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Titeloverzicht
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting bij deze titel
De grond voor de strafbaarheid ligt niet in de onzekerheid, die door dit misdrijf in de
burgerlijke staat kan ontstaan, noch in enige bijzondere kwetsing van de publiekrechtelijke
onzekerheid, maar in het ongeoorloofde om een kind, dat zich zelf niet kan helpen, in een
hulpeloze toestand te brengen of te verlaten, er zich van te ontdoen op een wijze die het
kind aan velerlei gevaren blootstelt.
Dit werd begrepen in het Duitse wetboek, blijkens de uitbreiding van de bepaling tot
andere personen dan jonggeboren kinderen en haar plaatsing onder de misdrijven tegen het
leven. Intussen verdient deze plaatsing geen navolging, omdat daardoor te grote nadruk
wordt gelegd op een gevolg van de daad, dat wel mogelijk is maar toch zelden voorvalt en
nimmer in het oogmerk ligt van de dader. Is toch diens oogmerk bij het verlaten van het
kind op zijn dood gericht, dan is het te vondeling leggen slechts het middel tot het misdrijf
van moord of doodslag.
Vereist wordt steeds een opzettelijke handeling, waardoor men zich onttrekt aan een plicht
van hulp en verzorging van personen, die hulp behoeven. Voor zover er alleen een
zedelijke plicht bestaat, valt de handeling buiten het terrein van het strafrecht. Slecht waar
men krachtens wet of overeenkomst tot verzorging verplicht was en het verzaken van
diens plicht de hulpbehoevende in het gevaar brengt, heeft de staat het recht, daartegen
straf te bedreigen.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881 bij deze titel:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
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Artikel 255 Verlating van hulpbehoevenden
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb. 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 256 Het te vondeling leggen of verlaten van een kind beneden de zeven jaren
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De volkomen afhankelijkheid van jeugdige kinderen, waarvoor de leeftijd van zeven jaren
als grens kan worden aangenomen, rechtvaardigt het verschil in straf.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid van de commissie zou willen onderscheiden tussen het feit der eenvoudige
verlating en het in hulpeloze toestand achterlaten van een kind dat zich zelf nog niet kan
helpen. De verlating toch brengt het kind niet noodzakelijk in een hulplozen toestand;
integendeel dikwijls wordt het feit met opzet bedreven in dier voege dat er generlei gevaar
of nadeel voor het kind te duchten is. De onderscheiding van de artikelen 349 en 352 Code
Pénal tussen het te vondeling leggen "lieu solitaire" en een "lieu non solitaire" berust
inderdaad op de hier aangegeven grond. Het is daarom beter het criterium meer algemeen
uit te drukken, ook ter vermijding vaan praktische moeilijkheden waartoe de terminologie
van de Code Pénal aanleiding geeft. Om deze redenen zou men op de eenvoudige verlating
een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar willen stellen en het maximum van vier jaren
en zes maanden alleen willen bedreigen, indien de verzwarende omstandigheid aanwezig
is dat het kind door de verlating in de hulpeloze toestand wordt gebracht. Een strenge
strafbedreiging tegen het eerstbedoelde feit zal ook ongetwijfeld kindermoord in de hand
werken.
De commissie acht de onderscheiding niet nodig. De omstandigheden waaronder het kind
wordt achtergelaten kunnen een aantal schakeringen van meerdere of mindere
hulpeloosheid medebrengen, waarop de rechter bij de toepassing der straf zal hebben te
letten. Tegen het laatstgenoemde bezwaar zal een verstandige toepassing van de wet beter
waken dan het bedreigen van een lager maximum.
De minister is met de meerderheid van de Commissie van oordeel dat het niet nodig is te
onderscheiden of de verlating van het kind heeft plaats gehad in een "lieu solitaire" dan
wel in een "lieu non solitaire".
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 257 Zwaar lichamelijk letsel / dood als strafverzwarende omstandigheid
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Nevens de gewone strafverzwaring voor zwaar lichamelijk letsel als onbedoeld gevolg van
het misdrijf, wordt melding gemaakt van de omstandigheid, dat "na verloop van drie
maanden sedert het plegen van het misdrijf nog geen spoor van het kind is ontdekt". Deze
toevoeging vervangt de onderscheiding van de artikelen 349 en 352 Code Pénal tussen het
te vondeling leggen "non solitaire" en "lieu non solitaire". Deze onderscheiding gaf
aanleiding tot moeilijkheden van praktische aard en is ook in beginsel minder juist, daar
veeleer de gevolgen van de handeling dan de aard der plaats tot strafverzwaring moeten
leiden. Een moeder die haar kind te vondeling legt, kan ook bij die daad een wakend oog
op het kind houden of doen houden; verzuimt zij dit, zo vermeerdert het gevaar en
verzwaart haar schuld. Bij de toestand van onzekerheid omtrent het lot van het kind is
daarvoor het ergste te duchten, en, subjectief gesproken, de schuld even zwaar als in geval
het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel of de dood ondervindt.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De commissie heeft bezwaar tegen de strafverzwaring wanneer "na verloop van drie
maanden sedert het plegen van het misdrijf nog geen spoor van het kind ontdekt is". De
fictie dat, wanneer onzekerheid bestaat omtrent het lot van het kind, de schuld even zwaar
is als in het geval het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel ondervindt, is in facto onjuist.
Waarom hier een maximum van negen jaren, in afwijking van andere dergelijke
bepalingen? In artikel 300 wordt voor mishandeling welke de dood tot gevolg heeft, een
maximum van zes jaren bedreigd.
Met de eerste op dit artikel voorgestelde wijzigingen kan de Minister zich wel verenigen.
Het hier bedoelde misdrijf, verlating van een kind, kan met voorbedachten rade gepleegd
worden; het maximum moet dan ook hoger zijn dan mishandeling zonder voorbedachten
rade.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste en tweede lid vervalt het leesteken aan het slot van die leden. Daaraan wordt
telkens toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 258 Het zijn van ouder als strafverzwarende omstandigheid
Oorspronkelijke sanctie: verhoging van de in artikelen 256 en 257 bepaalde straffen met
een derde.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.

Titel XV Verlating van hulpbehoevenden

339

Artikel 259 Vrees voor ontdekking bevalling als strafverminderende omstandigheid
Oorspronkelijke sanctie: vermindering van het maximum van de in artikelen 256 en 257
vermelde straffen tot de helft.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het artikel staat in rechtstreeks verband met artikel 290, waar de bepaling is toegelicht en
de straf insgelijks de helft bedraagt van die tegen doodslag bedreigd.
Advies van de Raad van State
De vraag is of het artikel wel genoegzaam verband houdt met artikel 290.
Bij kinderdoodslag is het maximum van de straf zes jaren; legt de moeder het kind te
vondeling onder de omstandigheden hier omschreven, dan is het maximum van de haar op
te leggen straf niet hoger dan de helft van het maximum van de straffen in de artikelen 256
en 257 bedreigd, derhalve bijvoorbeeld indien de te vondeling legging de dood ten gevolge
heeft, slechts hoogstens 4 1/2 jaar tegen hoogstens 6 jaren in geval van artikel 290.
Kinderdoodslag door middel van het te vondeling legging schijnt niet minder strafbaar dan
de onmiddellijk gepleegde kinderdoodslag van artikel 314.
Rapport aan de koning
Bij de hier gemaakte vergelijking schijnt er niet op te zijn gelet, dat bij kinderdoodslag en
kindermoord de levensberoving het gewild gevolg is van het feit, wat niet geacht kan
worden het geval te zijn (veeleer zelfs het tegendeel) wanneer de moeder het kind te
vondeling legt, ook al volgt daaruit zijn dood.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid achtte het artikel bij de ruimte van straf in de vorige artikelen overbodig.
Het betreft hier een reden van verschoning die even als in de artikelen 290 en 291,
uitdrukkelijk in de wet moet worden erkend. Weglating zou tot die van beide
laatstgenoemde artikelen moeten leiden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
De laatste zinsnede wordt als volgt gelezen: wordt het maximum van de in de artikelen
256 en 257 vermelde gevangenisstraffen tot de helft verminderd en wordt de in artikel 257
vermelde geldboete tot de vierde categorie teruggebracht.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.

Titel XV Verlating van hulpbehoevenden
ISkpunten 1881:
- gewenste consistentie van de wetgeving.
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Artikel 260 Bijkomende straf
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
1886
Totaal
Objectieve ernst van het feit
3
3
Subjectieve ernst van het feit
2
2
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
2
2
Systematische overwegingen
1
1
Differentiatiecriterium
1
1
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen; rechtsvergelijking 1 1
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten _
Het ontbreken van overwegingen
3
3

Tussenbalans
a. IJkpunten
In deze titel komt de objectieve ernst van het feit als ijkpunt tot uitdrukking in de speciale
bescherming die de slachtoffers behoeven. Dit blijkt in het bijzonder uit het feit dat er een
speciale zorgplicht geldt ten aanzien van kinderen onder de 7 jaar, die immers volkomen
afhankelijk zijn van de zorg van anderen. De Memorie van Toelichting stelt het zo: 'De
grond der strafbaarheid ligt niet in de onzekerheid, die door het misdrijf in de burgerlijke
staat kan ontstaan, noch in enige bijzondere kwetsing van de publiekrechtelijke
onzekerheid, maar in het ongeoorloofde om een kind, dat zichzelf niet kan helpen, in een
hulpeloze toestand te brengen of te verlaten, er zich van te ontdoen op een wijze die het
kind aan velerlei gevaren blootstelt'.
In deze titel speelt ook de subjectieve ernst van het feit een rol, aangezien de
voorbedachten rade van degene die een kind in de steek laat, strafverzwarend geacht
wordt. Dit blijkt eveneens uit het feit dat in 1886 werd stilgestaan bij de houding van de
moeder die het kind te vondeling legt. Deze houding dient een rol te spelen bij de hoogte
van het strafmaximum. Daaruit vloeide voort dat wanneer de moeder onverschillig staat
tegenover het lot van het kind, dat als even ernstig beschouwd wordt als wanneer er
lichamelijk letsel of de dood volgt. Opmerkelijk is dat er in dit verband in 1886 bewust is
afgezien van plaatsing onder de misdrijven tegen het leven, zoals bijvoorbeeld in
Duitsland het geval was, omdat daardoor te grote nadruk gelegd zou worden op het gevolg
van de daad, dat wel mogelijk is maar toch zelden voorvalt en nimmer in het oogmerk van
de dader ligt. Daarbij werd er gewezen op het feit dat, mocht dit wel het oogmerk van de
dader zijn bij het verlaten van het kind, het te vondeling leggen slechts een middel is tot
het misdrijf van moord of doodslag. Hieruit blijkt duidelijk dat ook systematische
overwegingen met soms zelfs een rechtsvergelijkend tintje, een rol gespeeld hebben.
Het valt verder op dat in 1886 in de toelichting op de titel zeer bewust wordt afgezien
van differentiatie naar de mate van hulpeloosheid, eenvoudige verlating etc. Een
belangrijke reden om niet te differentieren naar eenvoudige verlating en het in hulpeloze
toestand achterlaten was dat deze onderscheiding die wel gemaakt werd in de Code Pénal
tot veel praktische moeilijkheden aanleiding gaf. Dit wilde men vermijden en daartoe werd
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gekozen voor een differentiatie naar lichamelijk letsel en dood in een apart artikel. Hoewel
het daardoor op het eerste gezicht lijkt alsof wordt afgeweken van de gekozen systematiek
in artikel 300 Sr, is dit niet het geval. In deze titel wordt namelijk de voorbedachten rade
gekoppeld aan de differentiatie naar lichamelijk letsel en dood, hetgeen bij de eenvoudige
mishandeling van artikel 300 Sr niet het geval is.
Voorts wordt er in 1886 gedifferentieerd naar het al dan niet zijn van ouder. Het zijn
van ouder werkt strafverzwarend. Indien er echter gehandeld wordt uit vrees voor
ontdekking van de zwangerschap werkt dit weer strafverlichtend. In dit verband kunnen
wederom systematische overwegingen worden aangetroffen. Zo wordt er voor wat betreft
de hoogte van het strafmaximum vergeleken met artikel 290 Sr (kinderdoodslag).
b. Conclusie
- Naast de objectieve ernst van het feit speelt ook de subjectieve ernst van het feit in deze
titel een belangrijke rol.
- Er wordt veel gedifferentieerd. Zo keert in deze titel het veelvuldig in het Wetboek
gehanteerde onderscheid naar lichamelijk letsel en dood terug. Daarnaast valt op dat er
zowel gedifferentieerd wordt naar verzwarende (het zijn van ouder, voorbedachten rade
en het letsel) als naar verlichtende (vrees voor ontdekking) omstandigheden. Met
betrekking tot de differentiatie naar lichamelijk letsel en dood en de koppeling met
voorbedachten rade, speelt de rechtsvergelijking met de Code Pénal een rol.
- De consistentie van strafmaxima binnen de titel is in 1886 gewaarborgd, waarbij
systematische overwegingen van belang zijn geweest.
- Er is bij de totstandkoming in 1886 behoorlijk gemotiveerd. Daarna hebben er binnen
deze titel geen relevante wijzigingen plaatsgevonden.
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Titeloverzicht
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting bij deze titel
De hoofdbeginselen van deze titel, in menig opzicht overeenstemmende met de Italiaanse
ontwerpen, kan men, behoudens de bijzondere bepalingen van de artikelen 268, 270 en
271, samenvatten in drie regels:
a. geen belediging zonder opzet om te beledigen.
De wil van de dader is hier van overwegende invloed. Het voornaamste vereiste voor
belediging is de aanwezigheid van de animus injuriandi, van het oogmerk hetzij om
iemands eergevoel te krenken, hetzij om, in de ogen van anderen, iemands eer te
verminderen.
b. geen laster zonder dat blijkt van de opzettelijke onwaarheid van de betichting.
Hij die de waarheid spreekt of meent de spreken kan beledigen, nimmer lasteren. Alleen
hij die tegen beter weten aan iemand, met het oogmerk om hem te beledigen, onware
feiten waardoor diens eer en goede naam wordt aangerand, ten laste legt, is lasteraar
c. geen onderzoek naar waarheid of onwaarheid dan in bepaalde door de wet genoemde
gevallen.
De Code Pénal kent geen andere belediging tegen private personen dan die welke zich
uiten in woorden. Dit stelsel verdient geen goedkeuring. De animus injuriandi kan zich
even goed in daden uiten als in woorden, evenals het Duitse wetboek erkent.
De praktische bezwaren die men daartegen heeft aangevoerd, en die ook de Pruissischen
wetgever bewogen, de injuria realis met stilzwijgen voorbij te gaan en haar dus alleen te
straffen waar zij valt onder het begrip van mishandeling, zijn niet overwegend. Uit de aard
van het feit zal in de regel reeds voldoende blijken of het gepleegd is om te beledigen en
dus strafbaar is als belediging, niet als mishandeling. De verwonding zal wel bijna altijd
tot de laatste, een lichte slag of stoot in het aangezicht meestal tot het eerste te brengen
zijn; het ware leed is dan niet de lichaamssmart, maar de zedelijke grief.
b) Wijzigingen
c) Bijzonderheden en conclusies
IJkpunten 1881 bij deze titel:
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 261 Smaad(schrift)
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Smaadschrift verschilt van smaad alleen in het middel waardoor het misdrijf wordt
gepleegd, namelijk door geschriften of afbeeldingen. Tot afzonderlijke vermelding van
belediging in authentieke akten, zoals in artikel 367 Code Pénal, bestaat geen grond; zij zal
óf in dit artikel, óf in een andere bepaling van deze titel vallen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Naar het oordeel van de commissie moet het oogmerk om te beledigen niet geëist worden.
Terecht zegt de Memorie van Toelichting "geen belediging zonder opzet om te beledigen".
Maar het oogmerk dat de wet stelt gaat verder dan hetgeen de Memorie van Toelichting als
criterium stelt.
De oorspronkelijke twee ontwerpartikelen zijn tot één artikel verenigd en beide door het
nieuwe derde lid verduidelijkt en beperkt.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
De heer De beaufort: als ik mijn bezwaren omtrent deze titel onder een vaste vorm zou
willen brengen, wens ik dat artikel 262, waarin laster als zelfstandig misdrijf wordt
beschouwd, vervalt en dat in artikel 263, sub 1 en 3 wordt weggenomen. Bij aanneming
van deze wijziging zou wellicht aanbeveling verdienen het strafmaximum van artikel 261
ten aanzien van smaad te verhogen.
De heer De Savorin Lohman: het onderscheid tussen artikel 262 en 263 ligt alleen hierin:
in het tegen beter weten in, niet daarin: of het feit waar is of onwaar. Maar wanneer ik
iemand iets ten laste leg dat ik zelf heb moeten weten dat hij gepleegd heeft, dan moet hij
dus in zodanig geval veel zwaarder gestraft worden, omdat in dat geval subjectief het
misdrijf veel zwaarder is.
De heer Modderman, Minister van Justitie: het geldt hier als een materie van
buitengewoon moeilijke aard en waarbij de wetgever altijd tussen twee klippen geplaatst
is. Aan de ene kant is er het gevaar om in het private leven te wroeten een aan de andere
kant het gevaar om aan de belediger soms de verdediging onmogelijk te maken.
Verslag van de Eerste Kamer
Had na het wegvallen van het oorspronkelijk gewijzigd ontwerp sub 1 van artikel 263,
althans het maximum van de straffen wegens smaad en smaadschrift niet moeten worden
verzwaard?
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Antwoord van de Regering
Dat de straf in artikel 261 thans iets zwaarder kunnen wezen, is waar. Zes maanden
cellulair is echter niet zo gering en ook thans zou het moeilijk zijn een lasteraar aan te
wijzen die tot een zwaardere straf veroordeeld is.
b) Wijzigingen
Wet van 19 juli 1934, Stb. 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikte belang.
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikte belang.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste en tweede lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd
gulden" gelezen: of geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 262 Laster
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en ontzetting van de in
artikel 28 nr. 1-3 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
De heer De beaufort: als ik mijn bezwaren omtrent deze titel onder een vaste vorm zou
willen brengen, wens ik dat artikel 262, waarin laster als zelfstandig misdrijf wordt
beschouwd, vervalt en dat in artikel 263, sub 1 en 3 wordt weggenomen. Bij aanneming
van deze wijziging zou wellicht aanbeveling verdienen het strafmaximum van artikel 261
ten aanzien van smaad te verhogen.
De heer De Savorin Lohman: het onderscheid tussen artikel 262 en 263 ligt alleen hierin:
in het tegen beter weten in, niet daarin: of het feit waar is of onwaar. Maar wanneer ik
iemand iets ten laste leg dat ik zelf heb moeten weten dat hij gepleegd heeft, dan moet hij
dus in zodanig geval veel zwaarder gestraft worden, omdat in dat geval subjectief het
misdrijf veel zwaarder is.
De heer Modderman, Minister van Justitie: het geldt hier als een materie van
buitengewoon moeilijke aard en waarbij de wetgever altijd tussen twee klippen geplaatst
is. Aan de ene kant is er het gevaar om in het private leven te wroeten een aan de andere
kant het gevaar om aan de belediger soms de verdediging onmogelijk te maken.
b) Wijzigingen
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Verandering delictsomschrijving en verlaging van de gevangenisstraf naar ten hoogste
twee jaren.
In het tweede lid wordt in plaats van "artikel 28 no. 1-3" gelezen: artikel 28 no. 1-2.
Memorie van Toelichting
De voorgestelde wijziging van artikel 262 en de daarmee verband houdende schrapping
van de artikelen 263 en 264 strekken ertoe, de bepalingen omtrent het, in bepaalde
gevallen bij vervolging wegens smaad of smaadschrift, door de verdachte te leveren bewijs
van de waarheid te doen vervallen. Deze wijziging leidt tot een nieuwe omschrijving van
de gekwalificeerde vorm van het misdrijf.
Het maximum van de gevangenisstraf voor laster is in het wetsontwerp verminderd van
drie tot twee jaar, hetgeen overigens nog altijd het viervoud vormt van de straf die,
krachtens artikel 261, eerste lid, voor smaad — en het dubbele van wat, ingevolge het
tweede lid van dat artikel, voor smaadschrift — ten hoogste kan worden opgelegd. Deze
beperking maakt het strafmaximum gelijk aan dat van artikel 118. Hierdoor wordt
vermeden, dat de maximaal op te leggen straf bij belediging van het hoofd of een lid van
de regering, c.q. een vertegenwoordiger, van een bevriende staat lager zou zijn dan die
welke, in de ernstige gevallen, kan worden opgelegd voor belediging van iemand anders.
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Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren is in 1978 verlaagd
naar ten hoogste twee jaren.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving veranderd is.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1978:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 263 bewijstoelating (vervallen)
a) Invoering

I

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
-

71

11

Titel XVI Belediging

350

Artikel 264 bewijstoelating (vervallen)
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.

.31
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Artikel 265 Bewijskracht van rechtelijke uitspraken
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 266 Eenvoudige belediging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Het woord opzettelijk strekt hier tot uitdrukking van de animus injuriandi.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
In het ontwerp was het strafmaximum een geldboete van ten hoogste honderd en vijftig
gulden. De commissie acht de hier bedreigde straf veel te licht. Er zijn persoonlijk
aangedane, rechtstreekse beledigingen die veel zwaarder treffen dan menige smaad of
smaadschrift. Juist die beledigingen zijn het die naar het nog bij velen heersende gevoel
niet door bloed kunnen worden uitgewist. Indien het duel strafbaar moet zijn, dan is
daarbij ook krachtige bescherming der wet tegen elke belediging nodig. De commissie
geeft daarom in overweging de straf te bepalen op een gevangenisstraf van drie maanden
of een geldboete van ten hoogste honderd vijftig gulden.
De straf is verzwaard en daardoor de anomalie weggenomen dat bij dit misdrijf de
verspreider (artikel 271) zwaarder wordt gestraft dan de dader.
b) Wijzigingen
Wet van 12 juni 1915, Stb. 247, houdende vaststelling van nadere strafrechtelijke
voorzieningen betreffende veroordelingen, waarbij de straf, tenzij de rechter later anders
beveelt, niet wordt ondergaan, de betaling van geldboeten en de voorwaardelijke
invrijheidsstelling.
Technische wijziging.
Wet van 19 juli 1934, Stb 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Tekstuele wijziging.
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Tekstuele wijziging en toevoeging van het tweede lid.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
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In het eerste lid moet in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
worden gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie in de wetgeving.
Naar aanleiding van de opmerking van de commissie is er ook een gevangenisstraf
mogelijk gemaakt. De opmerking van de commissie ziet op de objectieve ernst van het
feit, terwijl de straf vervolgens wordt verhoogd met een beroep op de gewenste
consistentie van wetgeving.

,r1

Titel XVI Belediging

354

Artikel 267 Belediging bijzondere organen en functionarissen
Oorspronkelijke sanctie: verhoging van de in de voorgaande artikelen bepaalde straffen
met een derde.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Hierbij is er een opsomming gekomen van drie gevallen waarin de straf met een derde
verhoogd kan worden. Oorspronkelijk was dat alleen mogelijk in het geval van een
ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening.
Memorie van Toelichting
De belediging van het openbaar gezag wordt gelijkgesteld met de belediging van de
ambtenaar in functie, als voorzien in dit artikel. Die gelijkstelling heeft tot gevolg, dat deze
vorm van belediging onder de algemene regeling wordt gebracht, behoudens twee
afwijkingen. Één van deze afwijkingen is dat het strafmaximum een derde hoger is dan bij
"gewone" belediging, maar in het algemeen toch aanmerkelijk lager dan de twee jaar
gevangenisstraf die thans in artikel 137a is bedreigd.
Het gestelde onder sub 3 heeft betrekking op belediging van een hoofd of een lid van de
regering van een bevriende staat. Deze toevoeging aan het bestaande artikel is ingegeven
door de overweging, dat de strafrechtelijke waardering, tot uiting komend in het
strafmaximum, bij belediging van regeringspersonen van bevriende staten niet lager
behoort te zijn dan bij belediging van Nederlandse ambtenaren
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: uitbreiding in 1978 van de gevallen waarin de straf met een derde
kan worden verhoogd.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1978:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 268 Lasterlijke aanklacht
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en ontzetting van de in
artikel 28 nr. 1-3 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De lasterlijke aanklacht wordt somtijds met minder recht aangemerkt als een misdrijf tegen
het openbaar gezag; de schuldige heeft het oogmerk om een bijzonder persoon te grieven
en niet om justitie om te leiden.
b) Wijzigingen
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Verlaging van de gevangenisstraf in het eerste lid naar ten hoogste twee jaren. In het
tweede lid is de verwijzing naar "artikel 28 no. 1-3" veranderd in: artikel 28 no. 1-2.
Memorie van Toelichting
Het maximum blijft aldus gelijk aan het maximum bij laster, waarvoor dezelfde verlaging
is voorzien. Het maximum van de gevangenisstraf is in het wetsontwerp verminderd van
drie tot twee jaar, hetgeen overigens nog altijd het viervoud vormt van de straf die,
krachtens artikel 261, eerste lid, voor smaad — en het dubbele van wat, ingevolge het
tweede lid van dat artikel, voor smaadschrift — ten hoogste kan worden opgelegd. Deze
beperking maakt het strafmaximum gelijk aan dat van artikel 118. Hierdoor wordt
vermeden, dat de maximaal op te leggen straf bij belediging van het hoofd of een lid van
de regering, c.q. een vertegenwoordiger, van een bevriende staat lager zou zijn dan die
welke, in de ernstige gevallen, kan worden opgelegd voor belediging van iemand anders.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid vervalt het leesteken aan het slot. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete
van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren in lid 1 is in 1978
verlaagd naar ten hoogste twee jaren.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1978:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 269 Het klachtvereiste
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 270 Smaad(schrift) jegens overledene
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Het is niet het min of meer juiste of waarheidslievende oordeel over de afgestorvene, noch
het onwillekeurige daardoor veroorzaakte leed, maar de opzettelijke aanranding van
levenden, welke de strafbepaling rechtvaardigt.
Hij overigens die, met het oogmerk om te beledigen, geschriften van overledenen uitgeeft,
waarin feiten voorkomen, die strekken om de eer of de goeden naam van een nog levende
aan te randen, is niet strafbaar krachtens dit artikel, maar onder omstandigheden is hij
schuldig aan smaadschrift (artikel 261, lid 2).
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

In het oorspronkelijke wetsontwerp was er alleen een geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden bedreigd. De commissie acht deze straf in vergelijking met de vorige
artikelen niet zwaar genoeg, vooral wanneer men bedenkt, dat onder smaad ook laster is
begrepen. De commissie zou willen bedreigen nevens de geldboete een gevangenisstraf
van ten hoogste drie maanden.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen.
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Artikel 271 Verspreiding van beledigend geschrift
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.
Lid 2: ontzetting van de uitoefening van het beroep.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit artikel is te vergelijken met de artikelen 113, 119, 132, 134, 240.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Waarom is hier niet een bepaling opgenomen gelijk aan het tweede lid van artikel 113
(ontzetting van de uitoefening van het beroep). De gevallen staan volkomen gelijk.
Aan de opmerking van de commissie is voldaan.
b) Wijzigingen
Wet van 19 juli 1934, Stb 405, houdende nadere voorzieningen ter bescherming van de
openbare orde.
Hierbij is het huidige lid 2 toegevoegd, inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang
en verhoging van de gevangenisstraf naar ten hoogste drie maanden.
Memorie van Toelichting
Voorgesteld wordt van de gelegenheid gebruik te maken de strafsanctie, gesteld op het
verspreidingsdelict van artikel 271, ietwat te verhogen.
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 25 maart 1978, Stb 155, houdende nieuwe regelen betreffende strafbare
belediging.
Technische wijziging.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevante gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste een maand is in 1934
verhoogd naar ten hoogste drie maanden.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1934:
- het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Totaal
Jaar
1978
1886
1934
Objectieve ernst van het feit
1
3
2
4
Subjectieve ernst van het feit
4
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
2
3
5
Systematische overwegingen 3 3
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen 3 1 4

Tussenbalans
a. IJkpunten
In deze titel is er sprake van een vloeiende overgang tussen de objectieve ernst en de
subjectieve ernst van het feit. De ernst van het feit als zodanig speelt een belangrijke rol,
aangezien deze titel betrekking heeft op zaken die iemand persoonlijk raken (objectieve
ernst), maar waarbij dit wel van persoon tot persoon kan verschillen (subjectieve ernst).
Dit blijkt uit de algemene toelichting op de titel waarin gesteld wordt dat de
hoofdbeginselen van deze titel kunnen worden samengevat in drie regels, welke grote
overeenkomst vertonen met het Italiaanse Wetboek van Strafrecht, te weten: a) Er kan
geen sprake zijn van belediging indien de opzet om te beledigen ontbreekt; b) er kan geen
sprake zijn van laster indien er geen sprake is van opzettelijke onwaarheid van de
betichting, en c) er wordt geen onderzoek naar waarheid of onwaarheid ingesteld dan in de
door de wet bepaalde gevallen.
Bij a is de wil van de dader van overwegende invloed. Het voornaamste vereiste voor
belediging is immers de aanwezigheid van de "animus injuriandi", het oogmerk om hetzij
iemands eergevoel te krenken, hetzij om in de ogen van anderen iemands eer te
verminderen.
Ten aanzien van b geldt dat iemand die de waarheid spreekt of meent te spreken
weliswaar kan beledigen, maar nimmer kan lasteren. Alleen hij die tegen beter weten aan
iemand, met het oogmerk om hem te beledigen onware feiten waardoor iemands goede
naam of eer wordt aangerand, ten laste legt is een lasteraar.
Het is opmerkelijk dat de oorspronkelijk voorgestelde straf in 1886 veel te licht werd
bevonden. De commissie wees daarbij op het feit dat er persoonlijk aangedane,
rechtstreekse beledigingen zijn die veel zwaarder treffen dan menige smaad of
smaadschrift en die naar het nog bij velen heersende gevoel niet door bloed kunnen
worden uitgewist, waarin eveneens de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit
tot uitdrukking komen.
Van belang in deze titel is ook de gemaakte vergelijking met de strafbaarstelling van
het duel. Immers, als het duel strafbaar is, moet de wet voorzien in een krachtige
bescherming tegen elke belediging, aldus de commissie. Naast het feit dat dit een
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systematische overweging is, klinkt er toch ook duidelijk iets instrumenteels in door. Dat
instrumentele aspect kwam hiervoor reeds bij de strafbaarstelling van het tweegevecht als
zodanig nadrukkelijk naar voren en doet dus ook in deze titel zijn invloed gelden. In dit
verband is het voorts opmerkelijk dat de commissie in 1886 opmerkte de bedreigde straf
bij artikel 270 Sr in vergelijking met de voorgaande artikelen niet zwaar genoeg te vinden,
aangezien onder smaad ook laster is begrepen. Als gevolg van deze bezwaren is er naast de
oorspronkelijk bedreigde geldboete in het Wetboek tevens een gevangenisstraf van ten
hoogste drie maanden opgenomen.
Verder is vermeldenswaard dat in 1934 aan de delictsomschrijving van artikel 266 Sr
het woordje 'afbeelding' is toegevoegd. Hiermee is het aantal gedragingen dat onder de
reikwijdte van artikel 266 Sr kan vallen aanzienlijk uitgebreid. Hoewel dit op zichzelf geen
directe wijziging van het strafmaximum is, hangt een uitbreiding van de reikwijdte van een
delictsomschrijving daarmee wel samen.
Opvallend is voorts dat het strafmaximum van artikel 268 Sr in 1978 is verlaagd van 3
jaar gevangenisstraf naar 2 jaar. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat het
strafmaximum daarmee gelijk getrokken werd met dat van artikel 118 Sr. Dit had tot
gevolg dat werd vermeden dat de maximaal op te leggen straf bij belediging van het hoofd
of lid van de regering, respectievelijk een vertegenwoordiger van een bevriende Staat lager
zou zijn, dan die welke in de ernstige gevallen kan worden opgelegd voor belediging van
iemand anders.
b. Conclusie
- In deze titel spelen zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit een
belangrijke rol, waarbij opvalt dat er een vloeiende overgang tussen beide is.
- De reeds eerder gesignaleerde instrumentele overwegingen die ten grondslag liggen aan
de strafbaarstelling van het tweegevecht in 1886, oefenen ook in deze titel invloed uit.
Dat is mede een gevolg van de systematische overwegingen die daarbij een rol spelen.
- De consistentie van strafmaxima binnen deze titel is door de jaren heen gewaarborgd,
zij het dat er in 1978 een ongemotiveerde verlaging van het strafmaximum van artikel
268 Sr heeft plaatsgevonden.
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Artikel 272 Opzettelijke schending van wettelijke geheimhoudingsplichten /
beroeps- of ambtgeheimen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
In artikel 272 en 273 is strafbaar de opzettelijke schending van de plicht tot zwijgen, niet
elke onbedachtzame mededeling van hetgeen men geen geheim achtte.
Advies van de Raad van State
Het is de vraag of, of het woord opzettelijk niet moet worden weggelaten. Het opzet blijkt
uit de daad der openbaring.
Rapport aan de Koning
Het woord opzettelijk kan niet worden gemist. Het is toch mogelijk, dat iemand zich een
geheim laat ontsnappen, zonder dat hij de openbaring wilde, of ook zonder te weten dat het
een geheim is.
Advies van de Raad van State
Het maximum van de straf is te laag in verhouding tot de gevolgen die het feit kan hebben.
Rapport aan de Koning
De zienswijze van de Raad van State, dat de in dit artikel bedreigde straf niet zwaar
genoeg zou zijn, wordt niet gedeeld. Men bedenke, dat wanneer het belang der veiligheid
van de staat er bij betrokken is, het feit dan in andere bepalingen zal vallen en een
zwaarder misdrijf wordt.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
In het oorspronkelijk ontwerp is het maximum voor de gevangenisstraf gesteld op zes
weken en voor de geldboete driehonderd gulden. De commissie zou deze straf willen
verhogen tot zes maanden of een geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Ten
onrechte beroept zich de minister, in antwoord op de Raad van State, welke eveneens
verzwaring van de straf wenselijk achtte, op de omstandigheid dat het feit een zwaarder
misdrijf wordt indien het belang der veiligheid van de Staat er bij betrokken is. Het
misdrijf van dit artikel kan zeer ernstige gevolgen hebben voor degene wiens geheim dit
betreft, ook al is er geen staatsbelang bij betrokken. Bovendien kan hieronder ook het feit
vallen dat de dader door een eed tot geheimhouding verplicht was. De buitenlandse wetten
bedreigen dan ook in de regel een zwaardere straf (zie Belgische en Duitse wetboek en
Code Pénal) en het verschil tussen 6 jaren (artikel 98: schending van staatsgeheim) en zes
maanden is toch nog altijd aanzienlijk.
Aan de opmerkingen betreffende deze titel is gevolg gegeven.
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Wijzigingen
104

Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 30 juni 1967, Stb 377, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de
bestraffing van schending van geheimen.
Hierbij is de delictsomschrijving veranderd. Verhoging van de gevangenisstraf naar ten
hoogste een jaar en verhoging van het boetemaximum naar ten hoogste zes duizend
gulden.

Memorie van Toelichting
Toch kan met een strafbepaling tegen opzettelijke geheimhouding, in de geest van het
huidige artikel 272, eerste lid Sr., niet worden volstaan. De "klassieke" geheimhouders zijn
zich er zeer wel van bewust, dat zij tot geheimhouding verplicht zijn, maar hetzelfde kan
niet worden gezegd van al degenen wier geheimhoudingsplicht berust op bepalingen van
bijzondere wetten. Op basis van het al bestaande artikel 272 zouden deze zwijgplichtigen,
al hebben zij een gegeven van vertrouwelijke aard bewust ter kennis van een derde
gebracht, vrijuit gaan, indien zij zouden beweren dat zij niet wisten dat geheimhouding
verboden was en dit verweer niet kan worden verlegd. Mede met het oog op de
bescherming van geheimen waarmee zulke personen in aanraking komen, stelt het thans
aangeboden ontwerp het opzettelijk verstrekken van gegevens aan een onbevoegde
strafbaar, niet alleen wanneer de informant het geheime karakter van de gegevens kende,
maar ook wanneer hij dat karakter behoorde te kennen.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.

Memorie van Toelichting
Bij toepassing van de algemene indelingscriteria zou op het hier omschreven delict een
boetemaximum van de derde categorie komen te staan. Dat is te laag vanwege de hiermee
gemoeide belangen, die ook naar omvang, zeker niet lager te waarderen zijn dan die welke
bij de geheimhoudingsplicht in de zakelijke sfeer in het geding zijn.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden is in 1967
verhoogd naar ten hoogste een jaar en het boetemaximum van ten hoogste twaalfhonderd
gulden is verhoogd naar ten hoogste zesduizend gulden.
Daarbij moet worden opgemerkt dat de delictsomschrijving veranderd is.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
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gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
IJkpunten 1967:
subjectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
Een advies van de Raad van State om het maximum te verhogen wordt verworpen.
Opvallend is dat de Raad van State dit advies alleen geeft bij artikel 272 en niet bij artikel
273, terwijl ook bij artikel 273 het oorspronkelijke maximum voor de gevangenisstraf zes
weken is en voor de geldboete drie honderd gulden. De commissie vindt de straf zowel bij
artikel 272 als 273 te laag.
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Artikel 273 Schending bedrijfsgeheimen / heling computergegevens ondernemingen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van
ten hoogste zeshonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

In artikel 272 en 273 is strafbaar de opzettelijke schending van de plicht tot zwijgen, niet
elke onbedachtzame mededeling van hetgeen men geen geheim achtte.
Advies van de Raad van State

Het is de vraag of, of het woord opzettelijk niet moet worden weggelaten. Het opzet blijkt
uit de daad der openbaring.
Rapport aan de Koning

Het woord opzettelijk kan niet worden gemist. Het is toch mogelijk, dat iemand zich een
geheim laat ontsnappen, zonder dat hij de openbaring wilde, of ook zonder te weten dat het
een geheim is.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

In het oorspronkelijk ontwerp is het maximum voor de gevangenisstraf gesteld op zes
weken en voor de geldboete drie honderd gulden. De commissie zou deze straf willen
verhogen tot zes maanden of een geldboete van ten hoogste zes honderd gulden. Ten
onrechte beroept zich de minister, in antwoord op de Raad van State, welke eveneens
verzwaring van de straf wenselijk achtte, op de omstandigheid dat het feit een zwaarder
misdrijf wordt indien het belang der veiligheid van de Staat er bij betrokken is. Het
misdrijf van dit artikel kan zeer ernstige gevolgen hebben voor degene wiens geheim dit
betreft, ook al is er geen staatsbelang bij betrokken. Bovendien kan hieronder ook het feit
vallen dat de dader door een eed tot geheimhouding verplicht was. De buitenlandse wetten
bedreigen dan ook in de regel een zwaardere straf (zie Belgische en Duitse wetboek en
Code Pénal) en het verschil tussen 6 jaren (artikel 98: schending van staatsgeheim) en zes
maanden is toch nog altijd aanzienlijk. ,1
Een minderheid der commissie zou zelfs de gevangenisstraf in het geval van artikel 273 op
het voetspoor van de Belgische Code willen brengen op drie jaren. Wil men, ofschoon niet
zeer consequent waar de octrooien zijn afgeschaft, de bijzonderheid in dit opzicht
beschermen, dan is, met het oog op de belangen die dikwijls bij een geheim van handel of
nijverheid gemoeid zijn, alleen een zwaardere straf voldoende afschrikkend om
preventieve invloed te mogen verwachten en ook, daar de dader gewoonlijk aanzienlijk
voordeel of het toebrengen van groot nadeel beoogt, gerechtvaardigd.
Aan de opmerkingen betreffende deze titel is gevolg gegeven.
b) Wijzigingen
Wet van 2 juli 1928, Stb. 216, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen omtrent de
naamloze vennootschap en regeling van de aansprakelijkheid voor het prospectus.
Hierbij is er een nieuw tweede lid ingevoegd.
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Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden" wordt gelezen: geldboete van
ten hoogste twaalfhonderd gulden.
Wet van 30 juni 1967, Stb 377, houdende vaststelling van algemene bepalingen omtrent de
bestraffing van schending van geheimen.
Hierbij is het tweede lid komen te vervallen.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste twaalfhonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Memorie van Toelichting
Bij toepassing van de algemene indelingscriteria zou op het hier omschreven delict een
boetemaximum van de derde categorie komen te staan. Dat is voor het feit van dit artikel
veel te laag. De met schending van bedrijfsgeheimen gemoeide belangen verdienen, gelet
ook op de financiële voordelen welke daarbij kunnen worden behaald, een meer passende
bescherming.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Hierbij is het tweede lid vernummerd tot het derde lid en is er een nieuw tweede lid
toegevoegd en een inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen;
rechtsvergelijking
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen;
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
2
2

1967
1

1984
2

Totaal
4
3

2
1

2
1

2

2

1

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst van het feit komt in deze titel naar voren daar waar gewezen wordt op
het feit dat de gevolgen van het schenden van geheimen zeer ernstig kunnen zijn. Dit is
immers niet alleen het geval indien het belang der veiligheid van de Staat erbij betrokken
is. Dit feit kan evenzeer ernstige gevolgen hebben voor diegene wiens geheim dit betreft.
Daarbij geldt bovendien dat het kan gaan om een schending van een op de dader rustende
geheimhoudingsplicht of eed. Bovendien werd gesteld dat ingeval de belangen van de
Staat erbij betrokken zijn andere artikelen geschonden worden en vanuit die optiek de
delicten in deze titel niet een vergelijkbare strafbedreiging behoeven. Hierin liggen
duidelijk systematische overwegingen besloten.
Daarnaast speelt de subjectieve ernst van het feit een rol in die gevallen waarin
opzettelijk als bestanddeel in de delictsomschrijving wordt opgenomen.
Het is opvallend dat in 1886 uitdrukkelijk werd gewezen op het feit dat in het
buitenland, zoals Duitsland en België, alsook in de Code Pénal zwaardere straffen
gangbaar waren, maar dat dit uiteindelijk niet geleid heeft tot een verhoging van het
strafmaximum.
Voorts is vermeldenswaard dat de Raad van State alleen met betrekking tot artikel 272
Sr adviseert om het strafmaximum te verhogen, terwijl de commissie evenals de Tweede
Kamer in beide gevallen onder verwijzing naar het buitenland een verhoging op haar
plaats acht. Desalniettemin duurt het nog tot 1967 voordat er daadwerkelijk een verhoging
van het strafmaximum plaatsvindt. Deze verhoging betreft die van zes maanden naar een
jaar en omvat tevens een verandering van de omschrijving van artikel 272 Sr, doch beiden
worden niet nader gemotiveerd.
Opmerkelijk is ook het feit dat ten aanzien van artikel 273 Sr instrumentele argumenten
een expliciete rol spelen daar waar wordt gewezen op afschrikking en generale preventie
ingeval de belangen van de handel of nijverheid (economische belangen) in gevaar
gebracht worden. Daarbij wordt verwezen naar het winstoogmerk, hetgeen weer
betrekking heeft op de subjectieve ernst van het feit.

1.
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b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit is van belang bij de vaststelling van het strafmaximum
in deze titel.
- Ook de subjectieve ernst van het feit speelt in deze titel een rol, zowel met betrekking
tot het opnemen van opzettelijk als bestanddeel, als daar waar verwezen wordt naar het
winstoogmerk.
- De rechtsvergelijking met België en Duitsland heeft in 1886 een rol gespeeld bij de
bepaling van de hoogte van het strafmaximum.
- Daar waar de belangen van de Staat aan de orde zijn spelen systematische
overwegingen een rol.
- In 1967 vindt een ongemotiveerde verandering plaats van zowel de omschrijving van
artikel 272 Sr als het daarop gestelde strafmaximum.
- De consistentie is binnen de titel door de jaren heen gewaarborgd.
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Titeloverzicht
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
a) Invoering
-rj

Memorie van Toelichting bij deze titel
Het gebied van deze titel blijkt uit het opschrift: het omvat de wederrechtelijke inbreuken
op de persoonlijke vrijheid. De stafbaar gestelde handelingen belemmeren de persoon in
zijn vrijheid van beweging; van doen en laten. Vooraan staat het zware misdrijf van
slavenhandel.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusie

IJkpunten 1881 bij deze titel:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 274 Slavenhandel
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Slavenhandel kan evenzeer te land als ter zee gedreven worden en is daarom, ofschoon
volkenrechtelijk dit misdrijf veelal gelijk wordt gesteld met zeeróof, niet tot de
scheepvaartmisdrij ven te rekenen.

h) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie,
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 275 Schipper van slavenschip
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Slavenhandel kan evenzeer te land als ter zee gedreven worden en is daarom, ofschoon
volkenrechtelijk dit misdrijf veelal gelijk wordt gesteld met zeeroof, niet tot de
scheepvaartmisdrijven te rekenen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste en tweede lid vervalt. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 276 Schepeling van slavenschip
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De bepaling moet aanwijzen, dat met vrijen wil verrichte scheepsdienst strafbaar is. De
schepeling die onderweg de bestemming van het vaartuig verneemt kan, eer hij feitelijk of
zedelijk in de mogelijkheid was dien bodem te verlaten, daarop worden aangetroffen.
Zodra hij daartoe in de mogelijkheid verkeert, moet hij zijn dienst verlaten.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 277 Handelingen met betrekking tot slavenschepen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit feit is een misdrijf en kan niet aan de leer van de deelneming worden overgelaten.
Immers, niet enkel medeplichtigheid aan slavenhandel is strafbaar, maar ook reeds de
bezorging van een vaartuig bestemd tot het drijven van slavenhandel, zonder dat nog aan
die bestemming gevolg behoeft te zijn gegeven.
b) • Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 278 Mensenroof
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van toelichting
Dit misdrijf onderscheidt zich als zwaardere soort van de volgende vormen van
vrijheidsberoving door het karakter van meerdere duurzaamheid van dat bezit, dat ontstaat
door wegvoering naar het buitenland, buiten het bereik van de Nederlandse overheid.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 279 Ontrekking van minderjarige aan wettig gezag / bevoegd opzicht
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Opzettelijk een minderjarige geeft te kennen, dat de dader bekend moet zijn met het feit
der minderjarigheid. Daarentegen is voor de strafbaarheid geen vereiste, dat hij geweten
heeft, of de minderjarige ouder of jonger dan twaalf jaar is.

Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
In het huidige artikel is het maximum zes jaren, hetgeen negen jaren wordt, indien er
geweld of bedreiging is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaar oud is.
Het ontwerp begon met een geven van een maximum van negen jaren, indien de
minderjarige beneden de twaalf jaren oud is, vervolgens vier jaren en zes maanden bij
twaalf jaar of ouder, hetgeen verhoogd wordt naar ten hoogste zes jaren bij list, geweld of
bedreiging met geweld. Deze straffen konden met een derde worden verhoogd indien er
een baatzuchtig oogmerk of het oogmerk om ontuchtige handelingen toe te brengen
aanwezig was. De verandering hierin ontstaat naar aanleiding van het verslag van de
tweede kamer met regeringsantwoord.
Het wezen van het misdrijf bestaat hier uit een ontrekking aan het bevoegd toezicht. De
nevenomstandigheden beoordeelt de rechter bij toepassing van de straf. Waar echter
andere feiten, zoals geweld of bedreiging, het misdrijf vergezellen en de handeling in haar
geheel een ernstiger karakter aanneemt, bestaat grond voor speciale strafverzwaring.
Evenzo kan het oogmerk invloed hebben op de aard van het misdrijf zelf. Het is echter met
het oog op de praktijk, minder juist een verzwaring van de straf voor te stellen voor een
gebleken slechte bedoeling. Daardoor zou in strijd met de aeconomie van dit wetboek, de
goede bedoeling als regel worden aangenomen. De commissie zou de zaak willen omkeren
en een strafvermindering willen voorstellen voor het geval de goede bedoeling blijkbaar is.
Wat betreft het oogmerk waarmee het misdrijf gepleegd wordt, dat alles mag door de
rechter in aanmerking worden genomen; de wetgever behoort er, behoudens in geval van
schaking, van te zwijgen. En te meer kan hij dat, omdat, indien de weggevoerde tot
ontucht gebracht wordt strafverzwaring mogelijk is wegens materiele samenloop met de in
titel 14 bedoelde feiten.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vierde categorie. In het tweede lid wordt na "ten hoogste drie jaren"
ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
differentiatiecriterium.
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Artikel 280 Het verbergen / aan de nasporing van ambtenaren van Justitie of politie
ontrekken van minderjarigen
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en gevangenisstraf van
ten hoogste negen jaren indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.
a)

7)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De gevangenisstraf indien de minderjarige twaalf jaar of ouder is was in het ontwerp
maximaal vier jaren en zes maanden. Bij beneden de twaalf jaren was de gevangenisstraf
hoogstens zes jaren
Dit artikel is de casus gravior van het in het vorig ontwerpartikel omschreven misdrijf.
Aan het vergrijp tegen het over de minderjarige gesteld gezag paart zich hier een zwaarder,
steeds met ongeoorloofde en onzedelijke bedoelingen ondernomen, vergrijp tegenover de
minderjarige zelf. De straffen moeten dus ook veel zwaarder zijn.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Op grond van hetgeen bij artikel 279 is aangetekend, zal het verschil van straf naar mate
van de leeftijd moeten vervallen, met behoud van het hoogste maximum.
Het verschil van straf naar mate van de leeftijd wordt ook hier behouden, ja is hier een
bijzondere mate van gewicht. Een ouder kind laat zich niet zo gemakkelijk verbergen; een
jong kind daarentegen kan men spoorloos doen verdwijnen. Overigens is de redactie
gewijzigd. In plaats van een baatzuchtig oogmerk, dat een verzwarende omstandigheid kan
zijn, wordt geëist het bepaalde feit dat men de weggevoerde willens en wetens hetzij
verbergt, hetzij aan de nasporing van justitie of politie onttrekt.
b) Wijzigingen
Wet van 24 maart 1983, Stb. 152, tot aanvulling van artikel 280 van het wetboek van
Strafrecht.
Hierbij zijn lid 2 en lid 3 toegevoegd.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Na "ten hoogste drie jaren" wordt ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie. Het
leesteken aan het slot vervalt; daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde
categorie.
Wet van 6 december 1995, Stb. 1996/15, tot wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening en het Wetboek van Strafrecht in verband met de hulpverlening aan
weggelopen minderjarigen.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- objectieve ernst van het feit;
• subjectieve ernst van het feit;
- gewenste consistentie van wetgeving;
• differentiatiecriterium.
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Artikel 281 Schaking
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering
-7)

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

In het ontwerp was het maximum van de gevangenisstraf voor het delict van sub 1 vier
jaren en zes maanden, voor sub 2 was dit zes jaren.
Schaking kan plaats hebben tegen of met de wil van de ontvoerde. Het eerste wordt
zwaarder gestraft zonder dat het verschil maakt, of de geschaakte vrouw al dan niet
gehuwd is. Het tweede is alleen misdrijf ten aanzien van minderjarigen, die buiten de wil
van haar ouders of voogden worden weggevoerd.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

zes jaren. De straf moet gebracht worden op negen jaren. Het ergste geval in artikel 279 is
eveneens met een maximum van negen jaren bedreigd, en het feit kan ook hier tegen
minderjarigen worden gepleegd en dan een even zwaar vergrijp opleveren.
De straffen zijn met die in artikel 279 in overeenstemming gebracht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Onder sub 1 wordt ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie en onder sub 2 wordt
ingevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 282 Opzettelijke vrijheidsberoving
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Onderscheidene wetgevingen verzwaren de straf naarmate van de duur van de
vrijheidsberoving. Ten onrechte. Dit is een verschil niet in de aard van de handeling maar
in graad, waarop de rechter telkens naar omstandigheden heeft acht te slaan zonder door
een willekeurige wettelijke termijn te zijn beperkt.
De in het laatste lid van het artikel omschreven daad van medeplichtigheid wordt als
delictum sui generis strafbaar gesteld, omdat de straf hier hetzelfde behoort te zijn als die
tegen vrijheidsberoving is bedreigd.
Er was ook nog een ontwerpartikel waarin het doen opnemen strafbaar was gesteld. Hij die
iemand van de vrijheid berooft door hem wederrechtelijk op te nemen in het
krankzinnigengesticht, valt onder de algemene strafbedreiging van artikel 282; het doen
opnemen is in dit ontwerpartikel strafbaar gesteld. De in het eerste lid genoemde
strafverzwaringen, blijven hier buiten aanmerking, omdat deze noodlottige gevolgen nooit
rechtstreeks zijn te wijten aan het doen opnemen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
doet opnemen. Het opnemen zelf valt onder artikel 282, eerste lid. Intussen is de straf daar
minder (zes jaar tegenover zeven jaar en zes maanden). De commissie zou daarom willen
lezen "opneemt of doet opnemen". Of wel het gehele artikel zou kunnen vervallen, omdat
het doen opnemen toch reeds, krachtens artikel 47, volgens artikel 282, lid 1 zou kunnen
worden gestraft. In dat geval zou de straf in lid 1 moeten gebracht worden op zeven jaren
en zes maanden.
Het artikel kan vervallen. Door artikel 282 en artikel 228, tweede en derde lid, wordt in dit
misdrijf voldoende volzien. Mitsdien is in artikel 282 de straf op zeven jaren en zes
maanden gesteld.
b) Wijzigingen
Wet van 27 januari 1994, Stb.60, tot wijziging van het wetboek van Strafrecht inzake
algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen.
Verhoging van de gevangenisstraf naar ten hoogste acht jaren.
Memorie van Toelichting
Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel inzake algemene strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen is van de zijde van het Openbaar Ministerie de kanttekening
gemaakt dat ook de voorbereiding van de opzettelijke vrijheidsberoving strafbaar gesteld
zou moeten worden. De strafbaarstelling van de opzettelijk vrijheidsberoving is geregeld
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in artikel 282 van het Wetboek van Strafrecht. Blijkens het eerste lid van dat artikel is het
wettelijk strafmaximum zeven jaren en zes maanden. De strafbedreiging blijft dus zes
maanden onder de maatstaf die in het voorgestelde artikel 46 wordt gehanteerd. Ook
voorbereiding van in vereniging te begane gijzelingen als zodanig -dus: afgezien van het
via de gijzelingsactie te bereiken doel — een grond voor strafrechtelijk ingrijpen moet
kunnen opleveren. Vaak zal niet bewijsbaar zijn welk oogmerk de daders trachten te
verwerkelijken via hun voorgenomen gijzeling, in welk geval evenmin bewijsbaar is dat de
daders via de gijzelingshandeling een voorbereidingsdaad stelden tot het
afpersingsmisdrijf ex artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht, welks strafbedreiging
wel voldoet aan de in artikel 46 geformuleerde maatstaf. Ik stel derhalve voor de strafmaat
in genoemd artikel 282, eerste lid op te rekken tot acht jaren.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
ge Id boe tec ategorieën.
In het eerste, tweede en derde lid vervalt het lessteken aan het slot van die leden. Daaraan
wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Wel relevant gewijzigd: de gevangenisstraf van ten hoogste zeven jaren en zes maanden in
het eerste lid is in 1994 verhoogd naar acht jaren.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
IJkpunten 1994:
gewenste consistentie van wetgeving.
-
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Artikel 282a Gijzeling
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Lid 2: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete
van de vijfde categorie.
a) invoering
Wet van 19 maart 1988, Stb. 276 jo. 277, tot wijziging van de wet tot uit uitvoering van
het op 14 december 1973 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de voorkoming
en de bestraffing van misdrijven tegen internationale beschermde personen, met inbegrip
van diplomaten en van het op 17 december 1979 te New York tot stand gekomen verdrag
tegen het nemen van gijzelaars.
Memorie van Antwoord

Bij de keuze voor dit hoge strafmaximum hebben wij ons laten leiden door de volgende
overwegingen. De verhoging van het strafmaximum is niet vanzelfsprekend. In de eerste
plaats blijkt in de praktijk dat het in het algemeen de generale preventie en de afschrikking
meer gebaat zijn bij een hoog percentage van opsporing, gevolgd door vervolging en
berechting, dan door de bedreiging van een hoge straf in een wettelijke bepaling. In de
tweede plaats blijkt dat de rechter bij de meeste delicten in het merendeel van de gevallen
onder het wettelijke strafmaximum blijft. De wet biedt dan de rechter voldoende armslag.
Beide constateringen blijken bij ontvoeringen waarbij losgeld wordt geëist niet van
toepassing. Voor dit type delict kan de politie bogen op een opsporingspercentage dat de
honderd procent nadert. Verder wordt in een groot deel van dergelijke gevallen het
wettelijk strafmaximum van twaalf jaren ook daadwerkelijk opgelegd of benadert de
opgelegde straf dit maximum. Deze omstandigheden brengen ons ertoe een verhoging van
het wettelijk strafmaximum in dit geval op haar plaats te achten.
Daar komt bij dat de hoogte van het strafmaximum naar verwachting een grotere rol in de
overwegingen van de potentiële delinquent speelt in geval van delicten die het uitvloeisel
zijn van koele berekening, dan wanneer de strafbare gedragingen het uitvloeisel is van een
plotselinge emotionele opwelling of van geestelijke stoornis. In geval van ontvoeringen
gaat het in de regel om lang van tevoren beraamde acties waarbij het de daders uitsluitend
gaat om het financiële voordeel, terwijl hen het leed dat zij de ontvoerde en diens gezin
aandoen, koud laat. De koele berekening staat voorop. Het wettelijk strafmaximum,
gevoegd bij de pakkans en een daadwerkelijke strafoplegging die samenvalt of in de buurt
ligt van het wettelijk maximum, kan in deze berekening in de toekomst wellicht vaker dan
thans de balans in de voor de samenleving gunstige kant doen doorslaan.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1988:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 283 Vrijheidsberoving door schuld
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd
gulden.
Lid 2: hechtenis van ten hoogste negen maanden.
Lid 3: hechtenis van ten hoogste een jaar.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Dit artikel vergelijkt men met artikel 28 van de wet van 29 mei 1841.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: een
geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
De leestekens aan het slot van het tweede en derde lid vervallen. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de derde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 284 Dwang
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen maanden of geldboete van
ten hoogste driehonderd gulden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Wordt door de in de vorige artikelen omschreven feiten in de eerste plaats de vrijheid van
beweging gekrenkt, in artikel 284 en 285 treedt op de voorgrond de inbreuk op de vrijheid
van handelen.
b) Wijzigingen
Wet van 11 april 1903, Stb.101, tot aanvulling en wijziging van het Wetboek van
Strafrecht. Tekstuele wijziging
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid, eerste zinsnede wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste
zeshonderd gulden" gelezen: of geldboete van de derde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 284a Bedreiging met diefstal of afpersing van splijtstof

nw

Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of
geldboete van de vierde categorie.
a) invoering
Wet van 17 december 1987, Stb.640, houdende uitvoering van het op 3 maart 1980 tot
stand gekomen Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal.
Memorie van Toelichting
Tot de gedragingen, die ingevolge artikel 7, eerste lid van het verdrag strafbaar gesteld
dienen te worden, behoort de bedreiging kernmateriaal te stellen of via afpersing te
verkrijgen, ten einde een ander te dwingen of iets niet te doen. Dit feit levert naar
Nederlands recht op het delict van artikel 284, eerste lid, aanhef en onder sub 1, van het
Wetboek van Strafrecht met als strafmaximum negen maanden, of poging daartoe, met als
strafmaximum 6 maanden.
Artikel 5, eerste lid, van de Uitleveringswet vereist voor het toestaan van uitlevering dat er
een vrijheidsstraf van één jaar of langere duur kan worden opgelegd. Dat is het criterium,
waarnaar de Nederlandse overheid bij het aangaan van nieuwe uitleveringsverplichtingen
heeft te richten. Dit verdraagt zich dus niet met de verplichtingen voortvloeiende uit de
eerste twee leden van artikel 11 van het Verdrag. Daarom is hier een voorbehoud bij het
Verdrag gemaakt. Het zou ook mogelijk geweest zijn bijvoorbeeld een nieuw afzonderlijk
delict vast te stellen met de vereiste strafmaat.
Advies van de Raad van State
De Raad acht het onvoldoende gemotiveerd waarom de mogelijkheid tot het vaststellen
van een afzonderlijk delict met de vereiste strafmaat (minimaal één jaar) ook wordt
afgewezen. Het komt in de Nederlandse wetgeving meer voor, dat naast algemene,
specifieke strafbepalingen zijn gesteld. Dit is met name het geval bij diefstal verduistering
en bedrog.
Ook zijn er reeds verschillende strafbepalingen ter zake van behandeling met betrekking
tot kernmateriaal. Gewezen wordt op artikel 161quarter van het Wetboek van Strafrecht en
op de strafbepalingen van de Kernenergiewet. In deze laatste is onder meer het opzettelijk
zonder vergunning vervoeren van splijtstoffen strafbaar gesteld met een strafmaximum van
ten hoogste twee jaren. Het valt de Raad dan ook moeilijk in te zien waarom bedreiging
met diefstal van kernmateriaal minder strafwaardig zou zijn.
Toelichting bij het amendement van de Leden Landing-Boersema en Stemerink
Het voorgestelde amendement strekt ertoe de noodzaak voor het afleggen van het door de
Regering in artikel 3 van het voorstel van Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag
geformuleerde voorbehoud weg te nemen.
b)

Wijzigingen

c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1987:
gewenste consistentie van wetgeving;
internationale overwegingen; internationale rechtsbron.

386

Titel XVIII Misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid

387

Artikel 285 Bedreiging met bepaalde ernstige misdrijven
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Wordt door de in de vorige artikelen omschreven feiten in de eerste plaats de vrijheid van
beweging gekrenkt, in artikel 284 en 285 treedt op de voorgrond de inbreuk op de vrijheid
van handelen.
Sommige bedreigingen met zware misdrijven tasten de persoonlijke vrijheid dermate aan,
dat zij op zich zelf als misdrijf zijn aan te merken; zij kunnen hetzij tegen een bepaald
persoon, hetzij tegen bepaalde groepen van personen, hetzij tegen het publiek gericht zijn.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
In het ontwerp was het maximum in het eerste lid een jaar en zes maanden en in het
tweede lid drie jaren.
De commissie zou de straf willen verzwaren, vooral omdat krachtens dit artikel de zo
gevaarlijke brandbrieven zullen moeten worden gestraft.
Slechts een kleine verhoging is raadzaam. Men bedenke dat in de meest ernstige gevallen
strafbare poging tot het misdrijf van artikel 317 zal aanwezig zijn.
b)

Wijzigingen

Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
De leestekens aan het slot van het tweede en derde lid vervallen. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 19 mei 1988, Stb. 276, houdende uitvoering van het op 14 december 1973 te New
York tot stand gekomen Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven
tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten en van het op 17
december 1979 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag tegen het nemen
van gijzelaars.
Inhoudelijk wijziging van ondergeschikt belang.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 285a Intimidatie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete de vierde
categorie.
a) invoering
Wet van 11 november 1993, Stb.603, tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering,
het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten.
Memorie van Toelichting
De commissie bedreigde getuigen heeft reeds erop gewezen dat het fenomeen van de
anonieme getuige samenhangt met de ontwikkeling van nieuwe ernstige gevolgen van
georganiseerde criminaliteit, dikwijls internationaal van karakter, waarbij bedreiging van
getuigen een van de manieren vormt waarop daders aan opsporing.
Het voorgestelde artikel 285a Sr. kan betekenis hebben in die gevallen waarin uitlokking
tot meineed aan de orde is, bij voorbeeld omdat het causale verband ontbreekt, of omdat
het gebezigde middel niet voldoet aan de daarvoor in artikel 47 Sr. gestelde eisen of omdat
het gaat om een tegenover de politie afgelegde verklaring. Het rechtsgoed dat hier wordt
beschermd is niet zo zeer de waarheid van de verklaring als wel de vrijheid — het
onbelemmerd kunnen verklaren — van de betrokken persoon. Het kan nuttig zijn, dat
bijvoorbeeld de politie een persoon die zich aan dergelijke uitingen te buiten wil gaan,
onmiddellijk op het bestaan van deze strafbepaling kan attenderen. De commissie
bedreigde getuigen heeft voorgesteld aan dit delict een gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar te verbinden. Evenals de Raad van State ben ik van oordeel dat dit strafmaximum
geen recht doet aan het te beschermen rechtsgoed, te weten de verklaringsvrijheid van
getuigen en deskundigen. De Raad verwijst naar de sancties op uitlokking tot meineed
(vier jaren) of mislukte uitlokking daartoe (artikel 134bis, vier jaren). Een strafmaximum
van vier jaren gevangenisstraf lijkt mij daarom passend. Opneming van artikel 285a in
artikel 67, eerste lid, onder b, is dan niet meer nodig ten einde te bewerkstelligen dat in
geval van verdenking van dit misdrijf een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden
gegeven. Alsdan kunnen, behalve voorlopige hechtenis, ook andere dwangmiddelen
worden toegepast.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1993:
objectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
strafprocessuele overwegingen, dwangmiddelen.
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Artikel 286 Bijkomende straffen
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28, nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
-
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie
Van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische
overwegingen
Internationale overwegingen;
rechtsvergelijking
Strafprocessuele
overwegingen;
dwangmiddelen
Instrumentele overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van
overwegingen

1886
8
3

1987

4

1

1988
1
1

1993
1

1994

Totaal
10
4

1

1

7

2
3

2
3

1

1
1

4

1

4

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst van het feit komt zeer nadrukkelijk naar voren in deze titel. De
Memorie van Toelichting van 1886 spreekt van zeer zware misdrijven die niet alleen
ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor diens nabestaanden met zich
brengen. Opmerkelijk is dat mensenroof in dit verband nog ernstiger gevonden wordt,
aangezien het feit dat het slachtoffer door de wegvoering buiten het bereik van de
Nederlandse overheid gebracht wordt, de duurzaamheid van het 'bezit' onderstreept.
Ditzelfde geldt indien er sprake is van het onttrekken van het slachtoffer aan het bevoegd
toezicht.
Hoewel er bij artikel 285a Sr in de Memorie van Toelichting in 1983 duidelijk sprake is
van instrumentele overwegingen ten aanzien van het strafmaximum daar waar gewezen
wordt op de bescherming van getuigen, het belang van een goed verloop van het
strafproces en de waarheidsvinding, klinkt hierin tevens de objectieve ernst van het feit
door.
Ook de subjectieve ernst van het feit speelt in deze titel een rol. Zo werd in 1886 ten
aanzien van artikel 276 Sr expliciet gewezen op het feit dat uit die bepaling moet blijken
dat met 'vrijen wil' verrichte scheepsdienst strafbaar is. Daarnaast wordt in deze titel
gebruik gemaakt van het veelvuldig in het Wetboek gehanteerde onderscheid tussen opzet
en culpa.
Voorts wordt er in deze titel op diverse, soms opmerkelijke, wijzen gedifferentieerd. Zo
wordt er onderscheid gemaakt tussen list, geweld en bedreiging met geweld, welke
differentiatie tot aan deze titel nog niet in het Wetboek wordt aangetroffen. Tevens wordt
er gedifferentieerd naar het over de minderjarige gesteld gezag. Indien het de politie of
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justitie betreft wordt dit als een ernstiger vergrijp beschouwd dan wanneer het wettig
gezag betreft. Dit verschil komt echter als zodanig niet tot uitdrukking in het
strafmaximum van beide artikelen.
Daarnaast is er gedifferentieerd naai - leeftijd, waarbij opvallend is dat 'leeftijd' hier toch
enigszins anders wordt toegepast dan in andere titels. Dit blijkt uit het feit dat in de
Memorie van Toelichting in 1886 wordt gesteld dat het eenvoudiger is om jonge kinderen
te verbergen, immers in geval van oudere kinderen kan het niet anders dan dat hun
medewerking is vereist, waardoor de strafbedreiging in geval van jonge kinderen hoger
moet zijn. Impliciet wordt hier dus aan het meewerken van het slachtoffer een
strafverminderende werking toegekend. Daarin klinkt overigens ook enigszins de
objectieve ernst van het feit door. In dit verband is vermeldenswaard dat hoewel
opgemerkt wordt dat oogmerk van invloed kan zijn op de ernst van het feit er toch geen
differentiatie op dat punt wordt toegepast. Daardoor zou immers, aldus de Memorie van
Toelichting, in strijd met de aeconomie van dit Wetboek, de goede bedoeling als regel
worden aangenomen. Beter is dat daar waar van een goede bedoeling blijkt, de rechter en
niet de wetgever daarmee rekening houdt. Dit wordt bovendien nog versterkt door het feit
dat indien de weggevoerde tot ontucht is gebracht, strafverzwaring mogelijk is als gevolg
van samenloop met de in titel XIV bedoelde feiten. Dit laatste is duidelijk een overweging
van systematische aard.
Ook op een andere plaats wordt afgezien van differentiatie, namelijk bij artikel 282 Sr.
Indien de vrijheidsberoving het gevolg is van een onterechte opname in een
krankzinnigengesticht wordt verwezen naar artikel 228, hetgeen eveneens een overweging
van systematische aard is.
Opmerkelijk is verder dat het strafmaximum van artikel 282 Sr in 1994 bij de invoering
van de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen is verhoogd van zeven
jaar en zes maanden naar acht jaar. Deze verhoging is, zo blijkt uit de Memorie van
Toelichting, vooral het gevolg van het feit dat het Openbaar Ministerie de kanttekening
maakte dat ook de voorbereiding van de opzettelijke vrijheidsberoving strafbaar gesteld
zou moeten worden. Teneinde dat mogelijk te maken was een verhoging van het
strafmaximum naar acht jaar noodzakelijk, aangezien dat de maatstaf is die in artikel 46 Sr
wordt gehanteerd.
In deze titel hebben door de jaren heen ook internationale overwegingen een rol van
betekenis gespeeld. De strafbaarstellingen in de artikelen 282a en 285 Sr kunnen
rechtstreeks herleid worden naar het verdrag van 14 december 1973, gesloten in New
York, inzake de voorkoming en de bestraffing van misdrijven tegen internationaal
beschermde personen, met inbegrip van diplomaten. En aan artikel 284a Sr ligt het verdrag
van 3 maart 1980 inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal ten grondslag.
Tenslotte wordt in de Memorie van Toelichting bij artikel 285a Sr in 1993 opgemerkt
dat het fenomeen anonieme getuige samenhangt met de ontwikkeling van nieuwe ernstige
gevolgen van georganiseerde criminaliteit, welke dikwijls internationaal van karakter is en
waarbij bedreiging van getuigen één van de manieren vormt waarop dader aan opsporing
kan ontkomen. Artikel 285a Sr kan is van belang met het oog op die gevallen waarin
uitlokking tot meineed aan de orde is. Het door dit artikel beschermde rechtsgoed is
derhalve niet zozeer de waarheid van de verklaring als wel de vrijheid, het onbelemmerd
kunnen verklaren, van de betrokken persoon. In eerste instantie werd een straf van één jaar
voorgesteld. Dit strafmaximum werd echter onder verwijzing naar de aard van het te
beschermen rechtsgoed, alsmede onder verwijzing naar de sancties op uitlokking tot
meineed en mislukte uitlokking daartoe vastgesteld op vier jaren. Blijkbaar hebben naast
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de objectieve ernst van het feit ook systematische overwegingen en de consistentie van
strafmaxima een rol gespeeld.
Op dit moment is het initiatiefwetsvoorstel inzake belaging aanhangig. Het wetsvoorstel is
ingegeven door het feit dat op dit moment een strafrechtelijk onderzoek naar gedragingen
als het wederrechtelijk stelselmatig lastig vallen van iemand op basis van de huidige
artikelen in het Wetboek van Strafrecht niet goed mogelijk is. Het gevolg is dat door
ontoereikende wetgeving de slachtoffers, veelal vrouwen die het slachtoffer zijn van hun
ex-partner, in een maatschappelijk isolement terecht kunnen komen, waarbij zij zijn
overgeleverd aan hun belager. Het besef is pas in de jaren 90 doorgedrongen dat in
sommige situaties, waarbij iemand wordt belaagd, bij vroegtijdig ingrijpen verder escalatie
voorkomen kan worden. Een strafbaarstelling helpt hierbij en kan preventief werken.
Daartoe wordt een nieuw artikel 285b Sr voorgesteld. In dit voorstel wordt belaging
geconstrueerd als een misdrijf gericht tegen de persoonlijke vrijheid van het slachtoffer.
Daarom past het nieuwe artikel goed in de onderhavige titel. Gekozen is voorts voor een
strafbedreiging van drie jaar, aangezien dat goed aansluit bij artikel 285 lid 1 Sr dat een
strafmaximum van twee jaar kent. Vanwege het stelselmatige karakter van belaging ligt
een hoger strafmaximum dan twee jaar voor de hand en drie jaar biedt de rechter
voldoende ruimte om rekening te houden met recidive of overtreding van een
civielrechtelijk kortgedingvonnis. Er is bewust afgezien van het opnemen van
strafverzwarende omstandigheden in een apart artikel zoals voorgesteld door de Raad van
State. Bovendien correspondeert het voorgestelde strafmaximum van drie jaar met het
strafmaximum voor mishandeling met voorbedachte rade gepleegd. Oorspronkelijk was
immers gekozen voor een nieuw artikel 301a Sr. Artikel 301 Sr stelt mishandeling
gepleegd met voorbedachte rade strafbaar met als maximumstraf drie jaar. Wel wordt
voorgesteld om het nieuwe artikel toe te voegen aan de catalogus van artikel 67 lid 1 sub b
Wetboek van Strafvordering, teneinde voorlopige hechtenis mogelijk te maken.
Het geheel overziend spelen de objectieve ernst van het feit, de gewenste consistentie
van strafmaxima en systematische overwegingen een zeer belangrijke rol bij dit
wetsvoorstel. Dit past in het beeld van deze titel waarin de genoemde ijkpunten over het
geheel genomen nadrukkelijk naar voren komen. Alleen het afzien van differentiatie naar
strafverzwarende omstandigheden is opvallend te noemen, aangezien er in de titel als
zodanig veelvuldig is gedifferentieerd.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit speelt in deze titel nadrukkelijk een rol, terwijl de
subjectieve ernst op de achtergrond blijft en slechts incidenteel op de voorgrond treedt.
Wel wordt ook in deze titel het veelvuldig in het Wetboek gehanteerde onderscheid
tussen opzet en culpa gehanteerd.
- In deze titel kunnen voorts overwegingen van strafprocessuele aard worden
aangetroffen.
- Er is in deze titel veel en soms opmerkelijk gedifferentieerd. Soms echter is er ook
uitdrukkelijk afgezien van differentiatie, namelijk daar waar differentiatie zou
neerkomen op het toekennen van strafvermindering aan de goede bedoeling van de
dader, aangezien dit niet zou passen in het systeem van het Wetboek.
- Ook systematische overwegingen kunnen met enige regelmaat worden aangetroffen.
Dit is onder meer het geval daar waar verwezen wordt naar titel XIV, alsook bij de
verwijzing naar de uitlokking tot meineed.
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- De invloed van internationale verdragen is in de titel duidelijk waarneembaar bij de
artikelen 282a, 285 en 284a Sr.
- De consistentie van strafmaxima heeft een rol gespeeld, zowel intern als extern in
vergelijking met andere titel(s).
- De consistentie in de titel is door de jaren heen gewaarborgd.
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Titeloverzicht
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting bij deze titel
Scherp begrensd is het onderwerp van deze titel; het opzettelijk vernietigen van een
mensenleven. Reeds het opschrift wijst dit aan: misdrijven tegen het leven gericht, dus met
opzet tegen het leven gepleegd. Uitsluitend gevallen van opzettelijke levensberoving en
deze behoudens de bijzondere misdrijven voorzien in de artikelen 92, 108, 115 en de
tweede helft van het vierde lid van artikel 154, worden hier behandeld. Geheel
afgescheiden van die misdrijven, onverschillig van welke aard ook, waar de dood het
onbeoogde gevolg van de handeling is geweest. Het ongewild gevolg heeft alleen op de
straf invloed, niet op de aard van het misdrijf.
Mishandeling, die de dood tot gevolg heeft, wordt in het stelsel van het ontwerp zeer
verschillend en daaronder somtijds even zwaar en zelfs zwaarder dan doodslag gestraft,
maar blijft in elk geval mishandeling.
b) Wijzigingen
c)

Conclusie en bijzonderheden

IJkpunten 1881 bij deze titel:
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen.
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Artikel 287 Doodslag
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

In het ontwerp was het strafmaximum 12 jaren, hetgeen verhoogd werd naar 15 jaren in
drie situaties volgens de tweede alinea van het ontwerpartikel. De Memorie van
Toelichting merkt daar het volgende over op.
De straf wordt verzwaard voor hem, die de doodslag pleegt:
a. Tegen zijn moeder of tegen zijn wettige vader.
De strafverzwaring is gegrond op de natuurlijke band tussen ouders en kinderen, op de
geheel enige piëteit, die het kind aan zijn ouders verschuldigd is. Die plicht bestaat zowel
voor natuurlijke als voor wettige kinderen en is niet afhankelijk van de burgerlijke
erkenning. Toch moet de natuurlijke vader hier worden buitengesloten; de aard dezer
betrekking is te onzeker. Veeleer ziet men in deze verhouding een verzwarende
omstandigheid.
b. Tegen zijn vrouw.
De man die zijn vrouw opzettelijk doodt, schendt bovendien de plicht tot bescherming
hem door de wet en de natuur opgelegd; de vrouw is geheel aan zijn macht overgeleverd
c. Tegen een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn
bediening.
Het misdrijf tegen het leven gaat hier gepaard met een zwaar vergrijp tegen het openbaar
gezag.
Tevens was er een ontwerpartikel waarin "provocatie" als grond voor strafvermindering
tot de helft van het strafmaximum was opgenomen, hetgeen uiteindelijk is komen te
vervallen. Over dit ontwerpartikel merkt de Memorie van Toelichting het volgende op:
Het beginsel, dat aan de verschoonbaarheid van doodslag en mishandeling in geval van
provocatie ten grondslag ligt en hare grenzen bepaalt, is niet een soort van compensatie of
een beperkte erkenning der eigenrichting, welke het misdrijf ten dele in rekening brengt
tegen de onrechtmatige handeling van de verslagene of de verwonde. De rechtskundige
grond der verschoonbaarheid licht uitsluitend in de bijzondere gemoedstoestand van de
dader en de bijzondere redenen, welke dier gemoedstoestand hebben doen ontstaan. Ook
de Franse wetgever erkende die grond.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Een minderheid van de commissie zou er geen bezwaar in zien hier het hoogste maximum
te bedreigen en artikel 289 te doen vervallen. Het verschil tussen het voorafberaamd plan
van artikel 289 en opzet is volgens haar niet anders dan een gradueel verschil waarbij
talloze schakeringen maar geen vaste grens is waar te nemen. Ook het opzet vordert een
voornemen om te doden en een plan om aan het voornemen gevolg te geven, al kan tussen
het beraad en de uitvoering het tijdverloop somtijds buitengewoon kort zijn. Volgens dit
stelsel zou, wil men de verzwarende omstandigheden van het tweede lid behouden, in de
eerste alinea een gevangenisstraf van 20 jaren moeten bedriegd worden, terwijl in de
gevallen van het tweede lid ook de levenslange gevangenisstraf moet kunnen worden
opgelegd.
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De commissie verenigt zich evenwel met het stelsel van het ontwerp. De voorbedachte
raad is, naar haar mening, niet alleen een gradueel verschillend opzet, maar een bijzondere
kwalificatie waardoor het misdrijf een veel ernstiger karakter aanneemt.
De opmerking van de commissie wordt in artikel 304 gevolgd. Hier echter moet de alinea
vervallen. De in artikel 242 aangenomen strafverzwaring brengt mede, wat ook op zichzelf
wenselijk is. Dat reeds op de gewone doodslag een maximum van 15 jaren moet worden
gesteld.
Naar het oordeel van de commissie behoort het ontwerpartikel waarin provocatie als
strafverminderingsgrond is opgenomen te vervallen. De motieven voor mindere
strafwaardigheid zijn geen motieven om de provocatie, bij uitzondering, in de wet op te
nemen.
De kritiek van de commissie kan niet geheel als juist erkend worden. In dit ontwerpartikel
is geen sprake van een verzachtende omstandigheid maar van een verschonende
omstandigheid. Toch acht ook de minster het raadzaam het artikel te laten vervallen.
Tussen de provocatie die wel en die welke niet tot verschoning kan strekken, is a priori
geen juiste grens te trekken; ook bij het behoud van het artikel zou tenslotte alles afhangen
van de wijze waarop de rechter de woorden interpreteert.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
differentiatiecriterium.
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Artikel 288 Gekwalificeerde doodslag
Oorspronkelijke sanctie: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Van andere aard is de strafverzwaring omschreven in artikel 288. Doodslag gepleegd met
het oogmerk om de uitvoering van een strafbaar feit voor te bereiden, gemakkelijk te
maken, of de vervolging daarvan te beletten, grenst in strafwaardigheid zo nabij aan
moord, dat de straf dezelfde behoort te wezen. De ogenblikkelijke gemoedsopwelling,
waarin dergelijke doodslagen gewoonlijk bedreven worden, heeft haar oorsprong in de
strafbare handeling van de schuldige zelf. De meest gevaarlijke feiten behoren toi deze
rubriek, zodat een beroep op de concursus realis ongenoegzaam was. Zo blijft het ontwerp
getrouw aan het beginsel uitgedrukt in artikel 13, nr. 3 van de wet van 29 juni 1854,
wijzigende artikel 304 Code Pénal.
Er bestaat geen grond om de bepaling te beperken tot misdrijven; de strafbare handeling
die tot de doodslag leidde, kan evenzeer een overtreding zijn en de lichtere strafbaarheid
daarvan zal de dader eer tot verzwaring dan tot verschoning strekken.
Aan zich zelf of andere deelnemers. Hij die de doodslag pleegt, moet aan het andere feit
althans hebben deelgenomen. Hij die in generlei opzicht deel had aan het plegen van dit
feit, maar alleen met het oogmerk om de dader, straffeloosheid te verzekeren, een derde
opzettelijk van het leven berooft, begaat het misdrijf van artikel 287, niet van artikel 288.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Wanneer de gehele handeling die de dader zich voorstelt te volvoeren niet is voltooid,
wanneer het doel dat hij wil bereiken nog niet bereikt is, en de doodslag als middel dient
om het feit geheel tot een gewenst einde te brengen, bestaat er zodanig verband tussen de
misdadige wil en de gepleegde moord, dat het opzet inderdaad boosaardiger wordt.
Verslag van de Eerste kamer

Sommige leden waren van oordeel, dat de in artikel 312 en 382 eveneens levenslange of
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren had moeten zijn voorgeschreven. Nu dit niet is
geschied, zagen zij strijd tussen de bepaling van artikel 288 en die van artikel 312 en 382.
Of lost de leer van de concursus delictorum de moeilijkheid op?
Antwoord van de Regering

De aan het slot gedane vraag wordt toestemmend beantwoord. De artikelen 312 en 332
gelden alleen wanneer de dood het niet bedoeld gevolg was.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.

Titel XIX Misdrijven tegen het leven gericht

398

Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
systematische overwegingen.
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Artikel 289 Moord
Oorspronkelijke sanctie: levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig
jaren.
a)

Invoering
"71

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Moord is in zo volstrekte zin het zwaarste van alle misdrijven, dat de verzwarende
omstandigheden, in het tweede deel van artikel 287 en in artikel 288 vermeld hier buiten
aanmerking blijven. Van welk middel de dader zich bediend om de moord te plegen is
onverschillig. Een eigen misdrijf van vergiftiging (artikel 301 Code Pénal) kent het
ontwerp niet.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De commissie stelt voor dit artikel als derde alinea op te nemen in artikel 287.
Samensmelting met artikel 287 is niet aannemelijk. Teneinde overigens de rechter te
ontheffen van de noodzakelijkheid om, bij veroordeling wegens moord, steeds twee
artikelen te insereren, is aan de bepaling een zelfstandig karakter gegeven.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium.
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Artikel 290 Kinderdoodslag
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De bijzondere gemoedsbeweging waarin de moeder verkeert, onder de invloed van vrees
voor de ontdekking van haar bevalling hetzij tijdens de baring of terwijl deze reeds heeft
plaatsgehad, hetzij ze nog aanstaande zij, is de rechtskundige grond van de lichtere
strafbaarheid. Die grond is, evenzeer als bij provocatie in de omschrijving zelf van de
vermelde feiten uitgedrukt.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de
vierde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 291 Kindermoord
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De bijzondere gemoedsbeweging waarin de moeder verkeert, onder de invloed van vrees
voor de ontdekking van haar bevalling hetzij tijdens de baring hof terwijl deze reeds heeft
plaatsgehad, hetzij ze nog aanstaande zij, is de rechtskundige grond van de lichtere
strafbaarheid. Die grond is, evenzeer als bij provocatie in de omschrijving zelf van de
vermelde feiten uitgedrukt.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de
vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit.
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Artikel 292 Deelneming aan kinderdoodslag en kindermoord
Oorspronkelijke sanctie: Aanmerken als doodslag of als moord met bijbehorende sanctie.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Bij mededaders en medeplichtigen bestaat niet de bijzondere gemoedsaandoening van de
moeder. Alzo wordt ten hunnen aanzien de handeling als gewone doodslag of moord
aangemerkt, en moet de toepassing van de algemene leer omtrent deelneming hier
onmogelijk worden gemaakt.
b) Wijzigingen
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
wetgevingstechnische overwegingen.
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Artikel 293 Levensberoving op verzoek / euthanasie
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Hij die voldoet aan iemands uitdrukkelijk en ernstig verlangen om hem van het leven te
beroven, is aanmerkelijk lichter te straffen dan de schuldige aan gewone moord. De
toestemming kan de strafbaarheid van de levensberoving niet opheffen, maar zij geeft aan
het feit een heel ander karakter. De wet straft als het ware niet meer de aanval tegen het
leven van een bepaald persoon, maar de schending van de eerbied aan het menselijk leven
in het algemeen verschuldigd, onverschillig uit welk motief de dader handelt.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De commissie zou het maximum aanzienlijk willen verlagen en brengen op zes jaren. Het
feit waarbij alle gedachte aan aanslag tegen de persoon is uitgesloten is enerzijds veel
minder immoreel of gevaarlijk dan moord volgens artikel 287, en verschilt anderzijds niet
zoveel van hulp bij zelfmoord om een verschil in straf te rechtvaardigen als nu in het
ontwerp wordt aangenomen.
Het geval van Jan Slotboom (Kalfjeslaan bij Amsterdam, 1851) die voor geld een vrouw
op haar verzoek slachtte, bewijst dat het maximum niet lager dan op twaalf jaren mag
gesteld worden.
Verslag van Eerste Kamer
De verhouding tussen het maximum, bepaald in de artikelen 287, 293 en 294, werd minder
gelukkig geacht. De twaalf jaren in dit artikel zijn zeer hoog in vergelijking met de vijftien
jaren van artikel 287, en wederom zijn de drie jaren van artikel 294 gering, vergeleken met
de twaalf jaren van artikel 293.
Antwoord van de Regering
De minister verwijst naar zijn schriftelijk antwoord aan de Tweede Kamer.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de
vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
reactie op incident;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 294 Hulp bij zelfdoding
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Lri

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
riII

Memorie van Toelichting

Ook hier is de schending van de aan het menselijk leven verschuldigde eerbied de reden
waarom, bij uitzondering, strafbaar gesteld wordt de hulp verleend bij een feit dat zelf niet
strafbaar is. Het mag soms misschien niet makkelijk zijn de feitelijke grens tussen dit
misdrijf en het in artikel 293 omschrevenen vast te stellen, zodra in elk bijzonder geval die
grens eenmaal is vastgesteld, wordt door het verschil in strafbepaling voldoende
gerechtvaardigd.
Het bijzonder karakter van dit voorschrift heeft overigens tot gevolg, dat de strafbaarheid
beperkt blijft tot die gevallen waarin, door het werkelijk volgen van de zelfmoord, het
ernstige karakter van de handeling onbetwistbaar is.
Advies van de Raad van State

Zelfmoord is geen misdrijf; daarom is ook poging daartoe niet strafbaar. De vraag rijst
daarom of er wel genoeg rechtsgrond bestaat om hem strafbaar te stellen die bij zelfmoord
behulpzaam is.
Rapport aan de Koning

Het artikel is nauw verwant met het vorige en berust op gelijken grond, de eerbied voor het
menselijk leven ook tegenover hem, die voor zichzelf daaraan te kort wil doen. Van
overtreding kan bij dit feit, een delictum sui generis waarvan elk, ook zonder wet, het
ongeoorloofde beseft, in geen geval sprake zijn.
Verslag van de Tweede kamer met Regeringsantwoord

Ook dit artikel wenst een minderheid te doen vervallen.
De zaak Dettemeier (Amsterdam, 1858) heeft, zoals destijds algemeen erkend werd,
praktische behoefte aan dit artikel ook hier te lande doen erkennen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de
vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
1.1kpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
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reactie op incident;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 295 Veroorzaken afdrijving of de dood van haar vrucht (Vervallen)
(vóór de Wet afbreking zwangerschap)
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De vrucht heeft een eigen ontwikkeling, daarom is het afdrijven een misdrijf tegen de
vrucht zelf en niet slechts tegen de zwangere vrouw. Wanneer men dit erkent, bestaat er
geen grond, ook de vrouw die haar vrucht afdrijft niet te straffen, terwijl men daarbij
anders zou hebben te denken aan straffeloze zelfverwonding.
De strafbaarheid behoort te verschillen naarmate óf de vrouw zelf de afdrijving of de dood
van haar vrucht opzettelijk veroorzaakt of laat veroorzaken (artikel 295), óf een ander
hetzij met (artikel 297), hetzij zonder haar toestemming (art 296) het feit pleegt, zonder dat
het doel er op gericht was, om een voor de vrouw of de vrucht werkelijk dreigend
levensgevaar af te wenden.
Advies van de Raad van State
Het verdient overweging, of artikel 295 niet zou behoren weg te vallen. In elk geval is de
straf in dit artikel veel te zwaar en moet de poging (artikel 78) voor de vrouw zelf niet
strafbaar zijn.
Rapport aan de koning
Met het voorstel om artikel 295 weg te doen vallen, kan niet worden meegegaan. De
rechtsgrond waarop 295 tot 298 rusten, is in de Memorie van Toelichting uiteengezet. Het
mag de vrouw evenmin als iemand anders de vrucht, die in haar leeft, te doden. Een
maximum van drie jaren gevangenisstraf, tegen dit feit bedreigd, is niet te zwaar. Een
reden, om, al heerst over de strafbaarheid van de poging van dit misdrijf volgens de Code
Pénal groot verschil van gevoelen, haar in het nieuwe wetboek straffeloos te verklaren,
bestaat er niet.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de
vierde categorie.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij zijn de artikelen 295 tot en met 298 vervallen en is 299 omgenummerd tot artikel
295.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 295 Bijkomende straf
(ná de Wet afbreking zwangerschap)
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen en is artikel 299 vernummerd tot
295.
b) Wijzigingen
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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Artikel 296 Zonder toestemming veroorzaken afdrijving of dood vrucht (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

De vrucht heeft een eigen ontwikkeling, daarom is het afdrijven een misdrijf tegen de
vrucht zelf en niet slechts tegen de zwangere vrouw. Wanneer men dit erkent, bestaat er
geen grond, ook de vrouw die haar vrucht afdrijft niet te straffen, terwijl men daarbij
anders zou hebben te denken aan straffeloze zelfverwonding.
De strafbaarheid behoort te verschillen naarmate óf de vrouw zelf de afdrijving of de dood
van haar vrucht opzettelijk veroorzaakt of laat veroorzaken (artikel 295), óf een ander
hetzij met (artikel 297), hetzij zonder haar toestemming (art 296) het feit pleegt, zonder dat
het doel er op gericht was, om een voor de vrouw of de vrucht werkelijk dreigend
levensgevaar af te wenden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste en tweede lid vervalt. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 297 Met toestemming veroorzaken afdrijving of dood vrucht (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De vrucht heeft een eigen ontwikkeling, daarom is het afdrijven een misdrijf tegen de
vrucht zelf en niet slechts tegen de zwangere vrouw. Wanneer men dit erkent, bestaat er
geen grond, ook de vrouw die haar vrucht afdrijft niet te straffen, terwijl men daarbij
anders zou hebben te denken aan straffeloze zelfverwonding.
De strafbaarheid behoort te verschillen naarmate óf de vrouw zelf de afdrijving of de dood
van haar vrucht opzettelijk veroorzaakt of laat veroorzaken (artikel 295), óf een ander
hetzij met (artikel 297), hetzij zonder haar toestemming (art 296) het feit pleegt, zonder dat
het doel er op gericht was, om een voor de vrouw of de vrucht werkelijk dreigend
levensgevaar af te wenden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste en tweede lid vervalt. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
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Artikel 298 Medeplichtigheid aan misdrijven artikel 295, 296 of 297 (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: verhoging straffen met een derde en ontzetting van de uitoefening
van het beroep.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Technische wijziging.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 299 Bijkomende straffen (vervallen)
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 12 mei 1902, Stb. 61, tot wijziging van enkele artikelen in het Wetboek van
Strafrecht, benevens verdere voorzieningen in verband met de wet van 6 februari 1901,
Stb, 62, houdende wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek
omtrent de vaderlijke macht en de voogdij en daarmede samenhangende artikelen, alsmede
van een daarmede verband houdende voorschrift van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Technische wijziging.
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen en is artikel 299 vernummerd tot
295.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
1886
Totaal
Objectieve ernst van het feit
7
7
Subjectieve ernst van het feit
7
7
Reactie op incident
2
2
Gewenste consistentie van wetgeving
4
4
Systematische overwegingen
3
3
Differentiatiecriterium
5
5
Wetgevingstechnische overwegingen
1
1
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen; strafdoelen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen 2 2

Tussenbalans
a. IJkpunten
De objectieve ernst van het feit staat in deze titel centraal. Het gaat in deze titel immers om
het opzettelijk vernietigen van een mensenleven. Dit komt vooral bij artikel 289 Sr tot
uitdrukking daar waar gesteld wordt 'dat moord in zo volstrekten zin het zwaarste alle
misdrijven is, dat eventuele verzwarende omstandigheden buiten aanmerking blijven'.
Toch speelt ook de subjectieve ernst van het feit een zeer belangrijke rol. Zo vormt
opzet een belangrijk bestanddeel ter afscheiding van die misdrijven, onverschillig van
welke aard ook, waar de dood het onbeoogde gevolg van de handeling is geweest. De
subjectieve ernst komt tevens naar voren in de voorbedachten rade bij artikel 289 Sr.
Verder speelt het ook een rol bij artikel 288 Sr, aangezien de ogenblikkelijke
gemoedsopwelling waarin dergelijke doodslagen gewoonlijk bedreven worden haar
oorsprong heeft in de handelingen van de schuldige zelf en dit wordt tot uitdrukking
gebracht in het strafmaximum.
Opmerkelijk is dat de subjectieve ernst van het feit in een aantal gevallen duidelijk ten
grondslag ligt aan de gehanteerde differentiatie. Om bepaalde strafverzwarende
omstandigheden tot uitdrukking te brengen, zowel in de gedraging als in het bedreigde
strafmaximum, is ervoor gekozen om te differentiëren tussen doodslag, gekwalificeerde
doodslag en moord. Ditzelfde geldt voor de artikelen 290 en 291 waarin echter
gedifferentieerd is naar strafverminderende omstandigheden, zoals de gemoedsbeweging
waarin de moeder verkeerde ten tijde van het plegen van het delict. Zo ook artikel 293 Sr
waarin het uitdrukkelijk en ernstig verlangen de strafbaarheid vermindert, hetgeen in het
strafmaximum tot uitdrukking komt. Wel wordt bij dit artikel steeds gewezen op het feit
dat toestemming de strafbaarheid als zodanig niet kan opheffen.
In dit verband is vermeldenswaard dat de zogenaamde 'provocatie' als
strafverminderingsgrond is komen te vervallen en er daarbij uitdrukkelijk is afgezien van
differentiatie. De reden hiervoor was voornamelijk gelegen in het feit dat er geen heldere
grens valt te trekken tussen de provocatie als verzachtende omstandigheid en de provocatie
als verschonende omstandigheid, aangezien dat afhankelijk is van de interpretatie van de
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rechter. Dus werd besloten het dan ook maar aan de bevoegdheid van de rechter over te
laten met een eventuele 'provocatie' rekening te houden.
Ditzelfde geldt voor de opname van extra strafverzwarende omstandigheden.
Oorspronkelijk was voorgesteld om doodslag te bedreigen met twaalf jaren en deze in drie
gevallen te verhogen naar vijftien jaren, te weten: a) indien de doodslag de wettige vader
of moeder betrof; b) indien de doodslag de echtgenote betrof en c) indien de doodslag een
ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijner bediening betrof. Van deze
differentiatie is echter afgezien en in plaats daarvan is het algemene strafmaximum voor
doodslag verhoogd naar vijftien jaren. Daarentegen is er wel weer voorzien in een aparte
deelnemingsbepaling voor deelneming aan de artikelen 290/291 Sr, aangezien de
deelnemers niet, net als de moeder, handelen onder invloed van de hevige gemoedsbeweging en er dan gewoon sprake is van doodslag of moord. Vermeldenswaard is dat bij
moord wel weer is afgezien van een eigen misdrijf van vergiftiging zoals dat wel bestond
in de Code Pénal.
Daarnaast wordt er uitdrukkelijk gelet op de samenhang van strafmaxima zowel binnen
als buiten de titel. Daarbij speelt het aan het Wetboek ten grondslag liggende onderscheid
tussen opzet en culpa een rol, wat in deze titel tot uitdrukking komt in de hoogte van de
strafbedreiging. Dit duidt overigens meer op een systematische overweging. Daarnaast
wordt ook intern de consistentie in het oog gehouden, maar is deze niet onaantastbaar. Dit
blijkt bijvoorbeeld bij artikel 293 Sr. Hoewel de hoogte van de strafbedreiging aldaar in
feite neerkomt op een doorbreking van de gewenste consistentie (294 Sr kent 3 jaar en 287
kent 15 jaar), blijkt uit de Memorie van Toelichting dat de hoogte van 12 jaar vooral is
ingegeven door het geval van Jan Slotboom die voor geld een vrouw op haar verzoek
slachtte. De hoogte van dit strafmaximum lijkt dus vooral bepaald door de reactie op het
'incident Slotboom'.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit staat in deze titel centraal.
- De subjectieve ernst van het feit heeft ook een zeer belangrijke rol gespeeld.
- Deze subjectieve ernst van het feit komt tot uitdrukking in de veelvuldig gehanteerde
differentiatie, waarin zowel naar strafverzwarende, als naar straf verlichtende
omstandigheden is onderscheiden.
- De gewenste consistentie van strafmaxima is zowel binnen de titel zelf, als in
vergelijking met andere titels van belang geweest. Opmerkelijk is dat deze op één punt
lijkt te zijn doorbroken onder verwijzing naar het 'incident Slotboom'.
- De consistentie in de titel is in 1886 veelal gewaarborgd en de strafmaxima zijn
sindsdien niet gewijzigd.
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Artikel 296 Abortus provocatus
(ná de Wet Afbreking Zwangerschap)
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en zes maanden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Lid 4: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 1 mei 1981, Stb. 257, houdende regelen met betrekking tot het afbreken van
zwangerschap.
Hierbij is artikel 295 tot en met 298 komen te vervallen, is artikel 299 vernummerd tot 295
en is na artikel 295 een nieuwe titel ingevoegd: afbreking van de zwangerschap (artikel
296).
Memorie van Toelichting
De arts, de vrouw en zij die verder bij de voorbereiding van een beslissing omtrent
zwangerschapsafbreking mochten worden betrokken, ieder voor zich, met de grootste
mogelijke zorgvuldigheid zullen moeten handelen in het besef de van de zware
verantwoordelijkheid tegenover ongeboren menselijk leven en van de gevolgen van de
vrouw en de haren.
Het wetsontwerp maakt een einde aan de strafbaarstelling van de vrouw bij
zwangerschapsafbreking, die nu nog in artikel 295 van het Wetboek van Strafrecht is
voorzien. Het afbreken van de zwangerschap bij een vrouw blijft daarentegen, voor zover
het degene die deze ingreep verricht, als afzonderlijk misdrijf in het Wetboek van
Strafrecht gehandhaafd, tenzij de behandeling is verricht door een geneeskundige in een
ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens de Wet Afbreking
zwangerschap mg worden verricht.
Voor de situatie waarin lieden niet bevoegd waren tot de uitoefening der geneeskunst uit
winstbejag zwangerschapsafbreking te verrichten is de strafbepaling zeker niet overbodig.
De sanctiemogelijkheid die is neergelegd in artikel 463 (onbevoegd en buiten noodzaak
enig beroep uitoefenen) lijkt ons vanuit het perspectief van dit wetsontwerp, beslist
onvoldoende.
Het strafmaximum van artikel 296, eerste lid, komt overeen met dat van het bestaande
artikel 297, eerste lid. Het in het tweede lid van artikel 296 bedreigde strafmaximum sluit
aan bij dat van artikel 297, tweede lid. In deze gevallen is ervan uitgegaan dat de vrouw de
toestemming tot de behandeling had gegeven, c.q. daarop had aangedrongen.
Is gehandeld zonder toestemming van de vrouw — de dader heeft bijvoorbeeld zijn
wetenschap of vermoeden dat de zwangerschap zou kunnen worden afgebroken niet aan
haar medegedeeld — dan is de bedreigde straf niet 4 1/2 resp. 6 jaar, maar 12 en 15 jaar.
Deze laatste strafmaxima komen overeen met die welke althans bedreigd zijn in artikel
296, eerste en tweede lid, Sr.
De voorgestelde strafmaxima zijn van dien aard, dat het niet nodig lijkt zoals volgens het
bestaande artikel 298 nog wel mogelijk is, die straffen met een derde te verhogen indien
het feit is gepleegd in de uitoefening van het beroep door een vroedvrouw of apotheker.
Evenmin lijkt het nodig in laatstbedoelde gevallen de ontzetting van het recht op de
uitoefening van die beroepen als bijkomende straf te handhaven.
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b) Wijzigingen
Wet van 11 februari 1988, Stb. 77, houdende herziening van enige wetten in verband met
de indeling van strafbare feiten in geldboetecategorieën.
De leestekens aan het slot van het eerste tot en met het vierde lid vervallen. Aan het eerste
en tweede lid wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie. Aan het
derde en vierde lid wordt telkens toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 11 november 1993, Stb. 655, houdende regelen inzake beroepen op het gebied
van de individuele gezondheidszorg.
Tekstuele wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1981:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenst consistentie van wetgeving.
-

01,
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Tabel van gevonden ijkpunten
_
Jaar
Objectieve ernst van hetfeit
Subjectieve
ernst
van het feit
_ _
.
Reactie op
incident
_
.
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
St-rafproeess- irefe overwegingen
Instrumentele overwegingen; strafdoelen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886

1981

._

- totaal -

.

.

Tussenbalans
a. IJkpunten
Zowel de objectieve als de subjectieve ernst van het feit spelen in deze titel een rol. Reeds
in 1886 werd gewezen op het feit dat het hier een misdrijf tegen het (ongeboren) leven
betreft, in welke opmerking vooral de objectieve ernst tot uitdrukking komt. Dit blijkt ook
uit de Memorie van Toelichting waarin gesteld wordt dat de vrucht een eigen ontwikkeling
heeft en het afdrijven een misdrijf tegen de vrucht zelf betreft en niet slechts tegen de
zwangere vrouw. Het gevolg is dat er derhalve geen grond bestaat om niet ook de vrouw
die haar vrucht afdrijft te straffen. Immers, zou Men de ongeboren vrucht niet als
zelfstandig beschouwen, zou men bij de vrouw in dat geval hooguit denken aan straffeloze
zelfverwonding.
Het feit dat ook de vrouw zelf vervolgd kan worden voor het plegen van een misdrijf
tegen het (ongeboren) leven heeft er in 1886 toe geleid dat er op verschillende wijzen is
gedifferentieerd. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen twee situaties. De eerste heeft
betrekking op de situatie waarin de vrouw zelf de afdrijving of de dood van haar vrucht
opzettelijk heeft veroorzaakt of heeft laten veroorzaken. De tweede heeft betrekking op de
situatie waarin een ander de afdrijving of de dood van de vrucht heeft veroorzaakt, met of
zonder de toestemming van de vrouw, zonder dat het doel daarop gericht was, teneinde een
voor de vrouw of de vrucht werkelijk dreigend levensgevaar af te Wenden.
Opmerkelijk is echter dat deze differentiatie in 1981 bij de invoering van de Wet
afbreking zwangerschap geheel ongedaan is gemaakt. De Wet afbreking zwangerschap
maakte een einde aan de strafbaarstelling van de Vrouw bij zwangerschapsafbreking. Wel
blijft degene die de ingreep verricht strafbaar, tenzij de behandeling is verricht door een
geneeskundige in een ziekenhuis of kliniek waarin zodanige behandeling volgens deze
Wet mag worden verricht. Verder zijn de bestaande artikelen min of meer ondergebracht
in de afzonderlijke artikelleden van artikel 296 Sr, waarbij de strafmaxima zoveel mogelijk
overeenkomen met de op dat moment bestaande strafmaxima. Tenslotte werd gelet op de
aard van de voorgestelde strafmaxima afgezien van de mogelijkheid tot verhoging met een
derde indien het feit is gepleegd in de uitoefening van het beroep door een vroedvrouw of
apotheker.
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b. Conclusie
- Zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit speelt in deze titel een
rol. Dit is vooral het gevolg van het feit dat reeds in 1886 gewezen werd op het feit dat
het hier een misdrijf tegen het (ongeboren) leven betreft.
- Er is naar aanleiding van die vaststelling in 1886 op verschillende wijzen
gedifferentieerd, welke differentiatie in 1981 geheel ongedaan gemaakt is.
- Er hebben zich sinds 1886 voor wat betreft het strafmaximum geen relevante
wijzigingen voorgedaan.
- De consistentie in de titel is door de jaren heen gewaarborgd.
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Artikel 300 Eenvoudige mishandeling
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste
driehonderd gulden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Men heeft bij het ontwerp van deze titel te onderscheiden, naarmate van de wil van de
dader en naarmate van de zwaarte van het toegebrachte nadeel. Hierdoor ontstond het
onderscheid in mishandeling en zware mishandeling.
a. mishandeling, waarbij opzet van de dader alleen gericht is op het toebrengen van enig
leed aan lichaam of gezondheid (artikel 300).
b. zware mishandeling, waarbij het opzet van de dader gericht is op het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel (artikel 302, vg. artikel 82).
Zowel de mishandeling als de zware mishandeling kunnen al dan niet met voorbedachte
rade gepleegd worden (artikel 301 en 303); hetzelfde verschil als tussen doodslag en
moord. De strafbaarheid stijgt voor de zware mishandeling die de dood, voor de
mishandeling die of dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. Op die wijze is
men in staat, de strafbaarheid van ieders daad naar billijkheid te waarderen. Groot toch is
het onderscheid tussen:
a. hem die in een opwelling van drift aan een ander een slag toebrengt, waardoor deze
bijv. het gezicht verliest. (artikel 300, lid 2, straf 4 jaren en zes maanden)
b. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om een ander te
slaan.(artikel 301, lid 2, straf negen jaren)
c. hem die in een opwelling van drift zijn tegenpartij van het gezicht wil beroven.
(artikel 302, lid 1, straf zes jaren)
d. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om zijn tegenpartij van het
gezicht te beroven. (artikel 303, straf twaalfjaren)
De bepaling van artikel 309 Code Pénal, waarin de zwaarte van de mishandeling alleen
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een ziekte of beletsel tot persoonlijken
arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig dagen vindt terecht bijkans nergens meer
navolging. Zij kan op onderscheidene zware lichaamsbeledigingen, bijv. het verlies van
een oog niet worden toegepast, de gestelde termijn is geheel willekeurig, en het tijdstip
waarop de arbeid kan worden hervat, is geen billijke maatstaf om de zwaarte van de
verwonding aan te wijzen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid der commissie zou geen onderscheid willen maken tussen mishandeling
en mishandeling met voorbedachte rade. De meerdere of mindere tijdsruimte welke
verloopt tussen het beraamde plan en de uitvoering is niet alleen theoretisch geen juist
criterium, maar praktisch zal het onbestemde begrip tot allerlei hoogst specieuse en
willekeurige onderscheidingen leiden.
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Een minderheid van de commissie wenst bij ontwerpartikel 300 behalve lichamelijk leed
en zwaar lichamelijk letsel nog te onderscheiden lichamelijk letsel. Er is onderscheid
tussen letsel zonder duurzame nadelige gevolgen en eenvoudige pijn zonder nadelig
gevolg enerzijds, en letsel met duurzame gevolgen anderzijds. De commissie acht de
onderscheiding niet nodig. Feitelijk zal zij vaak uiterst moeilijk te maken zijn; juist echter
om het willekeurige, dat in iedere dergelijke onderscheiding gelegen is, dient
vermeerdering van verzwarende omstandigheden zoveel mogelijk vermeden te worden.
Bovendien is door het gehele wetboek heen bij verschillende misdrijven het zwaar
lichamelijk letsel als verzwarende omstandigheid vermeld.
In het ontwerp was het strafmaximum voor mishandeling een jaar en zes maanden, vier
jaren en zes maanden bij zwaar lichamelijk letsel als gevolg en zes jaren bij dood als
gevolg, dit in plaats van de huidige respectievelijke twee jaren, vier jaren en zes jaren.
een jaar en zes maanden. De straf is naar het oordeel van de commissie te laag. Sommige
feiten van eenvoudige mishandeling, bijv, het zogenaamde bekkensnijden, zijn niet
voldoende met het hier bedreigde maximum gestraft. Maar bovendien is er nog een andere
reden om het te verhogen. Door de verhoging van een jaar en zes maanden in het eerste lid
tot vier jaren en zes maanden in het tweede, wordt de dolus indirectus te zwaar getroffen.
De verhouding is ook geheel anders in artikel 302. De commissie zou daarom de straf
willen brengen op drie jaren, en in het eerste lid van artikel 301 op vier jaren en zes
maanden.
Verhoging is slechts mogelijk tot twee jaren. Tevens is thans als beginsel aangenomen dat
de premeditatie de strafbaarheid der misdrijven met de helft verhoogt. Op deze wijze
wordt in de vier artikelen billijke evenredigheid in acht genomen.
Een niet gepremediteerde mishandeling zonder blijvend gevolg en zonder dat het opzet op
het zwaar lichamelijk gevolg is gericht, is betrekkelijk een kleinigheid in vergelijking met
de feiten van artikel 302 en 303.
De Code Pénal bedreigt tegen eenvoudige, niet gepremediteerde mishandeling slechts twee
jaren en de ervaring heeft niet geleerd dat het nodig zou zijn de straf in artikel 300 op drie
jaren te stellen.
b) Wijzigingen Wet van 4 mei 1954, Stb 169, wijziging van boetemaxima in het Wetboek van Strafrecht
en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste driehonderd gulden" wordt gelezen: geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden"
gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
De leestekens aan het slot van het tweede en derde lid vervallen. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
resterende argumenten, vergelijking met Code Pénal.
-
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Artikel 301 Mishandeling met voorbedachte rade
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 3: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Zowel de mishandeling als de zware mishandeling kunnen al dan niet met voorbedachte
rade gepleegd worden (artikel 301 en 303); hetzelfde verschil als tussen doodslag en
moord. De strafbaarheid stijgt voor de zware mishandeling die de dood, voor de
mishandeling die of dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. Op die wijze is
men in staat, de strafbaarheid van ieders daad naar billijkheid te waarderen. Groot toch is
het onderscheid tussen:
a. hem die in een opwelling van drift aan een ander een slag toebrengt, waardoor deze
bijv. het gezicht verliest. (artikel 300, lid 2, straf 4 jaren en zes maanden)
b. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om een ander te
slaan.(artikel 301, lid 2, straf negen jaren)
c. hem die in een opwelling van drift zijn tegenpartij van het gezicht wil beroven.
(artikel 302, lid 1, straf zes jaren)
d. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om zijn tegenpartij van het
gezicht te beroven. (artikel 303, straf twaalfjaren)
De bepaling van artikel 309 Code Pénal, waarin de zwaarte van de mishandeling alleen
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een ziekte of beletsel tot persoonlijken
arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig dagen vindt terecht bijkans nergens meer
navolging. Zij kan op onderscheidene zware lichaamsbeledigingen, bijv. het verlies van
een oog niet worden toegepast, de gestelde termijn is geheel willekeurig, en het tijdstip
waarop de arbeid kan worden hervat, is geen billijke maatstaf om de zwaarte van de
verwonding aan te wijzen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

Een minderheid der commissie zou geen onderscheid willen maken tussen mishandeling
en mishandeling met voorbedachte rade. De meerdere of mindere tijdsruimte welke
verloopt tussen het beraamde plan en de uitvoering is niet alleen theoretisch geen juist
criterium, maar praktisch zal het onbestemde begrip tot allerlei hoogst specieuse en
willekeurige onderscheidingen leiden.
In het ontwerp was het strafmaximum voor mishandeling met voorbedachte rade drie
jaren, negen jaren bij zwaar lichamelijk letsel als gevolg en twaalf jaren bij dood als
gevolg, dit in plaats van de huidige respectievelijke drie jaren, zes jaren en negen jaren.
Door de verhoging van een jaar en zes maanden in het eerste lid van artikel 300 tot vier
jaren en zes maanden in het tweede, wordt de dolus indirectus te zwaar getroffen. De
verhouding is ook geheel anders in artikel 302. De commissie zou daarom de straf hier
willen brengen op drie jaren, en in het eerste lid van artikel 301 op vier jaren en zes
maanden.
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b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
De leestekens aan het slot van het eerste en tweede lid vervallen. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
Het leesteken aan het slot van het derde lid vervalt; daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
resterende argumenten, vergelijking met Code Pénal.

(2

)

N.?

Titel XX Mishandeling

425

Artikel 302 Zware mishandeling
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Men heeft bij het ontwerp van deze titel te onderscheiden, naarmate van de wil van de
dader en naarmate van de zwaarte van het toegebrachte nadeel. Hierdoor ontstond het
onderscheid in mishandeling en zware mishandeling.
c. mishandeling, waarbij opzet van de dader alleen gericht is op het toebrengen van enig
leed aan lichaam of gezondheid (artikel 300).
d. zware mishandeling, waarbij het opzet van de dader gericht is op het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel (artikel 302, vg. artikel 82).
De strafbaarheid stijgt voor de zware mishandeling die de dood, voor de mishandeling die
of dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. Op die wijze is men in staat, de
strafbaarheid van ieders daad naar billijkheid te waarderen. Groot toch is het onderscheid
tussen:
a. hem die in een opwelling van drift aan een ander een slag toebrengt, waardoor deze
bijv. het gezicht verliest. (artikel 300, lid 2, straf 4 jaren en zes maanden)
b. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om een ander te
slaan.(artikel 301, lid 2, straf negen jaren)
c. hem die in een opwelling van drift zijn tegenpartij van het gezicht wil beroven.
(artikel 302, lid 1, straf zes jaren)
d. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om zijn tegenpartij van het
gezicht te beroven. (artikel 303, straf twaalfjaren)
De bepaling van artikel 309 Code Pénal, waarin de zwaarte van de mishandeling alleen
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een ziekte of beletsel tot persoonlijken
arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig dagen vindt terecht bijkans nergens meer
navolging. Zij kan op onderscheidene zware lichaamsbeledigingen, bijv. het verlies van
een oog niet worden toegepast, de gestelde termijn is geheel willekeurig, en het tijdstip
waarop de arbeid kan worden hervat, is geen billijke maatstaf om de zwaarte van de
verwonding aan te wijzen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid der commissie zou geen onderscheid willen maken tussen mishandeling
en mishandeling met voorbedachte rade. De meerdere of mindere tijdsruimte welke
verloopt tussen het beraamde plan en de uitvoering is niet alleen theoretisch geen juist
criterium, maar praktisch zal het onbestemde begrip tot allerlei hoogst specieuse en
willekeurige onderscheidingen leiden.
In het ontwerp was het strafmaximum voor zware mishandeling zes jaren in het eerste lid
en zeven jaren en zes maanden in het tweede lid, dit in plaats van de huidige
respectievelijke acht jaren en tien jaren.
Door de verhoging van een jaar en zes maanden in het eerste lid van artikel 300 tot vier
jaren en zes maanden in het tweede, wordt de dolus indirectus te zwaar getroffen. De
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verhouding is ook geheel anders in artikel 302. De commissie zou daarom de straf willen
brengen op drie jaren, en in het eerste lid van artikel 301 op vier jaren en zes maanden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
De leestekens aan het slot van het eerste en tweede lid vervallen. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
- resterende argumenten, vergelijking met Code Pénal.
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Artikel 303 Zware mishandeling met voorbedachte rade
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Zowel de mishandeling als de zware mishandeling kunnen al dan niet met voorbedachte
rade gepleegd worden (artikel 301 en 303); hetzelfde verschil als tussen doodslag en
moord. De strafbaarheid stijgt voor de zware mishandeling die de dood, voor de
mishandeling die of dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft. Op die wijze is
men in staat, de strafbaarheid van ieders daad naar billijkheid te waarderen. Groot toch is
het onderscheid tussen:
a. hem die in een opwelling van drift aan een ander een slag toebrengt, waardoor deze
bijv. het gezicht verliest. (artikel 300, lid 2, straf 4 jaren en zes maanden)
b. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om een ander te
slaan.(artikel 301, lid 2, straf negen jaren)
c. hem die in een opwelling van drift zijn tegenpartij van het gezicht wil beroven.
(artikel 302, lid 1, straf zes jaren)
d. hem die zodanig handelde met het vooraf beraamd overleg om zijn tegenpartij van het
gezicht te beroven. (artikel 303, straf twaalf jaren)
De bepaling van artikel 309 Code Pénal, waarin de zwaarte van de mishandeling alleen
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een ziekte of beletsel tot persoonlijken
arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig dagen vindt terecht bijkans nergens meer
navolging. Zij kan op onderscheidene zware lichaamsbeledigingen, bijv. het verlies van
een oog niet worden toegepast, de gestelde termijn is geheel willekeurig, en het tijdstip
waarop de arbeid kan worden hervat, is geen billijke maatstaf om de zwaarte van de
verwonding aan te wijzen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Een minderheid der commissie zou geen onderscheid willen maken tussen mishandeling
en mishandeling met voorbedachte rade. De meerdere of mindere tijdsruimte welke
verloopt tussen het beraamde plan en de uitvoering is niet alleen theoretisch geen juist
criterium, maar praktisch zal het onbestemde begrip tot allerlei hoogst specieuse en
willekeurige onderscheidingen leiden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste en tweede lid vervalt. Daaraan wordt telkens
toegevoegd: of geldboete van de vijfde categorie.
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c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- objectieve ernst van het feit;
- subjectieve ernst van het feit;
- gewenste consistentie van wetgeving;
- differentiatiecriterium;
- resterende argumenten, vergelijking met Code Pénal.
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Artikel 304 Strafverzwarende omstandigheden
Oorspronkelijke sanctie: verhoging straf met een derde.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
In het ontwerp ging het hier om drie ontwerpartikelen. In het eerste ontwerpartikel ging het
daarbij om het toedienen van gevaarlijke stoffen met een strafmaximum van negen jaren in
lid 1 en vijftien jaren bij zwaar lichamelijk letsel als gevolg in lid 2. In het tweede
ontwerpartikel ging het om het huidige artikel 304, sub 1 en 2. In het laatste ontwerpartikel
ging het om provocatie als strafverminderingsgrond tot de helft van het strafmaximum,
hetgeen uiteindelijk is komen te vervallen.
De toedoening van voor het leven of de gezondheid gevaarlijke stoffen, met het oogmerk
om iemands gezondheid te benadelen, is een afzonderlijk misdrijf (vgl. § 223 D. Wb) De
bijzondere strafbepaling is noodzakelijk, vermits bij gebreke daarvan de handeling ten
hoogste als poging tot zware mishandeling zou zijn aan te merken en zij, ook waar niet
blijkt van "voorbedachte rade", een krachtiger repressie behoeft wegens het groot gevaar,
waaraan het slachtoffer is blootgesteld en de boosaardigheid, die de schuldige aan de dag
legt.
De tot strafverzwaring en -verlichting van het tweede en derde ontwerpartikel leidende
omstandigheden stemmen geheel overeen met die, welke onder de tegen het leven gerichte
misdrijven als zodanig in aanmerking komen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De commissie is ook voorstander van een onderscheid tussen eenvoudige opzet en opzet
na voorafgaand bedaard overleg bij het toedienen van gevaarlijke stoffen. Het moge waar
zijn dat in de regel het verschil tussen eenvoudig opzet en opzet na voorafgaand bedaard
overleg moeilijk zal zijn te constateren, voor die gevallen waar het laatste werkelijk
bewezen wordt is een hoger maximum nodig dan toegelaten mag worden waar alleen van
opzet blijkt. De moeilijkheid van het bewijs mag geen reden zijn om een feitelijk juiste
distinctie over het hoofd te zien.
Ook in een ander opzicht is hier een afwijking van de in het ontwerp aangenomen
beginselen, doordien het de poging met het voltooide misdrijf gelijk stelt. Immers is reeds
door het toedienen van de gevaarlijke stoffen het misdrijf voltooid.
De commissie acht beide afwijkingen, vooral de laatste, niet gerechtvaardigd. De aanslag,
bedoeld in de eerste drie titels van boek II, mogen om heel bijzondere redenen als voltooid
misdrijf beschouwd worden, te ontkennen valt het niet, waar zulke bijzondere redenen niet
bestaan, onrechtvaardig is om, zolang het misdrijf objectief niet tot stand is gekomen, te
straffen als of dit wel ware geschied. Weliswaar is, wegens het groot gevaar waaraan het
slachtoffer is blootgesteld, de moeilijkheid om tegen zo'n aanslag te waken en de
bijzondere boosaardigheid die de dader aan de dag legt, krachtige repressie van het in dit
artikel bedoelde misdrijf nodig. Maar aan deze eis kan evenals in zovele soortgelijke
gevallen worden voldaan met een hoger strafmaximum. De commissie ziet er geen
bezwaar in om op het misdrijf in zijn zwaarste vorm, namelijk het met voorbedachte rade
toedienen van gevaarlijke stoffen, waarvan de dood het gevolg is (welk feit zeer weinig
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van dat omschreven in artikel 289 verschilt) de op één na zwaarste straf te bedriegen, doch
wenst van algemene beginselen niet af te wijken.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Technische wijziging.
Wet van 24 december 1997, Stb. 773, tot wijziging van een aantal wetten in verband met
de herziening van het afstemmingsrecht alsmede de regeling van de adoptie.
Tekstuele wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving;
differentiatiecriterium;
wetgevingstechnische overwegingen;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.

1-4
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Artikel 305 Ontzetting van rechten als bijkomende straf
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b)

Wijzigingen

Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 306 Deelneming aan aanval of vechterij
Oorspronkelijke sanctie:
Sub 1: gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren.
Sub 2: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Bij een aanval of een vechterij waarbij een groot aantal personen zijn betrokken, kunnen
zeer ernstige verwondingen worden toegebracht zonder dat het mogelijk is met juistheid te
bepalen, in welke mate ieder afzonderlijk strijder daaraan schuldig is. Noodzakelijk is
mitsdien, het opzettelijk deelnemen aan een dergelijk misdrijf als zodanig te straffen met
een matige straf, zodra iemand zwaar lichamelijk letsel heeft geleden of van het leven is
beroofd (vgl. § 227 D. Wb., artikel 173 Saksen, artikel 241 Beijeren).
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Daar de strafwaardigheid in vele gevallen uiterst gering is geeft de commissie in
overweging nevens gevangenisstraf een geldboete te bedreigen van ten hoogste 150 gulden
in het geval van sub 1 en van ten hoogste 300 gulden in het geval van sub 2 omschreven.
De minister vindt tot strafverlaging geen reden. Eerder zou weglating van het gehele
artikel in aanmerking kunnen komen.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Onder sub len sub 2 wordt na "ten hoogste twee jaren" onderscheidenlijk "ten hoogste
drie jaren" telkens ingevoegd: of geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
strafprocessuele overwegingen, restcategorie.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen; restcategorie
Instrumentele overwegingen; strafdoelen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
6
5
4

Totaal
5
4

5
1

1

1
1
4
1

1
1
4
1

Tussenbalans
a. IJkpunten
Bij het ontwerp van deze titel in 1886 is onderscheiden tussen de wil van de dader
enerzijds en de zwaarte van het toegebrachte nadeel anderzijds. Aldus is door middel van
differentiatie getracht zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit tot
uitdrukking te brengen. De objectieve ernst blijkt vooral uit de veelvuldig in het Wetboek
voorkomende differentiatie naar lichamelijk letsel en de dood, terwijl de subjectieve ernst
naar voren komt in het verschil tussen eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr), de
opzettelijke zware mishandeling (art. 302 Sr) en de mishandeling met voorbedachten rade
(art. 301 Sr.). Vermeldenswaard is dat er bij deze laatste differentiatie door de Commissie
in 1886 gewezen werd op het feit dat de verschillen wellicht moeilijk te bewijzen zijn,
maar dat dit op zichzelf geen reden mag zijn om een feitelijk juiste distinctie over het
hoofd te zien. Bij de laatste differentiatie naar opzet en voorbedachten rade werd
bovendien uitdrukkelijk aangesloten bij het bij moord en doodslag gemaakte onderscheid,
hetgeen wijst op systematische overwegingen.
Tevens werd nadrukkelijk afgeweken van de in de Code Pénal gangbare opvatting
waarin de zwaarte van de mishandeling alleen afhankelijk werd gesteld van het bestaan
van een ziekte of beletsel tot persoonlijken arbeid gedurende een tijdsverloop van twintig
dagen, aangezien dit op onderscheidene zware lichaamsbeledigingen zoals het verlies van
een oog, niet kan worden toegepast, de gestelde termijn geheel willekeurig is en het tijdstip
waarop de arbeid kan worden hervat geen billijke maatstaf vormt om de zwaarte van de
verwonding aan te wijzen. De bepaling was dan ook vrijwel overal in onbruik geraakt.
De objectieve ernst blijkt ook duidelijk bij de strafbaarstelling van vechterij. Aangezien
daarbij veelal een groot aantal personen betrokken zijn kunnen veel mensen ernstig
gewond raken zonder dat de precieze schuldige kan worden aangewezen. Vanuit die optiek
werd het noodzakelijk geacht om te voorzien in een matige straf voor het deelnemen als
zodanig. Opmerkelijk daarbij is dat de Tweede Kamer de mening was toegedaan dat ook
een geldboete in dit geval mogelijk zou moeten zijn, aangezien de strafwaardigheid in veel
gevallen toch zeer gering is.
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Voor wat betreft de differentiatie is verder opvallend dat in de titel is voorzien in een
aparte differentiatie in een apart artikel. In het oorspronkelijk ontwerp in 1886 was er
voorzien in een drietal afzonderlijke artikelen. Deze zijn echter bij de invoering
samengevoegd tot één artikel (een soort catalogus) waarbij, indien de genoemde
omstandigheden zich voordoen, de straf met een derde kan worden verhoogd. Hierbij
wordt er onderscheiden tussen verschillende strafverzwarende omstandigheden, zoals het
soort slachtoffer (vader, moeder, echtgenoot en kind enerzijds, ambtenaar in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening anderzijds) en de wijze waarop er mishandeld
wordt (door middel van toediening van een voor de gezondheid of voor het leven
schadelijke stof).
In het kader van deze extra strafverzwarende omstandigheden wordt daarnaast in de
Memorie van Toelichting expliciet gewezen op de boosaardigheid die de schuldige aan de
dag legt, hetgeen tevens duidt op het feit dat ook de subjectieve ernst van het feit een rol
gespeeld heeft.
Daarnaast is het opvallend dat de commissie de oorspronkelijk bedreigde straf van een
jaar en zes maanden voor de eenvoudige mishandeling te laag vond, aangezien sommige
feiten zoals het zogenaamde 'bekkensnijden' daarmee niet voldoende zouden kunnen
worden bestraft. Bovendien stelde de commissie dat de straf van een jaar en zes maanden
niet in verhouding staat tot de vier jaar en zes maanden in het tweede lid, waardoor de
dolus indirectus te zwaar wordt getroffen. Een en ander heeft er uiteindelijk in geresulteerd
dat de straf in het Wetboek werd verhoogd naar twee jaar. Daarbij werd er door de
regering gewezen op het feit dat de premeditatie de strafbaarheid der misdrijven met de
helft verhoogt en dat in de verschillende artikelen dan toch een billijke evenredigheid in
acht is genomen. Zeker als men bedenkt dat de Code Pénal de eenvoudige, niet
gepremediteerde mishandeling met slechts twee jaren bedreigt en de ervaring niet geleerd
heeft dat het nodig zou zijn de straf nog verder te verhogen. Aldus blijken in 1886 niet
alleen de systematiek en de consistentie van strafmaxima een belangrijke rol gespeeld te
hebben, maar ook de rechtsvergelijking en de praktijk van de straftoemeting.
b. Conclusie
- Zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit spelen in deze titel een
belangrijke rol. Dit wordt benadrukt door de veelvuldige en soms uitvoerige
differentiatie bij de totstandkoming.
- Er is in 1886 veel gedifferentieerd in deze titel, zowel naar in het Wetboek gangbare
onderscheidingen, zoals tussen dood en lichamelijk letsel en opzet en voorbedachten
rade, als naar specifieke strafverzwarende omstandigheden die in een apart artikel zijn
opgenomen.
- Systematische overwegingen hebben een rol van betekenis gespeeld, zowel in
vergelijking met andere titels (titel XIX), als binnen de titel zelf.
- Bij de totstandkoming van het strafmaximum van artikel 300 Sr is er gewezen op de
toenmalige straftoemeti ngspraktij k.
- Er is vergeleken met de Code Pénal.
- De strafmaxima in deze titel zijn sinds 1886 niet gewijzigd.
- De consistentie is bij de totstandkoming gewaarborgd.
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Titeloverzicht
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Deze bepalingen slaan terug op beide voorafgaande titels. Iemand is van het leven beroofd
of heeft zwaar lichamelijk letsel ondervonden, niet ten gevolge van eens anders opzet om
hem te doden of te mishandelen, maar ten gevolge van een anders schuld. Waar opzet
ontbreekt en slechts schuld aanwezig is, wordt de strafbaarheid voornamelijk bepaald door
de gevolgen van de handeling. Eerst waar die gevolgen een genoegzaam ernstig karakter
dragen, bestaat er reden, degene aan wiens schuld zij te wijten zijn, wegens misdrijf te
straffen. Vandaar dat in deze titel niet elk door schuld toegebracht lichaamsleed strafbaar
wordt gesteld, maar alleen leed van enige betekenis.
Advies van de Raad van State

Deze misdrijven behoren met gevangenis en niet met hechtenis te worden gestraft. De
feiten hier bedoeld kunnen zwaar zijn. Culpa lata staat dikwijls bijna met dolus gelijk.
Bij ontploffingen door schuld, bijvoorbeeld van dynamiet, moet de rechter zwaarder
kunnen straffen dan met een hechtenis van negen of zes maanden tot één dag.
Rapport aan de Koning

Gevangenisstaf kan in het stelsel van het ontwerp in geen geval tegen een delictum
culposum worden bedreigd. Culpa zelfs indien men daarvan hier spreken wil culpa lata,
kan strafrechtelijk nooit met dolus gelijk worden gesteld.
Bij ontploffing van dynamiet zonder opzet, maar door schuld veroorzaakt, met dodelijk
gevolg, is niet artikel 307, maar artikel 158, sub 3 van toepassing en dan kan de hechtenis
tot een jaar worden toegepast.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Memorie van Toelichting

Onder de in deze titel opgenomen delicten kan een grote verscheidenheid aan gedragingen
worden gebracht. Dat geeft aanleiding tot de daarop te stellen boetemaxima ruim te
nemen. In het bijzonder wanneer deze feiten bij de uitoefening van een beroep of bedrijf
worden gepleegd, kan een relatief hoge boete de meest passende bestraffing zijn. De
indeling in de vierde categorie lijkt hier adequaat.
c)

Bijzonderheden en conclusies

IJkpunten 1881 bij deze titel:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
systematische overwegingen;
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IJkpunten 1984 bij deze titel:
differentiatiecriterium;
instrumentele overwegingen, strafdoelen.
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Artikel 307 Dood door schuld
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde
categorie.
Memorie van Toelichting

Het boetemaximum is hoger gesteld in verband met de aard van het gevaarzettings- of
schulddelict.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 308 Zwaar lichamelijk letsel door schuld / arbeidsongeschiktheid vanwege
lichamelijk letsel door schuld
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vierde
categorie.
Memorie van Toelichting
Het boetemaximum is hoger gesteld in verband met de aard van het gevaarzettings- of
schulddelict.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
- het ontbreken van overwegingen.
IJkpunten 1984:
objectieve ernst van het feit.

(7
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Artikel 309 Misdrijf in ambt of beroep
Oorspronkelijke sanctie: verhoging straf met een derde en ontzetting van de uitoefening
van het beroep.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Op hem die een ambt of beroep aanvaardt, rust de verplichting om daarin met dubbele
omzichtigheid werkzaam te zijn. Komt hij die verplichting niet na en heeft zijn schuld de
gevolgen in artikel 307 en 308 omschreven, dan moet aan hem een zwaardere straf dan de
daar bedreigde straf kunnen worden opgelegd: en dan moet bovendien de rèchter, door de
openbaring van zijn uitspraak te gelaten, het publiek kunnen doen kennis dragen van het
gevaar, waaraan men zich blootstelt door de diensten van de schuldige in te roepen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

In titel XXXI is dit artikel niet vermeld onder de gevallen waarvoor strafverhoging bij
herhaling wordt voorgeschreven. Toch bestaat, naar het oordeel der commissie, alleszins
reden om de verzwaring in dit geval toe te passen, ook ex anologia van artikel 426. Ook
zou de commissie de rechter de bevoegdheid willen geven de bijkomende straf van
ontzetting uit het beroep toe te passen. Vooral in geval van herhaling kan dit zeer gewenst
en gepast zijn bijv. bij apothekers, accoucheurs, bouwmeesters.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Tabel van gevonden ijkpunten
1886
Totaal
Jaar
1984
1
1
Objectieve ernst van het feit
2
2
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
1
1
Gewenste consistentie van wetgeving
1
1
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium 1 1 2
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen; strafdoelen 1 1
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

Tussenbalans
a. IJkpunten
Deze titel is het gevolg van het zo belangrijke onderscheid tussen opzet en culpa zoals dat
aan het Wetboek ten grondslag ligt. Opvallend is wel dat dit onderscheid in de
onderhavige titel nauwelijks wordt gemotiveerd.
Voorts is van belang op te merken dat er een differentiatie heeft plaatsgevonden naar
ambt of beroep. Indien gehandeld wordt op basis hiervan is een dubbele voorzichtigheid
geboden: een 'Garantenstellung'. Deze Garantenstellung komt tot uitdrukking in het
strafmaximum en werkt strafverzwarend bij niet-naleving.
Opvallend is dat de Commissie ook herhaling als grond voor strafverhoging wilde
aanmerken en daartoe voorstelde de artikelen uit deze titel in artikel 422 Sr op te nemen en
aldus herhaling als strafverzwarend aan te merken. Dit lijkt te duiden op overwegingen van
systematische aard. De suggestie van de commissie is overigens niet gevolgd. In dit
verband werd bovendien expliciet gewag gemaakt van de mogelijkheid van ontzetting uit
beroep of ambt ingeval van herhaling bij bijvoorbeeld apothekers, verloskundigen en
bouwmeesters.
Tenslotte is vermeldenswaard dat het verschil tussen hechtenis en gevangenisstraf in
1886 uitdrukkelijk naar voren kwam in de discussie. De Raad van State merkte ten aanzien
daarvan op dat de in deze titel bedoelde misdrijven met een gevangenisstraf en niet met
hechtenis dienen te worden bestraft, aangezien het zeer zware feiten kan betreffen. Culpa
lata staat dikwijls bijna met dolus gelijk en hechtenis is derhalve niet (altijd) toereikend.
b. Conclusie
- Aan deze titel ligt het in het Wetboek gehanteerde belangrijke onderscheid tussen opzet
en culpa ten grondslag.
- Er wordt gedifferentieerd naar strafverzwarende omstandigheden, waarbij de
zogenaamde 'Garantenstellung' uit hoofde van ambt of beroep zijn intrede doet.
- Het verschil tussen hechtenis en gevangenisstraf speelde in 1886 een rol.
- De consistentie is in vergelijking met de recente wijziging van artikel 6 WVW
problematisch en niet onder ogen gezien.
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Artikel 310 Diefstal

(2.3

Oorspronkelijke sanctie: .gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten
hoogste zestig gulden.

04,

a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

In het ontwerp ging het hier om twee ontwerpartikelen. Het eerste ontwerpartikel had een
strafmaximum van drie jaar, hetgeen in twee gevallen met een derde kon worden
verhoogd. In het tweede ontwerpartikel ging het om gevallen van diefstal waarop een
strafmaximum van vier jaren en zes maanden stond.
Het is een vereiste bij deze misdrijven dat het goed geheel of ten dele aan een ander
toebehoort. Wie opzettelijk zijn eigen goed onttrekt aan een ander, die daarop het recht van
pand uitoefent valt in de termen van artikel 348, maar pleegt geen diefstal.
Eindelijk wordt in al de genoemde bepalingen van wederrechtelijk zich toeëigenen
gesproken. Het strafbare feit moet gepleegd worden met het oogmerk om het goed zich toe
te eigenen. Dat oogmerk moet bewezen worden, en slechts onvolledig wordt dit vereiste in
de Franse en Belgische wetgevingen door frauduleusement aangeduid. Sommige
wetgevingen eisen hier iets anders, veelal nog iets meer.
Van winstbejag behoort de wetgever hier ook niet te spreken. Het strafbare feit is bij
diefstal het wegnemen met een bepaald oogmerk.
Het ontwerp laat in het tweede lid strafverhoging toe, indien de schuldige in enige
dienstbetrekking staat en de diefstal gepleegd is ten nadele van zijn meester, van een lid
van het gezin van zijn meester of van iemand die in het huis van zijn meester is
opgenomen.
Het noodzakelijke vertouwen dat tussen leden van hetzelfde gezin moet heersen, eist de
verhoging van het maximum. Datzelfde noodzakelijk vertrouwen is ook aanwezig waar
iemand, ofschoon geen lid van het gezin, tijdelijk in het huis is ontvangen of met anderen
voortdurend of tijdelijk een zelfde huis bewoont. Doch tevens moet men met de
ontwerpers van het Italiaanse wetboek erkennen dat ook in het omgekeerde geval (sub 2)
gelijke strafverzwaring behoort te worden toegelaten.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

De Commissie kan zich niet verenigen met het stelsel van verzwarende omstandigheden.
De onderscheidingen zijn willekeurig en dikwijls hoogst onbeduidend. Sommige criteria,
in buitenlandse wetboeken opgenomen, zijn hier achterwege gelaten, andere welke daar
niet voorkomen, zijn hier wel vermeld zonder dat daar voldoende grond voor het een of
ander zou zijn te geven.
Het voornaamste teken voor de zwaarte van het misdrijf is wel het quantum. Zowel wat
aangaat de gevolgen voor de bestolene, als wat betreft de misdadige wil van de schuldige,
kan eenvoudige diefstal van een grote waarde van effecten bijv. een veel ernstiger feit zijn
dan gekwalificeerde diefstal van voorwerpen van geringe waarde. Het quantum is dan ook
een criterium niet alleen naar de volksovertuiging, maar ook in het stelsel van het ontwerp
zelf. Immers het hoofdmotief voor de mindere strafwaardigheid der stroperij ligt volgens
de regering (zie memorie van toelichting bij artikel 314 en 315), in de uiterst geringe
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waarde van de ontvreemde voorwerpen. En toch wordt het quantum niet onder de
verzwarende omstandigheden van diefstal opgenomen.
Voor de maatschappij is een inbreker van beroep, hoe weinig hij ook bemachtigde,
oneindig gevaarlijker dan de arme knaap, die een bankbiljet van duizend gulden
wegneemt, dat het toeval onder zijn bereik brengt.
De commissie stelt voor het tweede lid en het tweede ontwerpartikel weg te laten, en de
straf, in verband daarmede, tot vier jaren te verhogen.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
De heer Lenting: waarom niet ook geldboete als straf bij, dat is doeltreffender bij
bijvoorbeeld hebzucht als drijfveer of een landbouwer die plaggen steelt.
De heer Modderman kan zich wel met deze opmerking verenigen, onder de voorwaarde
dat het om een kleine boete gaat. Het moet niet zijn een hoge boete, want dan zou het
gevaar ontstaan dat gevallen die inderdaad de gevangenisstraf zouden verdienen, wellicht
met het oog op de maatschappelijke positie van de dader, eenvoudig met een geldboete
worden gestraft.
De commissie heeft geen bezwaar tegen het bijvoegen van een alternatieve geldboete.
De heer van Nispen tot Sevenaer: ik bespeur bij de minister een zeker wantrouwen jegens
de rechter dat ik niet gerechtvaardigd acht. Men mocht eens op de gedachte komen, meer
gegoede dieven met een flinke boete vrij te laten. Overal wordt de rechter gebonden aan
ten aanzien van de maxima van de straf. Men zou eens met het oog op zekere tendenties,
waarborgen nemen tegen al te licht straffen en dus te lichte minima.
Een flinke geldboete zou dikwijls goed kunnen werken, want er zijn gevallen waarin de
grens tussen eerlijkheid en oneerlijkheid, tussen arglist en niet arglist, zeer moeilijk te
trekken is.
De heer Patijn: de rechter laten kiezen tussen een geldboete van 50 cent en duizend gulden
en tussen een levenslange gevangenisstraf en die van een dag is wel het schoonste bewijs
van vertrouwen dat men in de Nederlandse rechter kan hebben.
De heer des Amorie van der Hoeven: op diefstal moet mijns inziens geen lichtere straf dan
gevangenisstraf worden gesteld. Naar mate van de zwaarte van de diefstal heeft de rechter
de keuze tussen een hoog maximum en een laag minimum. Gevangenisstraf cumuleren
met geldboete zou wel kunnen.
De heer Mackay: misdrijven als bedoeld in art 310 zijn in de Code Pénal of met een
geldboete of met een gevangenisstraf strafbaar gesteld. Uit de statistiek blijkt dat zulks
geen overbodige bepaling is geweest. In de praktijk blijkt ook dat de rechter reeds nu van
het stelsel uitgaat dat de geldboete gebruikt wordt voor het geval dat het misdrijf zulk een
minieme portie heeft aangenomen en dus niet voor het bevoordelen van de rijken.
De Heer De Savornin Lohman: ik kan mij geheel verenigen met het voorstel om ook voor
diefstal boete te betalen. Vele rechters met de praktijk bekend, zijn van hetzelfde gevoelen.
Er kunnen voorwerpen weggenomen worden, die zo onbeduidend zijn, of onder zulke
bijzondere omstandigheden worden weggenomen, dat men hem die ze wegnam, zeer goed
een kleine boete kan opleggen. Daarom geloof ik dat het volkomen consequent is in het
stelsel van het ontwerp en ook niet in strijd met de opinie van de Minister, om hier te
bepalen een geldboete van ten hoogste 60 gulden.
De Heer Donner: indien de daad, die in de zedenwet van God, in de tien geboden is
opgenomen, vergoed kan worden door een enkele geldboete, dan verliest die het
onzedelijke karakter, en brengt het recht in de tweede plaats in het mogelijke gevaar dat
degene, die in staat is te betalen, er met een geldboete van afkomt, terwijl de arme
gevangenisstraf moet ondergaan.
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De Heer De Savornin Lohman: het is de bedoeling de arme mens die gestolen heeft
tegemoet te komen. Het is een daad van barmhartigheid. In sommige gevallen konden zij
niet andersPt Eigenlijke overmacht is slecht in zeer zeldzame gevallen te bewijzen.
Verslag van de Eerste Kamer
Met leedwezen misten enige leden strafverhoging voor diefstal in dienstbaarheid. (De
tweede zinssnede van het oorspronkelijke ontwerpartikel is door de regering ingetrokken.)
Antwoord van de Regering
De algemene strafverhoging van artikel 310 heeft ten gevolge dat diefstal in
dienstbaarheid, naar dit ontwerp met precies dezelfde straf kan gestraft worden als die van
het oorspronkelijke ontwerp.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
De heer van Naamen van Eemnes: het gaat niet om een schadevergoeding voor de persoon
die gestolen heeft maar om een boete ten behoeve van de staat. Nu, geloof ik, dat de
persoon, die gestolen heeft, wel tijdelijk van zijn vrijheid beroofd kan worden, hetzij om
hem te verbeteren, hetzij om hem onschadelijk te maken, maar het toepassen van een
geldboete is mijns inziens geen oordeelkundige straf.
De heer Modderman: de aandrang tot geldboete is gemotiveerd door de tegenwoordige
praktijk.
b)

Wijzigingen

Wet van 4 mei 1954, Stb 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zestig gulden" wordt gelezen: geldboete van ten
hoogste honderd en twintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste honderd en twintig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vierde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium;
internationale overwegingen, rechtsvergelijking.
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Artikel 311 Gekwalificeerde diefstal
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Spaarzaamheid in de aanwijzing van verzwarende omstandigheden bij diefstal schijnt
aanbevelingswaard. Een reeks van onderscheidingen levert ruime stof tot strijdvragen in de
praktijk, zonder noodzakelijkheid in het belang van de handhaving der maatsschappelijke
veiligheid. In het eerste ontwerpartikel, waarbij het ging om een gevallen waarin het
oorspronkelijke strafmaximum van artikel 310, drie jaren, verhoogd werd naar vier jaren
en zes maanden wordt een bijzondere bescherming verleent aan sommige voorwerpen die
aan de openbare trouw zijn overgelaten. Misbruik van iets wat aan de trouw van het
publiek als het ware is overgelaten, is bij misbruik daarvan voldoende grond voor een
verhoogde strafbepaling, onverschillig welk voorwerp wordt weggenomen.
In artikel 311 zijn enkele omstandigheden vermeld, die aan den diefstal een meer
gevaarlijk karakter geven, door de gelegenheid, het nachtelijke uur, het aantal personen of
de middelen die de schuldige bezigt.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het quantum wordt niet onder de verzwarende omstandigheden opgenomen; naar het
oordeel van de commissie is dit terecht, omdat het beter is talloze schakeringen aan het
oordeel van de rechter over te laten dan altijd een willekeurige grens te trekken.
De wetgever vermeld allen die omstandigheden of gevolgen die, behoudens
uitzonderingen, altijd, immers uit hun aard, aan het misdrijf een ernstig karakter geven. De
verzwarende omstandigheden, die bij diefstal kunnen voorkomen zijn echter geen van alle,
behalve geweld en bedreiging uit haren aard verzwarende omstandigheden. De commissie
zou het maximum op diefstal bedreigd willen brengen op negen jaren, en alle verdere
onderscheidingen doen vervallen. Een minderheid der commissie vindt echter dat niet alles
aan de rechter moet worden overgelaten. Men zou dan te veel overlaten aan het subjectieve
oordeel van de rechter, hetgeen tot hoogst nadelige ongelijkwaardigheid van strafbedeling
kan leiden. Er zijn omstandigheden die een zo'n gevaarlijk karakter aan diefstal geven dat
het wenselijk is deze gevallen in de wet te noemen.
De commissie acht het in 't ontwerp gevolgd stelsel van verzwarende omstandigheden
"een willekeurige greep".
De commissie acht het maximum voor diefstal door twee of meer personen te laag, zowel
met het oog op de nadelige gevolgen die dit feit kan hebben, als op de moeilijkheid om er
tegen te waken.
De straffen bij de twee ontwerpartikelen zijn naar het oordeel van de commissie te licht.
Het betreft hier de gevaarlijkste dieven, wiens spoedige terugkeer in de maatschappij door
het ondergaan van een zeer zware straf moet kunnen belet worden.
Blijkens gerechtelijke statistiek is 6 jaar voor diefstal van vee uit weide ruim voldoende.
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b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het eerste lid, eerste zinsnede wordt als volgt gelezen: Met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
In het tweede lid wordt na "ten hoogste negen jaren" ingevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.

Cr,
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Artikel 312 Diefstal met geweldpleging
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Volgens de duidelijke woorden van het artikel moet de diefstal zijn voorafgegaan of
vergezeld door het geweld of de bedreiging. Ten onrechte wordt in sommige wetgevingen
ook gewag gemakt van geweld, gepleegd met het doel om het gestolenen in veiligheid te
brengen. Alleen dan toch kan het geweld als een verzwarende omstandigheid van de
diefstal worden aangemerkt, wanneer het de strekking heeft om de diefstal voor te
bereiden of gemakkelijk te maken. Later gepleegd geweld levert een afzonderlijk misdrijf
op en kan aanleiding geven dat de straf van de daders, volgens de in het eerste boek
omschreven regelen nopens de samenloop worden verhoogd.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het ontwerp kende als strafmaximum voor diefstal met geweld negen jaren in plaats van
zeven jaren en zes maanden.
Indien volgens het stelsel van de commissie de verzwarende omstandigheden in de vorige
artikelen vervallen, zal de straf in de eerste alinea moeten gebracht worden op twaalfjaren,
omdat het geval waarvoor de derde alinea in het ontwerp door verwijzing naar de
slotbepaling van artikel 311 strafverhoging toelaat, reeds in het algemene begrip diefstal
begrepen is. Het gevolg daarvan is dat de tweede er derde alinea zullen moeten vervallen,
omdat het hoogste maximum reeds in het derde lid bedreigd wordt.
Alinea 3 van het ontwerpartikel (zwaar lichamelijk letsel): bij geweld tegen personen heeft
de omstandigheid dat ook aan een kist of trommel gebroken is, geen gewicht genoeg om 9
jaar onvoldoende te doen zijn.
Alinea 4 van het ontwerpartikel (dood als gevolg): wegens het hoogst gevaarlijke karakter
van het misdrijf zou de commissie hier, evenals in artikel 288, een geval waarvan het in dit
artikel omschreven misdrijf feitelijk nauwelijks zal zijn te onderscheiden, de straf willen
brengen op levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 20 jaren.
Tegen het niet gewild dodelijk gevolg wordt in het ontwerp nooit levenslange
gevangenisstraf bepaald.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste, tweede en derde lid, wordt na onderscheidenlijk "ten hoogste negen jaren",
"ten hoogste twaalf jaren" en "ten hoogste vijftien jaren" telkens ingevoegd: of geldboete
van de vijfde categorie.

Titel XXII Diefstal en stroperij

447

c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium;
systematische overwegingen;
executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen.

(„5"1

Cr?

Titel XXII Diefstal en stroperij

448

Artikel 313 Bijkomende straf
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Regeringsopmerking in het Verslag van de Tweede Kamer
Hier en elders (artikel 320, 325, 326) is de ontzetting uit de ouderlijk macht weggelaten,
even als reeds het geval was bij valsheid (artikel 235).
b) Wijzigingen
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
gewenste consistentie van wetgeving.

r,25

449

Titel XXII Diefstal en stroperij

Artikel 314 Stroperij
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van ten hoogste zestig
gulden.
Lid 2: gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De regering heeft gemeend voor de in artikel 1 van de voordracht vermelde diefstallen het
maximum der gevangenisstraf van artikel 401 van het strafwetboek, bij artikel 2 van het
ontwerp te moeten matigen en in verband daarmede werd ook het minimum van de
gevangenisstraf verlaagd. Zij werd daardoor vooral geleid door de overweging, dat
dusdanige feiten, hetzij men die als of als veld- en bosdelicten kwalificeert, niet zo streng
moet worden gestraft als artikel 401 toelaat; gelijk dan ook de wet van 1791 op enkele
hunner slechts boete en korte gevangenisstraf stelde. Men is er aan gewoon geraakt die
ontvreemdingen van voorwerpen van uiterst geringe waarde, veelal in het open veld uit
nooddruft gepleegd en, zonder de omslag en de opspraal van een correctioneel of crimineel
geding, door den kantonrechter berecht, te beschouwen niet als eigenlijken diefstal, maar
als, hoezeer dan ook ongeoorloofde en strafbare, toch minder gevaarlijke en misdadige
inbreuken op het recht van de eigenaar.
De eenvoudige stroperij krijgt een meer gevaarlijk karakter en wordt zwaarder gestraft,
zodra de aanwending van de in nummer 1 van dit artikel genoemde middelen, of uit een
der in artikel 338 vermelde omstandigheden blijkt van sluw overleg, en daardoor niet
alleen groter gevaar dreigt, maar dikwijls ook een aanmerkelijk nadeel aan de eigenaar of
rechthebbende is toegebracht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het komt de commissie wenselijk voor te voorzien in het geval dat geweld of bedreiging
met de toeëigening gepaard gaat. Achter het woord sprokkelhout zou de commissie de
woorden willen inlassen: zolang deze voorwerpen nog niet zijn vervoerd. Zolang nog geen
eigenlijk gezegde daad van toeëigening door de rechthebbende plaats heeft, de bedoelde
voorwerpen nog een zeker karakter van algemeenheid dragen, waardoor de misdadige
inbreuk op het recht van de eigenaar minder evident is. De toeëigening krijgt een ernstiger
karakter wanneer de eigenaar of rechthebbende door het vervoer der zaken zijn recht
heeft doen gelden. De straf van 3 weken is ook in het stelsel van de regering te laag. Onder
de genoemde voorwerpen zijn er ook waarvan de waarde niet onbelangrijk kan zijn, bijv.
boom- en veldvruchten.
Het misdrijf wordt gevaarlijker en misdadiger indien het gepleegd wordt door iemand die
in dienst is van de rechthebbende, of op andere wijze van diens vertrouwen misbruik
maakt.
Voor zwaardere straf dan een maand bestaat geen reden.
De ratio voor de exceptionele behandeling der maraudage ook vooral ligt in het
volksrechtbewustzijn. Het wordt beschouwd als een inbreuk op het occupatierecht i.p.v.
het eigendomsrecht.

Titel ?OOI Diefstal en stroperij

450

Beraadslagingen in de tweede kamer
De heer Mackay: of geldboete van ten hoogste zestig gulden toevoegen.
De heer Lenting: hier zwaarder misdrijf, dus geen geldboete noodzakelijk.
De heer Modderman: hier is sprake van gekwalificeerde stroperij, ook voor
gekwalificeerde diefstal is alleen gevangenisstraf bedreigd.
De heer Mackay: het is een minder delict dan de niet-gekwalificeerde diefstal van artikel
310.
De heer modderman: men moet te rade gaan bij de aard van het feit.
Toelichting bij amandement van de heer Mackay
Geldboete moet ook mogelijk zijn. De rechter veroordeelt in veel gevallen van stroperij
slechts tot een geldboete. Naar aanleiding daarvan komt er weer een discussie over de
vraag wel of niet mogelijk. Er wordt daarbij onder andere de vergelijking gemaakt met
diefstal, waarbij ook een geldboete mogelijk is.
Enige leden van de eerste kamer achten een geldboete van ten hoogste zestig gulden te
gering in vergelijking met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Het antwoord van de
regering hierop is dat indien het feit met een matige geldboete te licht zou worden gestraft,
de vrijheidsstraf behoord te worden uitgelegd.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, houdende wijziging van boetemaxima in het wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zestig gulden" wordt gelezen: geldboete van ten
hoogste honderd en twintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste honderd en twintig
gulden" gelezen: of geldboete van de tweede categorie.
Het leesteken aan het slot van het tweede lid vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de tweede categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Iikpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
resterende argumenten, Wet van 1791.
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Artikel 315 Gekwalificeerde stroperij
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en ontzetting van de in
artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a) Invoering
Wet van .3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
De regering heeft gemeend voor de in artikel 1 van de voordracht vermelde diefstallen het
maximum der gevangenisstraf van artikel 401 van het strafwetboek, bij artikel 2 van het
ontwerp te moeten matigen en in verband daarmede werd ook het minimum van de
gevangenisstraf verlaagd. Zij werd daardoor vooral geleid door de overweging, dat
dusdanige feiten, hetzij men die als of als veld- en bosdelicten kwalificeert, niet zo streng
moet worden gestraft als artikel 401 toelaat; gelijk dan ook de Wet van 1791 op enkele
hunner slechts boete en korte gevangenisstraf stelde. Men is er aan gewoon geraakt die
ontvreemdingen van voorwerpen van uiterst geringe waarde, veelal in het open veld uit
nooddruft gepleegd en, zonder den omslag en de opspraal van een correctioneel of
crimineel geding, door den kantonrechter berecht, te beschouwen niet als eigenlijken
diefstal, maar als, hoezeer dan ook ongeoorloofde en strafbare, toch minder gevaarlijke en
misdadige inbreuken op het recht van de eigenaar.
De eenvoudige stroperij krijgt een meer gevaarlijk karakter en wordt zwaarder gestraft,
zodra de aanwending van de in nummer 1 van dit artikel genoemde middelen, of uit een
der in artikel 338 vermelde omstandigheden blijkt van sluw overleg, en daardoor niet
alleen groter gevaar dreigt, maar dikwijls ook een aanmerkelijk nadeel aan de eigenaar of
rechthebbende is toegebracht.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
Het komt de commissie wenselijk voor te voorzien in het geval dat geweld of bedreiging
met de toeëigening gepaard gaat. Achter het woord sprokkelhout zou de commissie de
woorden willen inlassen: zolang deze voorwerpen nog niet zijn vervoerd. Zolang nog geen
eigenlijk gezegde daad van toeëigening door de rechthebbende plaats heeft, de bedoelde
voorwerpen nog een zeker karakter van algemeenheid dragen, waardoor de misdadige
inbreuk op het recht van de eigenaar minder evident is. De toeëigening krijgt een ernstiger
karakter wanneer de eigenaar of rechthebbende door het vervoer der zaken zijn recht
heeft doen gelden. De straf van 3 weken is ook in het stelsel van de regering te laag. Onder
de genoemde voorwerpen zijn er ook waarvan de waarde niet onbelangrijk kan zijn, bijv.
boom- en veldvruchten.
Het misdrijf wordt gevaarlijker en misdadiger indien het gepleegd wordt door iemand die
in dienst is van de rechthebbende, of op andere wijze van diens vertrouwen misbruik
maakt.
Voor zwaardere straf dan een maand bestaat geen reden.
De ratio voor de exceptionele behandeling der maraudage ook vooral ligt in het
volksrechtbewustzijn. Het wordt beschouwd als een inbreuk op het occupatierecht i.p.v.
het eigendomsrecht.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer

De heer Mackay: of geldboete van ten hoogste zestig gulden toevoegen.
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De heer Lenting: hier zwaarder misdrijf, dus geen geldboete noodzakelijk.
De heer Modderman: hier is sprake van gekwalificeerde stroperij, ook voor
gekwalificeerde diefstal is alleen gevangenisstraf bedreigd.
De heer Mackay: het is een minder delict dan de niet-gekwalificeerde diefstal van artikel
310.
De heer modderman: men moet te rade gaan bij de aard van het feit.
Toelichting bij het amandement van de heer Mackay
Geldboete moet ook mogelijk worden omdat de rechter in veel gevallen van stroperij
slechts tot een geldboete veroordeelt. Naar aanleiding daarvan komt er weer een discussie
over de vraag wel of niet een geldboete mogelijk. Er wordt daarbij onder andere de
vergelijking gemaakt met diefstal, waarbij ook een geldboete mogelijk is.
Enige leden van de eerste kamer achten een geldboete van ten hoogste zestig gulden te
gering in vergelijking met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren. Het antwoord van de
regering hierop is dat indien het feit met een matige geldboete te licht zou worden gestraft,
de vrijheidsstraf behoort te worden uitgelegd.
b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogste zestig gulden" wordt gelezen: geldboete van ten
hoogste honderd en twintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In het eerste lid wordt in plaats van "of geldboete van ten hoogste honderd en twintig
gulden" gelezen: of geldboete van de vierde categorie.
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
resterende argumenten, Wet van 1791.
Discussie over de vraag of naast de gevangenisstraf ook een geldboete moet worden
kunnen opgelegd.

Titel XXII Diefstal en stroperij

453

Artikel 316 Diefstal tussen echtgenoten niet c.q. slechts op ldachte vervolgbaar
a) Invoering
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Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen; rechtsvergelijking
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen; executie- of
penitentiairrechtelijke overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
5
2

Totaal
5
2

1
1
3

1
1

1

1

1

1

2

2

Tussenbalans
a. IJkpunten
Bij de bestudering van deze titel vallen twee dingen op. Ten eerste het feit dat er in 1886
onenigheid bestond over het stelsel van strafverzwarende omstandigheden, terwijl er
daarnaast bijzonder veel discussie is gevoerd over het wel of niet invoeren van een
geldboete. Beide zaken lijken verwantschap met elkaar te vertonen.
Als voornaamste teken voor de zwaarte van het misdrijf wordt in 1886 het quantum
genoemd, zowel voor wat betreft de gevolgen voor de bestolene, als voor wat betreft de
misdadige wil van de schuldige. Hierin komen en de objectieve ernst en de subjectieve
ernst van het feit tot uitdrukking. Dit quantum vormt dan ook een criterium in het stelsel
van het ontwerp, aangezien uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het hoofdmotief voor
de mindere strafwaardigheid van stroperij gelegen is in de uiterst geringe waarde van de
ontvreemde voorwerpen. Immers, zo valt in de Memorie van Toelichting te lezen dat 'men
eraan gewoon is geraakt die ontvreemdingen van voorwerpen van uiterst geringe waarde,
veelal in het open veld of uit nooddruft gepleegd en, zonder den omslag en de opspraal van
een correctioneel of crimineel geding, door den kantonrechter berecht, te beschouwen niet
als eigenlijke diefstal, maar als, hoezeer dan ook ongeoorloofde en strafbare, toch minder
gevaarlijke en misdadige inbreuken op het recht van de eigenaar'. Desalniettemin speelt
het quantum, naar het oordeel van de commissie terecht, geen rol bij de differentiatie naar
strafverzwarende omstandigheden, omdat het beter is de talloze schakeringen aan de
rechter over te laten. Ten aanzien van de wel aangebrachte differentiatie stelt de commissie
dat zij zich niet met het stelsel van verzwarende omstandigheden kan verenigen, aangezien
de daar gemaakte onderscheidingen willekeurig zijn en dikwijls hoogst onbeduidend.
Soms zijn er criteria uit buitenlandse wetboeken overgenomen, soms juist achterwege
gelaten. Daarnaast zijn criteria genoemd die juist in die wetboeken niet voorkomen zonder
dat dit van een nadere motivering is voorzien. De commissie zou daarom het maximum op
diefstal bedreigd willen brengen op negen jaren en alle verdere onderscheidingen doen
vervallen. Een minderheid in de commissie vindt echter dat daarmee teveel wordt
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overgelaten aan het subjectieve oordeel van de rechter, hetgeen tot hoogst nadelige
ongelijkwaardigheid van strafbedeling zou leiden.
Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat differentiatie centraal staat, maar dat
spaarzaamheid in de aanwijzing van verzwarende omstandigheden bij diefstal juist
aanbevelenswaardig is. 'Immers, een reeks van onderscheidingen levert ruime stof op tot
strijdvragen in de praktijk, zonder noodzakelijkheid in het belang van de handhaving der
maatschappelijke veiligheid'. Met het oog daarop wordt daarom in die zin gedifferentieerd
dat bijzondere bescherming wordt verleend aan sommige voorwerpen die aan de openbare
trouw zijn overgelaten. Misbruik van iets wat aan de trouw van het publiek als het ware is
overgelaten, is bij misbruik daarvan voldoende grond voor een verhoogd strafmaximum,
onverschillig het voorwerp dat wordt weggenomen. Daarnaast zijn enkele omstandigheden
vermeld, die aan de diefstal een meer gevaarlijk karakter geven, door de gelegenheid, het
nachtelijk uur, het aantal personen of de gebruikte middelen. Vermeldenswaard in dit
verband is het feit dat voor wat betreft de diefstal van vee uit de weide wordt opgemerkt
dat het strafmaximum van zes jaar ruim voldoende is gelet op de toenmalige gerechtelijke
statistiek. Hier blijkt de straftoemetingspraktijk van de rechter een rol te spelen.
Een andere differentiatie is die naar geweld. Daarbij wordt opgemerkt dat geweld
alleen als strafverzwarende omstandigheid van diefstal kan worden aangemerkt, wanneer
het de strekking heeft om de diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken. Later
gepleegd geweld levert een afzonderlijk misdrijf op. Dit laatste duidt op overwegingen van
systematische aard. Dit geldt eveneens daar waar wordt opgemerkt dat indien het geweld
de dood ten gevolge heeft levenslange gevangenisstraf niet mogelijk is, aangezien tegen
het niet-gewilde gevolg nimmer levenslange gevangenisstraf wordt bepaald. Tevens
klinken hierin instrumentele overwegingen door.
Een andere, straf uitsluitende differentiatie die in dit verband opvalt is die waarbij
diefstal tussen echtgenoten niet strafbaar geacht wordt, of alleen op basis van een klacht.
Blijkbaar wilde de overheid zich niet, of zo min mogelijk mengen in privé
aangelegenheden.
Daar waar gewezen wordt op het feit dat hebzucht of winstbejag de drijfveer is van
degene die steelt wordt in 1886 reeds de geldboete naar voren geschoven, want die zou in
dat verband doeltreffender zijn, zowel bij de eenvoudige diefstal, alsook bij het misdrijf
stroperij. Dit streven naar de geldboete lijkt aldus voort te komen uit overwegingen van
subjectieve ernst van het feit, er wordt immers bij de keuze van een strafsoort gewezen op
het winstoogmerk van de dader. Op zichzelf staat men daarvoor wel open, mits de boete
niet te hoog wordt. Anders zou immers het gevaar bestaan dat gevallen die inderdaad de
gevangenisstraf zouden verdienen, wellicht met het oog op de maatschappelijke positie
van de dader, eenvoudig met een geldboete worden gestraft. In dit verband wordt tevens
gewezen op het feit dat diefstal feitelijk te ernstig is voor bestraffing met alleen een
geldboete. Op dat punt wordt echter verwezen naar de Code Pénal waarin ook naast elkaar
de gevangenisstraf en de geldboete bestonden en waarvan uit de statistiek is gebleken dat
geen overbodige bepaling is geweest.
Ook op een ander punt komt de subjectieve ernst van het feit nadrukkelijk naar voren,
namelijk daar waarin de Memorie van Toelichting van 1886 wordt gewezen op het feit dat
het strafbare feit gepleegd moet worden met het oogmerk om het goed zich toe te eigenen.
Dat oogmerk moet bewezen worden en door, zoals in de Belgische en Franse wetgeving, te
werken met 'frauduleusement' geschied dit onvolledig. Op dit punt wordt verder gesteld
dat winstbejag eigenlijk ook geen goede term is; het strafbare feit is bij diefstal het
wegnemen met een bepaald oogmerk.
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In deze discussie zien we aldus overwegingen terug die betrekking hebben op zowel de
objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit. Tegelijk spelen echter ook
instrumentele overwegingen, zoals doelmatigheid een rol. Daarbij wordt er overigens
wederom verwezen naar de Code Pénal en de daarop gebaseerde straftoemetingspraktijk
van de rechter, welke uiteindelijk van groot belang lijkt te zijn geweest voor de
uiteindelijke bepaling van het strafmaximum en het opnemen van een geldboete. Vergelijk
op dit punt bijvoorbeeld ook het Amendement van de heer Mackay waarbij de geldboete
voor stroperij wordt ingevoerd. Het belangrijkste motief was daarvoor dat de rechter in
veel gevallen van stroperij slechts tot een geldboete veroordeelde.
De strafmaxima zoals die in het oorspronkelijk ontwerp zijn voorgesteld hebben na de
hier gevoerde discussie vrijwel allemaal een relevante verhoging ondergaan alvorens het
Wetboek te bereiken. Daarna zijn zij vrijwel ongewijzigd gebleven.
b. Conclusie
- Zowel de objectieve ernst als de subjectieve ernst van het feit speelt in deze titel een
rol. Dit komt enerzijds tot uitdrukking in de hoeveelheid verschillende, voornamelijk
strafverzwarende, differentiaties en de discussie rondom oogmerk en anderzijds in de
discussie rondom het wel of niet invoeren van een geldboete naast de gevangenisstraf.
- Er wordt veel gedifferentieerd en soms op een in het Wetboek niet zo gangbare manier.
Dit is met name het geval daar waar de strafverzwarende omstandigheden waarvan een
diefstal vergezeld kan gaan, in een apart artikel (311 Sr) worden opgesomd.
- Er is bij de invoering van de onderhavige titel uitvoerig gediscussieerd over het
strafmaximum. Deze discussie betrof de wijze van differentiatie, alsmede de invoering
van de geldboete naast de gevangenisstraf. In deze discussie vielen systematische
overwegingen, instrumentele overwegingen en rechtsvergelijkende overwegingen een
rol. Opvallend daarbij is dat er verschillende keren werd verwezen naar de bestaande
straftoemetingspraktijk.
- De oorspronkelijk voorgestelde strafmaxima zijn bij de invoering van het Wetboek
vrijwel allemaal relevant verhoogd en daarna vrijwel ongewijzigd.
- De consistentie in de titel is in bij de totstandkoming in 1886 gewaarborgd.
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Artikel 317 Afpersing
Oorspronkelijke sanctie:
Lid 1: gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.
Verwijzing naar lid 2 van artikel 312: gevangenisstraf van ten hoogste twaalfjaren.
Verwijzing naar lid 3 van artikel 312: gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

De vergelijking van dit artikel met artikel 312 doet het onderscheid tussen geweldpleging
en afpersing duidelijk uitkomen. In artikel 312 wordt gevorderd dat een goed is
weggenomen, hier daarentegen dat dwang tot afgifte heeft plaatsgehad.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsakkoord

In het ontwerp was het maximum zeven jaar en zes maanden.
De consequentie van het stelsel van de commissie omtrent verzwarende omstandigheden
bij diefstal brengt met zich mee dat het maximum gesteld moet worden op 12 jaar en dat
dan het tweede en derde lid van het ontwerp kan vervallen.
Braak, inklimming en valse sleutels zijn volgens de redactie van het ontwerp geen
verzwarende omstandigheid, wanneer deze middelen dienen moeten om in de woning te
komen van het slachtoffer van de afpersing, tenzij deze woning tevens de plaats is waar het
af te geven goed zich bevindt, terwijl juist in dat geval het misdrijf veel gevaarlijker kan
worden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vijfde categorie.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
Het tweede lid is vernummerd tot het derde lid en het huidige tweede lid is toegevoegd.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
Hierbij moet worden opgemerkt dat er een tweede lid is toegevoegd waarvoor hetzelfde
strafmaxima gelden.
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IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium.
IJkpunten 1992:
het ontbreken van overwegingen.
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Artikel 318 Afdreiging
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Hier wordt de dwang niet gepleegd door geweld, maar enkel door bedreiging; hier wordt
geen bedreiging geuit met fysiek geweld, maar met zodanige zedelijke dwang als zich in
de vorm van smaad en smaadschrift niet zelden krachtig openbaart. Nu eens bezigt het
slachtoffer zich een geheim en wordt zijn slachtoffer genoodzaakt een tijdelijk stilzwijgen
tot de opgegeven prijs te kopen; dan weder wendt zich de bedrieger tot de onschuldige, die
zwak genoeg is zich een opoffering te getroosten.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot van het eerste lid vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of
geldboete van de vijfde categorie.
Memorie van Toelichting

Het oogmerk van het geldelijk gewin staat bij dit delict voorop. Dat brengt het misdrijf in
de sfeer van die vermogensdelicten waarbij de dader de kwade kansen van zijn gedraging
en de mogelijke opbrengst grondig pleegt af te wegen. Hoewel ontneming van het
wederrechtelijk verkregen voordeel hier meestal wel mogelijk zal zijn, is het toch gewenst
om een relatief hoog boetemaximum bij de hand te hebben wanneer die maatregel op
bedrijfstechnische gronden niet te effectueren blijkt.
Wet van 23 december 1992, Stb. 1993/33, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en
van het Wetboek van Strafvordering in verband met de voortschrijdende toepassing van
informatietechniek.
Inhoudelijke wijziging van ondergeschikt belang.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
IJkpunten 1984:
subjectieve ernst van het feit;
instrumentele overwegingen; executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen.
-
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Artikel 319 Afpersing en afdreiging tussen echtgenoten niet c.q. slechts op klachte
vervolgbaar
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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. Artikel 320 Bijkomende straf
Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar

_ Objectieve ernst van het feit
_ Subjectieve ernst van het feit

1886
2

1984

1992

Totaal
2

1

1

Reactie op incident
Gewenste consistentie Van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen

1

1

Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen

Instrumentele overwegingen; executie- of

1

1

penitentiairrechtelijke overwegingen
Resterende argumenten

Het ontbreken van overwegingen

1

1

2

Tussenbalans
a. IJkpunten
In deze titel komt de objectieve ernst van het feit naar voren daar waar ingeval van
lichamelijk letsel een hogere straf noodzakelijk geacht wordt.
Ook uit de toelichting op afdreiging blijkt vooral de objectieve, maar toch ook de
subjectieve ernst van het feit. Immers, er wordt uitdrukkelijk gewezen op het verschil
tussen afpersing en afdreiging. Bij afdreiging wordt de dwang niet gepleegd door geweld,
maar enkel door bedreiging. 'Hier wordt geen bedreiging geuit met fysiek geweld, maar
met zodanige zedelijke dwang als zich in de vorm van smaad en smaadschrift niet zelden
krachtig openbaart. Nu eens bezigt de dader zich een geheim, dat het toevallig of
misplaatst vertrouwen ter zijner kennis bracht, om zich geld of goed te doen afgeven en
wordt zijn slagtoffer genoodzaakt een tijdelijk stilzwijgen tot den opgegeven prijs te
kopen; dan weder wendt zich de bedreiger tot de onschuldige, die zwak genoeg is zich een
opoffering te getroosten ten einde iedere verdenking die het gevolg van smaad of smaadschrift zou kunnen zijn, tijdig af te weren en hetzij de huiselijke vrede, hetzij de
gemoedsrust der zijner voor ernstige schokken te behoeden'. De verwijzing naar smaad en
smaadschrift in dit verband is overigens ook opmerkelijk en duidt op systematische
overwegingen.
Verder is het opvallend dat in deze titel dezelfde differentiatie naar geweld werd
aangebracht als in de vorige titel inzake diefstal en stroperij. Het overnemen van deze
wijze van differentiatie naar geweld is via een apart artikellid analoog van toepassing
verklaard. Ter rechtvaardiging werd gewezen op het feit dat hoewel het verband met
braak, inklimming, valse sleutels geen verzwarende omstandigheden geacht werden indien
deze middelen dienden om in de woning van het slachtoffer van de afpersing te komen, dit
duidelijk anders is in die gevallen waarin de woning tevens de plaats vormt waar het af te
geven goed zich bevindt, aangezien in dat geval het misdrijf veel zwaarder wordt. Dit
duidt op zowel overwegingen van systematische aard als op overwegingen met betrekking
tot de gewenste consistentie van strafmaxima. Ook de objectieve ernst van het feit komt
om de hoek kijken.
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Ditzelfde geldt, zij het in mindere mate, voor wat betreft de straf uitsluitende
differentiatie waarbij afpersing tussen echtgenoten niet strafbaar is, dan wel alleen op
klacht.
Voor het overige valt op dat de strafmaxima in 1886 in deze titel weinig tot niet zijn
gemotiveerd en de strafmaxima in deze titel daarna niet zijn gewijzigd.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit staat centraal.
- Er is gedifferentieerd en daarbij is opvallend dat op grond van systematische
overwegingen aansluiting is gezocht bij de vorige titel inzake diefstal en stroperij.
- Systematische overwegingen hebben in deze titel een rol van betekenis gespeeld.
- In 1886 is er weinig gemotiveerd.
- De strafmaxima in deze titel zijn sinds 1886 ongewijzigd.
- De consistentie is in 1886 van belang geweest en gewaarborgd.
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Titel XXIV Verduistering

Titeloverzicht
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
a) Invoering
Advies van de Raad van State bij deze titel

De straffen bedreigd tegen verduistering zijn te laag. Niet zelden worden belangrijke
geldswaarden verduisterd en gaat de verduistering die een tal van personen in het ongeluk
stort, dikwijls gepaard met de meest onwaardige handelingen, waarvoor de eigenaar zich
niet kan vrijwaren, gelijk hij dit tegenover diefstal veelal kan doen. Wel verre dat het
maximum der gevangenisstraf bij verduistering (artikel 321) lager gesteld wordt dan bij
gewone diefstal (artikel 310), behoort de verduistering even zwaar te worden gestraft als
laatstgenoemd misdrijf. Zelfs bedrog van artikel 330 straft het ontwerp strenger dan de
verduistering.
Rapport aan de Koning bij deze titel

De straf behoort lager te zijn dan die tegen diefstal is bedreigd, omdat het misdrijf van
verduistering minder zwaar is dan van diefstal. Dat niet zelden belangrijke geldswaarden
worden verduisterd, kan worden toegestemd, maar datzelfde geld voor diefstal. Niettemin:
het maximum der straf is hoger dan in de Code Pénal.
Bovendien zijn de verzwarende omstandigheden zo ruim gesteld dat de verduisteringen,
welke de Raad op het oog schijnt gehad te hebben allicht daaronder zullen vallen.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord bij deze titel

Een minderheid van de commissie vond toeëigening van gevonden goed is generiek
verschillend van verduistering omdat geen schending van vertrouwen kan worden
aangenomen, en het misdrijf althans niet tegen een bepaald persoon is gericht, terwijl
bovendien de grote verleiding door de mogelijkheid van langzame ontwikkeling der
oneerlijke bedoelingen ook subjectief het strafbaar feit tot een lichter misdrijf stempelt. Er
is ook krenking van de maatschappelijke goede trouw en van het vertrouwen dat van een
geordende maatschappij van ieder burger mag worden geëist.
Met de meerderheid van de commissie is de Minister van gevoelen dat het van de
omstandigheden afhangt of de toeëigening van het gevonden goed een misdrijf is en zo ja
welk misdrijf. Een afzonderlijke bepaling komt hem niet wenselijk voor.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Memorie van Toelichting

Het oogmerk van het geldelijk gewin staat bij delicten uit deze titel voorop. Dat brengt het
misdrijf in de sfeer van die vermogensdelicten waarbij de dader de kwade kansen van zijn
gedraging en de mogelijke opbrengst grondig pleegt af te wegen. Hoewel ontneming van
het wederrechtelijk verkregen voordeel hier meestal wel mogelijk zal zijn, is het toch
gewenst om een relatief hoog boetemaximum bij de hand te hebben wanneer die maatregel
op bedrijfstechnische gronden niet te effectueren blijkt.
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c) Bijzonderheden en conclusies
IJkpunten 1881 bij deze titel:
objectieve ernst van het feit;
subjectieve ernst van het feit;
gewenste consistentie van wetgeving.
IJkpunten 1984 bij deze titel:
subjectieve ernst van het feit;
instrumentele overwegingen; executie- of penitentiairrechtelijke overwegingen.
-
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Artikel 321 Verduistering
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten
hoogste zestig gulden.
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Oorspronkelijk ging het hier om twee ontwerpartikelen. Het eerste ontwerpartikel had in
het eerste lid een strafmaximum van twee jaren, het tweede lid bevatte verzwarende
omstandigheden waarbij het strafmaximum met een derde verhoogd werd. In het tweede
ontwerpartikel ging het om een geval van verduistering met een strafmaximum van zes
jaren.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord
De wijze hoe het vertrouwen geschonden is, evenmin als bij diefstal de wijze hoe de
wegneming geschiedt, een juist criterium ter bepaling van de zwaarte van het misdrijf van
verduistering. De strafverzwaring van het tweede ontwerpartikel zal dus in het boven
ontwikkelde stelsel der commissie ook hier moeten vervallen met verhoging van het
maximum in de vorige artikelen. De verzwarende omstandigheden in artikel 322 en 323
zijn echter van geheel andere aard. Deze betreffen niet de wijze maar de mate van
vertrouwenschennis; zij zijn gebouwd op de bijzondere betrekking van de dader tot het
goed en geven uit hun aard een ander karaker aan het feit.
De commissie zou de maxima in de artikelen willen brengen op 4, 5 en 6 jaren. Zij vindt
evenals de Raad van State dat deze maxima te laag zijn.
De straffen zijn tot 3, 4 en 5 jaren verhoogd. Door verhoging tot 4, 5 en 6 zou de
verhouding met andere misdrijven verbroken worden. Dat de in het gewijzigd ontwerp
voorgestelde straffen zwaar genoeg zijn, blijkt uit een staat met statistische gegevens.
De verzwarende omstandigheden in het tweede lid van het ontwerpartikel opgenomen
worden ten aanzien van de strafwaardigheid, naar het oordeel van de commissie, terecht
gelijk gesteld met die in artikel 322. De rechtsgrond van de verhoging is de grotere mate
van vertrouwen welke geschonden moest worden.
In het systeem van het tweede ontwerpartikel vervalt dit artikel. Dat in ieder geval de
strafverhouding in het ontwerp niet geheel juist is kan nog daaruit blijken, Dat hij die een
kist met waarden steelt volgens artikel 310 nooit met meer dan drie jaren gevangenisstraf
kan worden gestraft, terwijl hij die de kist welke hij onder zich heeft opent en de waarden
verduistert tot zes jaren zal kunnen worden veroordeeld.
Het artikel kan, wegens de gewijzigde strafpositie in de vorige artikelen gemist worden.
Dat echter iemand die een kist met waarden steelt, slechts met drie jaar kan worden
gestraft, is alleen dan juist, wanneer men aanneemt dat hij die de kist, welke hij gestolen
heeft, later openbreekt, niet valt onder artikel 311. Deze stelling is echter minstens zeer
betwistbaar.
Beraadslagingen in de Tweede Kamer
na de beslissing omtrent artikel 310 genomen, dient ook hier mijns
inziens, een geldboete bij de gevangenisstraf gevoegd te worden.
De heer Modderman, minister van justitie: ook ik acht na de verwijzing van artikel 310 de
bijvoeging noodzakelijk en neem ze dus over.

De heer Lenting:
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b) Wijzigingen
Wet van 4 mei 1954, Stb 169, houdende wijziging van boetemaxima in het Wetboek van
Strafrecht en in enkele andere wetten.
In plaats van "geldboete van ten hoogst zestig gulden wordt gelezen; geldboete van ten
hoogste honderd en twintig gulden.
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
In plaats van "of geldboete van ten hoogste honderd en twintig gulden" wordt gelezen: of
geldboete van de vijfde categorie.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit;
differentiatiecriterium;
gewenste consistentie van wetgeving.
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Artikel 322 Verduistering in dienstbetrekking
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting
Strafverzwaring uit hoofde van bijzonder vertrouwen, dat in het maatschappelijk verkeer
in sommige personen, die een bepaald beroep uitoefenen, noodzakelijk moet kunnen
gesteld worden.
In het ontwerp is dat gedaan in een limitatieve opsomming met een strafmaximum van drie
jaren. De commissie stelt voor de limitatieve opsomming te vervangen door een algemene
bepaling welke de rechtsgrond voor de strafverzwaring uitdrukt, met een strafmaximum
van vijfjaren.
Verslag van de Eerste Kamer
Lettende op hetgeen de laatste tijd door notarissen is bedreven, oordeelde men ook hier het
maximum buitensporig laag.
Antwoord van de Regering
Hoe kan de straf buitensporig laag genoemd worden daar zij precies drie maal zo zwaar is
als naar bestaande wetgeving?
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c) Bijzonderheden en conclusies
Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 323 Verduistering door voogd, curator enz.
Oorspronkelijke sanctie: gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
Memorie van Toelichting

Schending van het noodzakelijk te schenken vertrouwen, in de in dit artikel aan te wijzen
gevallen maakt een strafverzwaring onmisbaar.
Verslag van de Tweede Kamer met Regeringsantwoord

De commissie stelt voor de redactie te vereenvoudigen met een gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren. De redactie is vereenvoudigd met een maximum van vijf jaren. In het
ontwerp was het strafmaximum vier jaren en zes maanden.
b) Wijzigingen
Wet van 10 maart 1984, Stb. 91, tot herziening van bepalingen van het Wetboek van
Strafrecht en van enkele andere wetten in verband met de indeling van strafbare feiten in
geldboetecategorieën.
Het leesteken aan het slot vervalt. Daaraan wordt toegevoegd: of geldboete van de vijfde
categorie.
c)
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Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
objectieve ernst van het feit.
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Artikel 324 Verduistering tussen echtgenoten niet c.q. slechts op klachte vervolgbaar
a) Invoering
Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
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Artikel 325 Bijkomende straf
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Oorspronkelijke sanctie: ontzetting van de in artikel 28 nr. 1-4 vermelde rechten.
a)

Invoering

Wet van 3 maart 1881, Stb. 35, tot vaststelling van een Wetboek van Strafrecht.
b) Wijzigingen
Wet van 27 maart 1986, Stb. 139, tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele
andere wetten, inzake de ontzetting van het kiesrecht.
Technische wijziging.
c)

Bijzonderheden en conclusies

Geen relevante wijzigingen met betrekking tot het strafmaximum.
IJkpunten 1881:
het ontbreken van overwegingen.
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Tabel van gevonden ijkpunten
Jaar
Objectieve ernst van het feit
Subjectieve ernst van het feit
Reactie op incident
Gewenste consistentie van wetgeving
Systematische overwegingen
Differentiatiecriterium
Wetgevingstechnische overwegingen
Internationale overwegingen
Strafprocessuele overwegingen
Instrumentele overwegingen; executie- of
penitentiairrechtelijke overwegingen
Resterende argumenten
Het ontbreken van overwegingen

1886
4
1

1984
1

Totaal
4
2

2

2

1

1

1

1

1

1

Tussenbalans
a. IJkpunten
In deze titel heeft wederom de objectieve ernst een belangrijke rol gespeeld bij de
vaststelling van het strafmaximum. De Raad van State merkte in zijn advies op dat de
bedreigde straffen te laag waren, aangezien niet zelden belangrijke geldswaarden worden
verduisterd, welke verduistering veelal tal van personen in het ongeluk stort en gepaard
gaat met de meest onwaardige handelingen, waarvoor de eigenaar zich niet kan vrijwaren,
gelijk hij dit bij diefstal veelal wel kan doen. Daarom dient de straf op zijn minst gelijk te
zijn aan eenvoudige diefstal, aldus de Raad van State. De regering vindt daarentegen dat
de straf voor verduistering lager dient te zijn dan die tegen diefstal, omdat het misdrijf
verduistering minder zwaar is dan van diefstal. Het feit dat het daarbij vaak gaat om
aanzienlijke geldswaarden doet daaraan niet af, dat geldt immers ook voor de diefstal.
Bovendien is de voorgestelde straf reeds hoger dan in de Code Pénal. Daarnaast zijn de
strafverzwarende omstandigheden dermate ruim, dat de verduisteringen waarop de Raad
van State het oog heeft gehad daaronder gebracht kunnen worden. Hier spelen niet alleen
overwegingen van systematische aard en gewenste consistentie van strafmaxima een rol,
ook de (rechts)vergelijking met de Code Pénal komt weer om de hoek kijken.
Voor wat betreft de ruime differentiatie geldt dat er in deze titel is gedifferentieerd naar
schending van vertrouwen ingeval een bepaald beroep (verduistering in dienstbetrekking
wordt zwaarder gestraft) of een bepaalde functie (verduistering door voogden, curators en
dergelijke, wordt zwaarder bestraft) wordt uitgeoefend. Uit hoofde van het bijzonder
vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in sommige personen, die een bepaald
beroep uitoefenen gesteld moet kunnen worden, werd een strafverzwaring op dit punt op
zijn plaats geacht. Uit deze differentiatie blijkt opnieuw het belang dat aan de objectieve
ernst van het feit werd toegekend.
Toch blijkt ook de subjectieve ernst van het feit in deze titel, zij het zijdelings, van
belang te zijn geweest. Dit komt naar voren daar waarin 1886 gewezen wordt op het feit
dat toe-eigening van gevonden goed generiek verschilt van verduistering, aangezien geen
schending van vertrouwen kan worden aangenomen en het misdrijf althans niet tegen een
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bepaald persoon is gericht. Bovendien staat de schuldige bloot aan grote verleiding,
aangezien de oneerlijke bedoelingen geruime tijd hebben om tot ontwikkeling te komen
hetgeen ook subjectief het strafbare feit tot een lichter misdrijf bestempelt. Daarentegen is
er wel krenking van de maatschappelijke goede trouw en van het vertrouwen dat in een
geordende maatschappij van ieder burger mag worden geëist.
Opmerkelijk is voorts dat de strafmaxima in deze titel, evenals in de voorgaande titels,
sinds 1886 ongewijzigd zijn.
b. Conclusie
- De objectieve ernst van het feit heeft in 1886 een centraal gestaan in deze titel.
- De subjectieve ernst heeft slechts een ondergeschikte rol gespeeld.
- Er is in 1886 gedifferentieerd naar de mate waarin het vertrouwen is geschonden, zoals
in de uitoefening van een bepaald beroep of een bepaalde functie. Naarmate de
schending van vertrouwen ernstiger is, neemt het strafmaximum toe.
- Zowel systematische overwegingen als de gewenste consistentie van strafmaxima
hebben in 1886 een rol gespeeld. Daarbij werd wederom verwezen naar de Code Pénal.
De strafmaxima in deze titel zijn sinds 1886 ongewijzigd. De consistentie is bij de
totstandkoming gewaarborgd.

