
Stellingen 
 
Behorende bij het proefschrift van P.C. Bogert, Voor rechtvaardiging en schulduit-
sluiting. De bijzondere strafuitsluitingsgrond in strafrechtsdogmatisch en wetgevings-
technisch perspectief. 

 
 
1) Bijzondere strafuitsluitingsgronden, opgevat als artikelleden of artikelen - anders 

dan een delictsomschrijving - in het Bijzonder deel van het Wetboek van Straf-
recht die blijkens hun bewoordingen uitsluiting van strafbaarheid beogen, zijn 
kwalificatie-uitsluitingsgronden. 

 
2) De bijzondere strafuitsluitingsgrond is op te vatten als een richtlijn van de wetge-

ver aan de rechtstoepasser voor het aanwenden en gebruiken van strafvorderlijke 
bevoegdheden en als een richtlijn aan de justitiabele voor het bereik van de wet.  

 
3) De bestendigheid van een wetboek kan op gespannen voet staan met het legali-

teitsbeginsel.  
 
4) Artikel 293 Sr moet niet uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnen.  
 
5) De bijzondere strafuitsluitingsgrond houdt het paard van Troje dat het opnemen 

van het woord wederrechtelijk als bestanddeel in een delictsomschrijving kan zijn, 
buiten de muren.  

                    
6) Door het toelaten van (beperkte) constitutionele toetsing zal de waarde van de 

Grondwet versterkt worden nu het grondwettelijk verdrag van de EU voorlopig 
niet door lijkt te gaan. 

 
7) Het milieurecht is erbij gebaat indien er ter verkleining van de beleidsmarges mi-

lieurechtelijke beginselen in de Wet milieubeheer worden opgenomen als een spe-
cies van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

 
8) Dat ‘1984’ meer dan twintig jaar later min of meer bewaarheid is, doet niets af aan 

het visionaire aspect van George Orwell’s boek.   
 
9) De vrijheid van meningsuiting is gebaat bij het toevoegen van een bijzondere 

strafuitsluitingsgrond bij de artikelen 137c en 137d Sr. 
 
10) Met betrekking tot referenda geldt sterker dan voor verkiezingen dat het recht te 

stemmen een informatie- en onderzoeksplicht met zich meebrengt. Dat is echter 
geen excuus voor gemakzucht van regeringswege.   

 
11)  Ajacied Steven Pienaar is ‘op 10’ de belichaming van Jorge Valdano’s uitspraak 

“In bezit van Ajax verwordt de bal tot een machtig technisch wapen”.  
 


