de culpa dit effect ontbeert.
4
 Machielse poneerde tegenover Peters’ opvatting de stelling 

dat ook in de culpoze delictsomschrijvingen (niet anders dan in de doleuze 

                                                      
1
 A. Machielse,  in de bundel: Strafrecht in perspectief, V. Davelaar – van Tongeren, N. Keijzer en U. van de 

Pol, red., Gouda Quint 1980, p. 215-233. 
2
 Zie bijvoorbeeld art. 307, art. 308, art. 199 lid 3, art. 417bis en art. 429 sub 3 Sr. 

3
 HR 19 februari 1963, NJ 1963, 512. 

4
 A.A.G. Peters, Opzet en schuld in het strafrecht, diss. Leiden, Kluwer 1966, p. 199.  
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delictsomschrijvingen) ‘wel degelijk gedragingen verboden worden, te weten die gedragingen 

die een onaanvaardbaar risico met zich meebrengen in bepaalde situaties. Ervaring, 

beroepsmatige kennis en een normaal besef van sociaal-ethische waarden kunnen het individu 

wél doen inzien wat wel en niet acceptabel is. De culpoze strafbepaling is geen deus ex 

machina die de betrokkene overvalt, maar een bepaling die verwijst naar gedragingen die als 

risico-verhogend en als risico-reducerend bekend zijn.’ Hiermee duidt Machielse op de 

zorgvuldigheidsnormen, die meer in de belangstelling zijn geraakt door de grotere aandacht  

voor het culpoze delict, 
5
 welke tendens toen reeds op gang was gekomen.   

Hoe men het ook wendt of keert,  alvorens in de strafrechtspraktijk kan worden gesproken van 

culpa moeten eerst de voorzienbaarheid van het ongewenste gevolg en het hebben van een 

zorgplicht om dit gevolg te voorkomen (de vermijdbaarheid) alsmede de aan de betrokkene 

toe te dichten subjectieve verwijtbaarheid zijn aangetoond’, hetgeen de culpa tot een uiterst 

gecompliceerde, normatieve rechtsfiguur maakt. Juist in die tegen de zorgplicht indruisende 

onzorgvuldigheid, uiteindelijk het wederrechtelijkheidselement van de culpa, schuilt een groot 

bewijsprobleem. Wat in de concrete situatie zorgplicht is zal, zeker bij gebreke aan concrete 

normen of regels, moeten worden geconstrueerd aan de hand van wat de gemiddelde 

‘verstandige dubbelganger’, zoals Machielse deze noemt,
6
 in de gegeven omstandigheden uit 

voorzorg zou hebben moeten doen of juist nalaten. Evenmin is de voorzienbaarheid makkelijk 

aantoonbaar, die derhalve eveneens moet worden geobjectiveerd. Daarnaast is de verleiding 

groot om uit het objectief gevaarzettende gedrag de verwijtbaarheid direct af te leiden, 

hetgeen indertijd door de Hoge Raad niet onacceptabel werd gevonden.
7
 Machielse had dan 

ook volkomen gelijk met zijn pleidooi voor een optimale vervulling van de rechterlijke taak in 

culpoze zaken, onder meer om de zorgvuldigheidsnormen op te sporen en te omlijnen. Maar 

in het algemeen  gesproken verdient elk te onderscheiden onderdeel van de bont geschakeerde 

culpa op zijn eigen merites te worden beoordeeld en gewaardeerd, waarbij  iedere vermenging 

tussen deze onderdelen zoveel mogelijk dient te worden vermeden.  

Men kan vaststellen dat inmiddels  menige uitspraak inderdaad uitvoeriger en gedetailleerder 

motiveringen bevat die recht doen aan de meerzijdigheid van de culpa. Zie hieronder.   

 

2. Culpa en roekeloosheid  

 

Ik heb het steeds over de culpa in haar archetypische vorm: de onbewuste schuld ofwel de 

onachtzaamheid die verweten wordt omdat men niet heeft nagedacht waar nadenken en 

daarnaar handelen plicht was. Het mensbeeld van de gewetensvolle persoon, die plotseling 

pijnlijk wordt geconfronteerd met de zware gevolgen van zijn eigen ongelukkige 

onnadenkendheid is niet het enige dat met het begrip culpa is verbonden. Al lang wordt nog 

een andere versie van culpa onderkend en juridisch met de oorspronkelijke culpavorm gelijk 

gesteld: de bewuste schuld die inhoudt dat iemand wel degelijk aan de mogelijkheid van een 

ongewenst gevolg gedacht heeft, maar de kans op het intreden ervan binnen aanvaardbare 

grenzen te optimistisch heeft ingeschat.  

                                                      
5
 Machielse, op. cit. p. 221.  

6
 Idem, p. 227.  

7
 Idem, p. 233.   
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De laatste culpavorm nadert zeer dicht een ander type situatie, namelijk die van het 

voorwaardelijk opzet. En dan is er wel degelijk een verkeerde geesteshouding van de dader in 

het spel. Men zou zeggen: met deze nuancering aan situaties kan de rechter zijn taak op het 

gebied van de dolus en de culpa behoorlijk vervullen.  

Desniettemin heeft de wetgever in 2005 tussen het voorwaardelijk opzet en de bewuste culpa 

nog een nieuwe nuance willen aanbrengen. Met betrekking tot de culpoze misdrijven zwaar 

lichamelijk letsel door schuld en dood door schuld (ook in het verkeer) werd een 

strafverzwarende versie van culpa ingevoegd: de roekeloosheid. Deze  moet worden gezien 

als de zwaarste vorm van onachtzaamheid, die toch nog niet als voorwaardelijk opzet kan 

worden beschouwd. De strafverzwaring bestaat uit het dubbele van het strafmaximum dat op 

de niet roekeloze,  dus ‘gewone’ culpa is bedreigd. De minister van Justitie en Veiligheid 

wilde kennelijk in het geval van onbewijsbaarheid van het doleuze misdrijf (zware 

mishandeling of doodslag ) er een stokje voor steken dat dan alleen de culpoze versie met 

haar beperkte strafmaximum ter berechting zou overblijven. Dat stokje was een hoger 

strafmaximum in geval van roekeloosheid. Het onlogische van deze ijverige toevoeging is dat 

ook de ‘gewone’ culpa altijd de betekenis heeft gehad van grove onachtzaamheid ofwel 

aanmerkelijke schuld, dus van culpa lata, zware schuld en niet van culpa levis, lichte schuld. 

Van de gemiddelde burger kan nu eenmaal niet de allerhoogste graad van voorzichtigheid 

worden gevergd, voor een ieder bestaat een marge van geoorloofd risico. Roekeloosheid moet 

in dit verband derhalve roekelozer dan roekeloos zijn. En dat is nu juist vaak aan de orde bij 

het voorwaardelijk opzet, met name in het verkeer. Maar uiteindelijk heeft de rechter het 

laatste woord en ik mag aannemen dat de rechterlijke straftoemetingscultuur primair gericht is 

op de nuances van het concrete geval, uiteraard wel gerelateerd aan, maar niet gedicteerd door  

de wettelijke strafmaxima.    

 

3. De opkomst van de veiligheidssamenleving  

 

Deze intensivering van de strafbaarheid binnen het culpabegrip is zeker te zien als één van de 

uitingen van de veiligheidssamenleving die behalve voor de onze ook voor vele andere 

westerse samenlevingen kenmerkend is geworden. In de veiligheidssamenleving staat het 

politieke doel van de omnipresente veiligheid voorop, in het licht waarvan alle in het dagelijks 

leven ervaren risico’s worden bezien en bejegend. De bevolking is zich steeds meer onzeker 

en bedreigd gaan voelen naarmate de welvaarts- en sociale verzorgingsstaat tanende was en 

de burger door de voorspoed van weleer in de steek werd gelaten. Het gevolg was dat men 

zich meer en meer ging werpen op de inperking en uitsluiting van risico’s. Zo is men komen 

te spreken van de risicosamenleving.
8
 Naar mijn overtuiging wordt de burger eveneens door  

de snel groeiende technische en computergestuurde voorzieningen in onze overgeorganiseerde 

en hectische samenleving onzekerheid en vrees voor risico’s ingeboezemd: daarvan is de 

burger in hoge mate afhankelijk geworden en als daarmee iets mis gaat, bijvoorbeeld door 

cybercrime, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Water- en lichtvoorzieningen, snelwegen, 

spoorwegen, kerncentrales en wat niet al meer blijken van tijd tot tijd uitermate kwetsbaar te 

                                                      
8
 Zie M. van der Woude en E. van Sliedregt, De risicosamenleving: overheid vs. Strafrechtswetenschap? , in 

Proces 2007, p. 216-226.  De auteurs beroepen zich onder  meer op Ulrich Beck, The risk society; towards a new 

modernity, Sage Londen 1992.   
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zijn. Vermoedelijk zal het vaak gaan om ‘unheimische’ gevoelens, maar juist die kunnen zeer 

verontrustend zijn. Zo waart in de veiligheidssamenleving een fantoom van onveiligheid rond. 

In de jaren ’70 van de vorige eeuw luidde een bekende criminologische stelling: ‘Het is niet 

zozeer de misdaad zelf die toeneemt, maar de vrees voor misdaad’. Daarachter school een 

vergelijkbare gedachte. De gecumuleerde hang naar veiligheid leidt er in deze tijd  toe dat ook 

het strafrecht telkens weer, soms monomaan wordt aangeroepen  als instrument voor het  

politieke doel van de veiligheid in plaats van als instrument in het kader van een redelijke en 

proportionele ‘criminele politiek’  ten behoeve van de rechtvaardigheid en gerechtigheid in de 

samenleving. Aldus wordt het eigene van het strafrecht te weten dat de intrinsieke 

instrumentele en rechtsbeschermende functies daarvan elkaar in balans houden en ook moeten 

blijven houden
9
, ondergeschikt aan politieke beleidsdoelen gemaakt.

10
    

 

4.  De culpa in deze tijd 

 

Tegen deze achtergrond verdienen m.i. de ontwikkelingen rond het culpoze delict serieuze 

aandacht. De invoering van de strafverzwarende roekeloosheid noemde ik al als exponent. 

Kennelijk wordt hiervan een effectievere  bestrijding verwacht van extreem grof en 

onbehouwen maar toch niet opzettelijk  gedrag dat van grote minachting voor het leven van 

de medemens getuigt. De dader vormt daardoor een groot gevaar voor anderen. Ik vrees 

evenwel dat een dergelijke ingeschapen mentaliteit op de snelweg niet door middel van een 

hogere  gevangenisstraf valt in te tomen. Ik heb zelf de neiging om meer heil te zien, zeker in 

geval van recidive, in een zeer lange, zo niet misschien levenslange ontzegging van de 

rijbevoegdheid, maar die straf is juridisch onmogelijk. Toch zou dit de enige werkelijk 

prohibitieve en dus effectief-preventieve sanctie zijn, al zal natuurlijk de proportionaliteit van 

straffen moeten zegevieren.   

Ik heb echter ook enige zorgen over de strafrechtelijke vervolgingspraktijk  in het bijzonder 

van versies van ‘onverdachte’ culpoze misdrijven, waarbij (nog) niets wijst op enige vorm 

van laakbare nonchalance. R. Robroek, die een analyse heeft gemaakt van een groot aantal 

culpoze strafzaken, signaleerde in 2010 dat bij de feitenrechters een vrijspraak terzake van 

commune culpoze delicten (dus ex  art. 307 en 308 Sr) een relatieve uitzondering was, terwijl 

vrijspraak veel frequenter voorkwam in culpoze verkeerszaken. Hij achtte het niet ondenkbaar 

dat in verkeerszaken iets lichtvaardiger werd vervolgd ook in gevallen waarin de schuld 

minder evident was. Bovendien zouden door de rechter aan de dagelijkse weggebruikers 

minder hoge eisen voor culpa worden gesteld dan aan degenen die ‘professioneel in de fout 

gaan’.
11

 Dit neemt niet weg dat ook commune culpoze strafzaken niet zelden in een vrijspraak 

resulteren, zie onder 5. 

Het verschijnsel is evenwel waarneembaar dat vrij direct na een aandachttrekkend ongeval 

met een fatale afloop, bijvoorbeeld tijdens een personeelsuitje in een pretpark of in het 

ziekenhuis of op het spoor, in de media en op straat de schuldvraag wordt gesteld of zelfs al 

beantwoord wordt, zonder dat enig nader  detail bekend is. Vaak wordt dan ook snel een 

strafrechtelijk onderzoek aangekondigd. Dat is een nieuwsfeit waarin door menigeen een 

                                                      
9
 R. Foqué en A.C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, Gouda Quint 1990.  

10
 M. van der Woude en E. van Sliedregt, op. cit. , p. 218. 

11
 R. Robroek, Onbewuste culpa, Celsus Tilburg, 2010, p. 114. 
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bevestiging van de eigen premature gedachten kan worden gezien. Het OM wekt wel eens de 

indruk er veel belang aan te hechten publiekelijk onmiddellijk zijn daadkracht te tonen in 

plaats van rustig in de schaduw te verkennen hoe de culpoze vork in de steel zit en hoeveel 

substantiële grond er voor strafvervolging is gezien de dogmatische voorwaarden voor de 

culpa (zie boven). Het OM weet beter dan wie ook hoezeer de persoon in kwestie kan worden 

beschadigd  als al meteen alle mogelijke ‘ins and outs’ via de media naar buiten komen die 

nog serieuze nadere verificatie behoeven. Daarbij komt dat de betrokkenen bij een ongeluk 

met een letaal gevolg hiervan niet zelden zelf het slachtoffer zijn. Een sprekend voorbeeld 

daarvan was de sportklimmer die tijdens een klimoefening in een zogenaamde klimhal, waar 

hij samen met zijn eveneens sportklimmende partner frequent placht te oefenen, op een 

moment van onnadenkendheid het touw loskoppelde waarmee zijn partner was ‘gezekerd’ in 

de volle overtuiging dat zij reeds veilig op de grond was teruggekeerd, hetgeen niet het geval 

was. Dientengevolge viel zij van twaalf meter hoogte naar beneden en vond zij de dood. Door 

dit feit werd de man zelf onvoorstelbaar zwaar getroffen en ‘gestraft’: hij verloor zijn partner 

en werd bovendien zwaar gepijnigd door een permanent schuldgevoel. In deze trant hebben 

zich in de historie tal van  ernstige (auto)ongelukken in vriendschaps- en huwelijksverband 

voorgedaan.    

In culpoos gekleurde aangelegenheden is m.i. dan ook een ordentelijke terughoudendheid van 

het OM geboden, in ieder geval met het doen van mededelingen in de media tijdens een 

eventueel onderzoek. Een goede bezinning op de toedracht dient niet alleen het veelal 

tragische gehalte van dit soort zaken, maar ook  ieders belang bij het uitblijven van 

tenlasteleggingen die al bij voorbaat dubieus of moeilijk haalbaar lijken. Ik denk aan de 

affaire in 2005 van Germaine C. die vanuit haar auto door een 19-jarige voorbijkomende 

scooterrijder razendsnel van haar tasje werd beroofd. Meteen reed ze met haar auto achteruit 

de rover achterna en reed hem klem bij een boom, doch ongelukkigerwijze kwam hij daarbij 

om het leven. Daarop volgde een strafvervolging omdat de gewraakte handelwijze werd 

gezien als een volkomen uit de hand gelopen, disproportionele en verwijtbare actie in de zin 

van eigenrichting. Het OM eiste 2,5 jaar gevangenisstraf wegens doodslag, maar de 

veroordeling luidde:  een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke ontzegging van de 

rijbevoegdheid wegens onvoorzichtig rijgedrag met de dood van de dief als gevolg. Vele 

burgers uitten hun ongenoegen over het aanvankelijk zware justitiële optreden en waren van 

mening dat de tasjesdief door zijn slachtoffer tot een reactie te dwingen (men sprak overigens 

van ‘zelfverdediging’) deze afloop als het ware over zichzelf had uitgeroepen. Zelf zou ik 

eventueel plaats hebben gezien voor een beroep op overmacht voor Germaine C.: wellicht 

was zij zozeer overweldigd door emoties en schrik dat ze daaraan redelijkerwijze geen 

weerstand heeft kunnen bieden.       

Het argument dat  in de bonte verscheidenheid van culpoze zaken jurisprudentie zeer nodig 

blijft, is niet altijd sterk. Langzamerhand is er immers wel de nodige jurisprudentie 

voorhanden over de essentialia van de culpa. Naar de maatstaf van de Hoge Raad komt het  

bij het vaststellen van de aanmerkelijke onvoorzichtigheid in het kader van culpa (ook de 

verkeersschuld in art.6 WVW) eerstens aan op de manier waarop de schuld in de 

tenlastelegging is geconcretiseerd en voorts op ‘het geheel van gedragingen van de verdachte, 
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de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden’,
 12

 terwijl tevens wordt benadrukt 

dat de ernst van het gevolg van de overtreding niet op zichzelf leidend kan zijn voor het 

vatststellen van culpa (hetgeen evenzo voor het vaststellen van voorwaardelijk opzet geldt). 

Vervolgens moet worden gelet op mogelijke disculperende bijzondere omstandigheden, zoals 

het geval was met een automobiliste die plotseling was getroffen door een onvoorziene black- 

out  en daardoor een verkeersongeval veroorzaakte.
13

 Aldus tekent zich een zeker ‘stappen-

plan’ af. Het komt er op neer dat het OM , dat uiteindelijk als ‘magistratelijk’ wordt 

beschouwd, moet anticiperen op het rechterlijk oog bij zijn inschatting of een veroordeling in 

deze reëel zou zijn of niet: de normativiteit van de culpa vergt nu eenmaal een afweging van 

wat in het concrete geval redelijkerwijze aan voorzichtigheid had mogen worden gevergd, met 

inbegrip van de marges van contextueel bepaalde geoorloofde risico’s, zonder welke men zich 

in het maatschappelijk verkeer niet naar behoren zou kunnen bewegen. In feite is in culpoze 

zaken het redelijkheidsoordeel in het kader van de onvoorzichtigheid dus van groot gewicht.  

Uit Robroek’s onderzoek komt naar voren dat de feitenrechters, met name in verkeerszaken, 

enigszins verschillend  plegen te denken over het bepalen van de ondergrens van de culpa: 

ook al is er sprake van onbewuste schuld dan wordt deze soms te licht bevonden voor grove 

schuld.
14

 In het vaststellen van de mate van grofheid van de schuld schuilt dus, niet 

onbelangrijk, het gevaar van enige rechtsongelijkheid. Welke voorzichtigheidsverwachtingen 

in casu redelijkerwijze moesten gelden is onvermijdelijk een tamelijk open maatstaf.  

Tenslotte dient  m.i. het OM bij zijn vervolgingsbeslissing ook rekening te houden met de niet 

genoeg te benadrukken kiesheid welke in het spel kan zijn: de ellendige gevolgen van een 

ongeluk voor de dader zelf. In voorkomende gevallen zou een indringend gesprek van het OM 

met deze laatste in het kader van een (voorwaardelijk) sepot, een transactie of een 

strafbeschikking (art. 257a Sv) met bijvoorbeeld aanwijzingen betreffende betrokkene’s 

gedrag, voldoende recht kunnen doen aan de culpoze misslag.      

 

5. Enige veelbesproken commune culpoze strafzaken    

 

Komt het na alle verschillende afwegingen toch tot een behandeling ter zitting, dan is  

vrijspraak lang niet altijd een verrassing. Ik noem er een aantal voorbeelden van.  

De zojuist genoemde sportklimmer had zich als zekeraar van zijn klimpartner alle 

handelingen tot het beveiligen van zijn klimpartner tegen vallen geheel eigen gemaakt 

gedurende ongeveer zes jaar intensief samen oefenen in de klimhal. Volgens de in deze zaak 

uitgebrachte psychologische expertise was sprake van ‘geautomatiseerde handelingen’. Het 

gevaar daarvan, zo stelde de expertise, kan dan zijn dat deze reeks geautomatiseerde 

handelingen juist omdat ze onbewust worden gestuurd in een verkeerde richting worden 

gestuurd. Zo was in casu de reeks handelingen ter zekering van de klimpartner ongemerkt 

overgegaan in de reeks geautomatiseerde handelingen rondom het afdalen van de partner. 

Daardoor was het touw door de klimmer te vroeg losgemaakt. Bij de klimmer was volgens  

                                                      
12

 Zie HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252, m.n. Knigge (Black-out);  HR 29 juni 2010, NJ 2010, 674, m.nt. Mevis 

(Kampvuur ).   
13

 Zie noot 12.   
14

 R. Robroek, op. cit., p. 198.  
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het Hof  van onachtzaamheid bij zijn zekeringstaak geen sprake geweest, zodat hij werd 

vrijgesproken. De Hoge Raad ging daarmee akkoord.
15

 

Een andere zaak betrof een leraar die tijdens een schooluitje een kampvuur maakte en dat 

overgoot met wasbenzine, waarna plotseling een horizontale steekvlam ontstond die drie 

leerlingen trof en ernstig verwondde. Brandexperts konden dit verschijnsel niet verklaren, 

zodat ook van de leraar niet mocht worden verwacht dat hij deze reactie had kunnen voorzien. 

Vanwege deze onvoorzienbaarheid volgde vrijspraak.
16

     

In de bekende Savanna-zaak ging het om de in de culpa besloten liggende causaliteit. De drie-

jarige Savanna leed aan ondervoeding door toedoen van ouderlijke verwaarlozing en overleed 

nadat haar moeder haar een prop in de keel had geduwd. De aan  het bureau Jeugdzorg 

verbonden gezinsvoogd werd  door het OM  verweten dat ze, hoewel op de hoogte van de 

desbetreffende gezinsverhoudingen, niet had ingegrepen wat ze wel had moeten doen. De 

kring van gezinsvoogden wees op het gebrek aan personeel, aan geld en het teveel aan 

bureaucratie: de samenleving had dus zelf risico’s genomen die niet op de schouders van één 

gezinsvoogd konden worden gelegd. Terecht werd de gezinsvoogd vrijgesproken van schuld 

aan zwaar lichamelijk letsel, omdat er geen rechtsreeks verband was tussen het niet ingrijpen 

van de gezinsvoogd en de verwaarlozing en het gewelddadige optreden van de moeder.
17

 

Inderdaad, nu dit rechtstreekse verband ofwel de causaliteit ontbrak had dit reden moeten zijn 

om deze gezinsvoogd na het onderzoek naar de feitelijke toedracht verder met rust te laten en 

de samenleving ervan te doordringen dat er voor tal van menselijke problemen, zelfs als 

kleine kinderen daarvan het slachtoffer worden, (nog altijd) geen goede en toereikende 

voorzieningen zijn.  

Op vergelijkbare wijze kan ook een Garantenstellung op een te overtrokken wijze als 

argument voor een zwaardere aansprakelijkheid voor een functioneel culpoos delict worden 

gebezigd. Ik denk aan de operatiezuster in het reeds genoemde aloude Verpleegstersarrest van 

1963, die uiteindelijk tot een symbolische straf werd veroordeeld wegens dood door schuld 

van een patiënt. Zij was na een zware werkdag in het ziekenhuis plotseling genoodzaakt om 

nog eens te assisteren bij een spoedoperatie in een andere dan haar ‘eigen’ operatiezaal. Door 

haar oververmoeidheid maakte zij een vergissing bij het grijpen van een bepaald flesje met 

vloeistof in de medicijnkast van die zaal, waar bovendien de medicamenten, naar later zou 

blijken, niet op hun juiste plaats opgesteld waren. Deze vergissing leidde tot de dood van de 

patiënt. Haar schulduitsluitend verweer werd net niet geaccepteerd, maar leidde wel tot een 

zeer lage straf. Mijn mening is dat voor de beoordeling van een culpoos functiedelict niet 

blindelings naar de Garantenstellung mag worden verwezen (zoals in casu wel gebeurde), 

maar dat deze  gebaseerd moet zijn op wat redelijkerwijze van de functionaris in de gegeven 

omstandigheden had mogen worden verwacht.  

In deze laatste zin is beslist in de zaak van de  gevangenisdirecteur, die als wettelijk 

verantwoordelijke voor een goede medische verzorging van de gedetineerden, een overigens 

als lastig en dwingend bekend staande gedetineerde met diabetes die herhaaldelijk om een arts 

had gevraagd naar het spreekuur van de volgende dag had verwezen, niet wetend dat de 

betrokkene veel ernstiger ziek was dan hij dacht te weten. De gedetineerde overleed echter 

                                                      
15

 HR 7 februari 2012, NJ 2012, 119. 
16

 HR 29 juni 2012, NJ 2010, 674, m.nt. Mevis. 
17

 Rb. Den Haag 16 november 2007, B8016 
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nog dezelfde nacht en de directeur werd vervolgd wegens dood door schuld (en het opzettelijk 

in een hulpeloze toestand achterlaten de dood ten gevolge hebbend). De rechtbank oordeelde 

weliswaar dat de directeur onvoorzichtig had gehandeld door niet meteen zelf een arts te 

(laten) bellen, maar sprak hem vrij omdat zijn onvoorzichtigheid niet dermate groot was 

geweest dat van aanmerkelijke schuld in de zin van art. 307 Sr kon worden gesproken.
18

 

Opmerkelijk was wat de officier van Justitie vervolgens zei: ‘Bij ons ligt de grens om te 

vervolgen klaarblijkelijk lager dan bij de rechters’. Dit dwingt wellicht tot enige zelfreflectie.    

 

6. Een blijvende roep om strafrecht 

 

Dat tal van incidenten en gebeurtenissen met ernstige gevolgen al snel rigoureuze gedachten 

en wensen opwekken in de zin van strafvervolging tenminste wegens een culpoos misdrijf, 

past - zo lijkt het-  in de tijdgeest van de risico- en veiligheidssamenleving. Dat gaat helaas 

dikwijls gepaard met het voorbijgaan aan belangrijke strafrechtelijke maatstaven als 

proportionaliteit, redelijkheid en nuancering. De samenleving wil daarentegen zoveel 

mogelijk optrekken tegen criminaliteit en riskante en bedreigende gebeurtenissen, ook al 

kunnen deze lang niet altijd met droge ogen op het conto van de betrokkene(n) worden 

geschreven. Met de getallen- en rekenmachines in de hand, die alles uitrekenen en voor 

talloze problemen zekerheden beloven, waant de moderne mens zich gevrijwaard van 

vreselijke ongelukken. Het toeval en het volkomen onverwachte onheil past moeilijk in dat 

beeld, zodat voor veel onwelgevalligs dat ons overkomt een schuldige dader moet worden 

gezocht. Doch afgezien van de onrechtvaardigheid is ook de effectiviteit daarvan uiterst 

beperkt. Maar het geloof in het strafrecht blijkt altijd weer opmerkelijk groot te zijn.    

Illustratief is het soort reacties na enige zelfdodingen door twee zeer jonge scholieren en een 

beginnende student eind 2012 en begin 2013, resp. Tim, Fleur en Anass. Zij werden alle drie 

door medescholieren frequent en langdurig gepest. Treiteren in de klas en pesten op school 

zijn helaas door de tijden heen algemeen voorkomende verschijnselen geweest, waar iedereen 

actief of passief mee te maken heeft gehad of getuige van is geweest. Deze dramatische reeks 

van drie zelfdodingen die zo kort na elkaar plaatsvonden, bracht vele pennen in beweging. 

Ook op scholen zelf is - zo bleek – structureel aan dit overbekende euvel nog steeds weinig of 

niets gedaan. Nu ontvouwde zich plotseling een waaier van voornemens om preventieve 

maatregelen te gaan nemen, bijvoorbeeld om op scholen grove pesterijen te registreren. Een 

wetsvoorstel over Incidentenregistratie is in 2012 bij de Tweede Kamer ingediend. Sommige 

scholen beschikken al wel over een pestprotocol, volgens hetwelke met de ouders van de 

gepeste en met de pester(s) moet worden gepraat. Een rector moest echter beamen dat dit niet 

voldoende kan beschermen. Maar zoals viel te verwachten werd eveneens de suggestie 

vernomen dat de pesters mogelijk zouden kunnen worden vervolgd wegens dood door schuld. 

Ook in andere landen, bijvoorbeeld in België, heeft zich een dergelijke vraag voorgedaan. En 

in de USA zijn jongeren die schoolgenoten ‘de dood in hadden gepest’, bijvoorbeeld door 

zeer compromitterende video’s over hen op het internet te zetten,  inderdaad strafrechtelijk 

veroordeeld.
19

 Een op zo’n situatie gebaseerde dood door schuld zal toch op zijn minst een 

causaal verband in zich moeten bergen tussen het pesten en de zelfdoding, hetgeen me 
                                                      
18

 Rb. Zwolle 12 maart 2009, BH5678.  
19

 Aldus De Volkskrant van 8 november 2012.  
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moeilijk aantoonbaar voorkomt.
20

 De voorzienbaarheid van het gevolg van zelfdoding als 

element van de grove onvoorzichtigheid van de pester jegens de integriteit van de gepeste 

persoon is al evenmin hard te maken.
21

  

Des te vruchtbaarder is het om na te denken over wijzen waarop de kwetsbaarheid van 

gepeste personen zou kunnen worden verminderd. De psychiater  I. Freud schreef hierover: 

‘Zorg dat de zorgenkindjes zich meer bewust worden van hun houding. Zorg dat ze zich 

realiseren wat hun onzekerheid in de ander teweegbrengt. Leer ze om de slachtofferrol te 

vermijden en zich weerbaarder op te stellen.’ 
22

 Preventie in de zin van het (gedeeltelijk) 

wegnemen van potentiële bronnen van ongelukken verdient uiteraard ieders voorkeur. Zo 

moeten ook gevaarlijk gebleken lokale verkeerssituaties in de eerste plaats veiliger worden 

gemaakt in plaats van eventueel strafbare ongelukken af te wachten. Aan de verhoging van 

verkeersboetes als barrière voor het veroorzaken van ongelukken ligt een vergelijkbare 

gedachte ten grondslag.  

 

7. Tot slot  

 

De culpa als onbewuste schuld is onderworpen aan een aantal in de jurisprudentie steeds 

terugkerende eisen die stuk voor stuk als toetssteen voor de feiten moeten dienen. Dit 

regardeert zowel het OM bij zijn vervolgingsbeslissing als de rechter bij zijn beslissing. In de 

praktijk zal weliswaar de culpa eerst worden bepaald aan de hand van de optelsom der 

onderdelen, maar tenslotte zal men zich ook nog een overkoepelend totaalbeeld van het 

gebeurde moeten vormen dat de toets van de kwalificatie ‘grove schuld’ of ‘roekeloosheid’ 

kan doorstaan. Dit zijn en blijven op zichzelf open, interpretabele begrippen. Gezien de grote 

diversiteit van culpoze situaties is het vrijwel onmogelijk ten aanzien daarvan een ware 

rechtsgelijkheid te pretenderen. Deze kan hooguit gelegen zijn in het beargumenteerde 

relatieve gewicht dat de verschillende culpa-factoren in de rechterlijke afwegingen toegekend 

krijgen.   

Een en ander maakt dat men zich moet afvragen of Peters’ bijna vijftig jaar oude opvatting dat 

het culpoze misdrijf niet voldoet aan het legaliteitsbeginsel zijn gelding eigenlijk wel heeft 

verloren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20

 Een achtergelaten brief van degene die suïcide pleegde kan wel aanwijzingen bevatten voor een dergelijk 

causaal verband, maar dat hoeft niet geïndividualiseerd te zijn naar bepaalde pestende personen.     
21

 Een en ander zou hooguit anders kunnen zijn als uitdrukkelijk sprake was geweest van ‘aanzetten tot 

zelfdoding’ in de zin van art. 294 lid 1 Sr. 
22

 Iki Freud, Opinie&Debat, De Volkskrant van 2 maart 2013. 
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