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 D.G.J. Grimmelikhuijzen 1    Rechtspraak 

 Grove schuld. Over de betekenis van verwijtbaarheid bij 
commune culpoze delicten 2 

 DD 2015/68         

  68.1  HR 7 februari 2012, NJ 2012/119 (Klimongeval Amsterdam)       

  “2.2.2.  (…)    

    Overweging over de verwijtbaarheid   

 Het voorgaande brengt het hof tot het oordeel dat aan de verdachte ondanks het fatale gevolg van 

zijn handelen geen verwijt kan worden gemaakt. Dat zou in het licht van bijkomende omstan-

digheden anders kunnen zijn, maar van die omstandigheden is niet gebleken. In het niet voldoen 

aan het protocol voor zover het gaat om het voortdurend naar boven kijken ziet het hof niet een 

dergelijke omstandigheid. 

 Van schuld in enige strafrechtelijke betekenis is dus niet gebleken, zodat de verdachte zal worden 

vrijgesproken. 

 Ten overvloede overweegt het hof dat, nu dit ongeluk er één is in een reeks van ongelukken rond 

klimmuren, waarbij de gebeurtenissen steeds hetzelfde patroon lijken te volgen, een aanpassing 

van de veiligheidsmaatregelen aangewezen is. Daarbij kan in ieder geval gedacht worden aan 

voorkoming van automatisch losmaken van de zekering door de eis dat de zekering slechts door 

de klimmer kan worden afgekoppeld.     

  2.3  De overwegingen van het Hof moeten aldus worden begrepen dat het Hof heeft geoor-

deeld dat wegens het ontbreken van voldoende verwijtbaarheid geen sprake is geweest van min 

of meer grove of aanmerkelijke schuld als in de tenlastelegging omschreven. Dat oordeel geeft 

niet blijk van een onjuiste uitleg van  art. 307  Sr. Het Hof heeft derhalve niet vrijgesproken van iets 

anders dan is tenlastegelegd. Van grondslagverlating is daarom geen sprake. De primaire klacht 

faalt dus.     

  2.4  Ook de subsidiaire klacht faalt. Voormeld, met feitelijke waarderingen verweven oordeel 

is door het Hof niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Dat geldt ook voor de overweging "dat niet van 

enige nonchalance of nalatigheid van enige aard bij het verrichten van de taak van zekeraar is ge-

bleken”, waarin het Hof - mede gelet op de overige vaststellingen en overwegingen - kennelijk tot 

uitdrukking heeft willen brengen dat geen sprake was van nonchalance of nalatigheid in de voor 

min of meer grove of aanmerkelijke schuld vereiste zin.     

  2.5  Het middel is tevergeefs voorgesteld.     

  3.  Beslissing   

 De Hoge Raad verwerpt het beroep.”        

  68.2  HR 12 juni 2012, RvdW 2012, 876 (Helikopterdemonstratie).       

  “2.2.2.  Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van het hem tenlastegelegde. Het Hof heeft 

daartoe het volgende overwogen. 

 (…) 

  1  Mr. D.G.J. Grimmelikhuijzen studeerde strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Deze rechtspraakrubriek is een 
bewerking van zijn masterscriptie, die hij schreef onder begeleiding van prof. dr. F. de Jong. 

  2  Citeerwijze: D.G.J. Grimmelikhuijzen, ‘Grove schuld. Over de betekenis van verwijtbaarheid bij commune cul-
poze delicten’, DD 2015/68. 
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 De fout van verdachte ligt hierin, dat hij de afdaallijn op een verkeerd punt heeft doorgesneden 

en dat hij aan de vliegers heeft doen weten, dat zij weg konden vliegen, zonder dat hij zich er 

voldoende van had vergewist, dat de lijnen inderdaad los waren van de helikopter. Dat laatste 

werd mede in de hand gewerkt door de ongebruikelijke methode van losmaken, waarbij het 

hierboven beschreven controlemoment bij het uitwerpen van de lijn ontbreekt. In de procedu-

re waarbij de touwen worden doorgesneden en die met het oog op gevaarlijke (nood-)situaties 

of - in elk geval bij de Landmacht - ook bij operationeel optreden inherent een snelle ontkop-

peling van touw en helikopter beoogt, is geen specifiek controlemoment voorgeschreven. Daar 

komt bij dat verdachte juist bij deze vlucht technische problemen had bij zijn communicatie 

met de cockpit, waardoor hij, in afwijking van de voorgaande oefen- en demonstratievluchten 

besloot niet van vóór naar achteren te werken, maar éérst de achterste twee lijnen te snijden 

en daarna de twee voorste. Daarna zou hij, immers voorin de cabine gezeten, op directe wijze 

met de vliegers kunnen communiceren. Door deze - mogelijk mede door een onterecht gevoel 

van tijdsdruk veroorzaakte - keuze ontnam hij zichzelf echter het overzicht over de gehele 

cabinevloer, dat hij wel gehad zou hebben bij van voren naar achteren werken. Daardoor zag 

hij niet dat een van de achterste lijnen, hoewel hij die had doorgesneden, toch nog aan de he-

likopter vastzat. 

 Als het hiervoor genoemde complex van factoren in aanmerking wordt genomen is, naar het 

oordeel van het hof, de door verdachte gemaakte fout in belangrijke mate mede in de hand 

gewerkt door de organisatorische omgeving, waarin hij zijn werkzaamheden moest verrich-

ten. 

 Naar het oordeel van het hof gaat het in die omstandigheden te ver om verdachte de door hem 

gemaakte fout in strafrechtelijke zin aan te rekenen als grof of aanmerkelijk onachtzaam of na-

latig. 

 Dit leidt het hof tot het oordeel, dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het primair ten-

lastegelegde. 

 (…)     

  2.3.1.   Onder schuld als delictsbestanddeel wordt een min of meer grove of aanmerkelijke schuld 

verstaan. Of sprake is van dergelijke schuld in de zin van  art. 307  Sr of  art. 130  WMSr wordt 

bepaald door de manier waarop die schuld in de tenlastelegging nader is geconcretiseerd, en is 

voorts afhankelijk van het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daar-

van en de overige omstandigheden van het geval.     

  2.3.2.   Het Hof heeft geoordeeld dat de door de verdachte gemaakte fout in belangrijke mate 

mede in de hand is gewerkt door "de organisatorische omgeving waarin hij zijn werkzaamheden 

moest verrichten" en dat het in die omstandigheden te ver gaat om de verdachte de door hem 

gemaakte fout in strafrechtelijke zin aan te rekenen als grof of aanmerkelijk onachtzaam of na-

latig. Het hierin besloten liggende oordeel van het Hof dat wegens het ontbreken van voldoende 

verwijtbaarheid geen sprake is geweest van min of meer grove of aanmerkelijke schuld als in de 

tenlastelegging omschreven, geeft niet blijk van een onjuiste uitleg van  art. 307  Sr of  art. 130  

WMSr. Het Hof heeft derhalve niet vrijgesproken van iets anders dan is tenlastegelegd. Van grond-

slagverlating is daarom geen sprake. De primaire klacht faalt dus. Ook de subsidiaire klacht faalt 

aangezien voormeld, met feitelijke waarderingen verweven oordeel door het Hof niet onbegrijpe-

lijk is gemotiveerd.     

  2.4.  Het middel is tevergeefs voorgesteld.    

  3.   Beslissing   

 De Hoge Raad verwerpt het beroep.”        
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  1  Inleiding   

 Schuld is een van de kernbegrippen van het Nederlandse strafrecht. 3    We komen het tegen 
als een algemene voorwaarde voor strafrechtelijke aansprakelijkheid (geen straf zonder 
schuld). We spreken dan over verwijtbaarheid of elementschuld. Maar tevens komen we 
het tegen als een subjectief bestanddeel in een deel van de delictsomschrijvingen. 4    In dat 
geval spreken we over culpa. 5    Culpa wordt tegenwoordig gedefinieerd als een verwijtbare, 
aanmerkelijke onvoorzichtigheid. 6    Deze hedendaagse definitie is het resultaat van meer 
dan honderd jaar ontwikkeling binnen de strafrechtsdogmatiek en de jurisprudentie. Een 
ontwikkeling die nog niet ten einde lijkt te zijn. Zo zijn in 2012 twee arresten gewezen die 
aanleiding bieden voor een heroverweging van de betekenis van de verwijtbaarheid als 
onderdeel van de definitie van culpa. 7    
 Deze bijdrage heeft tot doel de betekenis van verwijtbaarheid bij culpoze delicten uiteen 
te zetten. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij inzichten uit de strafrechtsdoctrine en 
wordt de recente jurisprudentie over dit onderwerp geanalyseerd. Als referentiepunt geldt 
hierbij het Black-out-arrest. 8    In dit arrest uit 2004 laat de Hoge Raad zich onder andere uit 
over de betekenis van verwijtbaarheid in het kader van  artikel 6  WVW. Door middel van 
een analyse van de rechtspraak die is verschenen na 2004 over met name  artikel 307  en 
 308  Sr wordt getracht duidelijkheid te krijgen over de betekenis van verwijtbaarheid bij 
commune culpoze delicten.     

  2  Het belang van de tenlastelegging bij culpoze delicten   

 Voordat er inhoudelijk op de culpa kan worden ingegaan, moeten enkele opmerkingen wor-
den gemaakt over het belang van de tenlastelegging bij culpoze delicten. De tenlasteleg-
ging speelt namelijk een doorslaggevende rol aangezien niet de culpa op zich, maar de 
culpa zoals deze is omschreven in de tenlastelegging moet worden bewezen. Dit gegeven 
werd nog eens benadrukt door de Hoge Raad in het Kampvuur te Castricum-arrest. In dit 
arrest ‘verbeterde’ de Hoge Raad het hof door de formulering ‘schuld in de strafrechtelijke 
zin’ te herschrijven als ‘roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig 
en/of onoplettend’ zoals in de tenlastelegging omschreven. 9    Het verwijzen naar schuld als 
strafrechtelijk begrip alleen is dus niet voldoende. Het belang van de tenlastelegging blijkt 
ook uit de standaardoverweging die tegenwoordig vaak aan de behandeling van de cas-
satiemiddelen in arresten van de Hoge Raad over culpoze delicten vooraf gaat. Het betreft 

  3  Het Nederlandse strafrecht heet immers een schuldstrafrecht te zijn. Zie hierover o.a.: A.W.M. Mooij, ‘Schuld in 
strafrecht en psychiatrie’ (rede Utrecht), in: A.W.M. Mooij, Psychiatrie, recht en de menselijke maat, Amsterdam: 
Boom 1998, p. 59-61; en J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 276-278. 

  4  In het merendeel van de delictsomschrijvingen staat echter het subjectieve bestanddeel ‘opzet’. Culpoze delic-
ten zijn een uitzondering. Zie: H.J. Smidt & J.W. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van strafrecht ( eerste deel ), 
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, p. 84. Hierdoor wordt ook wel gesproken van culpoze delicten als uitzon-
derlijke delicten. Zie S.I. Politoff & F.A.J. Koopmans, Schuld, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 143. 

  5  Het begrip schuld heeft hiernaast binnen het strafrecht nog enkele andere betekenissen. Een overzicht bieden: 
W.H.A. Jonkers, ‘Het strafrechtelijk schuldverwijt’, in: J.P. Balkema e.a. (red.), Gedenkboek honderd jaar Wetboek 
van Strafrecht, Arnhem: Gouda Quint 1986, p. 227-241; Mooij 1998, p. 59-61; en C. Kelk/F. de Jong, Studieboek 
materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 233-238. 

  6  Zie De Hullu 2012, p. 254; en Kelk/De Jong 2013, p. 291.  
  7  Het betreft de arresten: HR 7 februari 2012,  NJ 2012/119  (Klimongeval Amsterdam, hierboven 68.1); en HR 12 

juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2). 
  8  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out). 
  9  HR 29 juni 2010,  NJ 2010/674,  m.nt. Mevis (Kampvuur te Castricum), r.o. 2.5. Over deze correctie ook Mevis in 

zijn noot onder dit arrest, en Vellinga 2012, p. 163. 
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de volgende formulering: ‘In cassatie kan slechts worden onderzocht of de schuld […], in 
het onderhavige geval de bewezenverklaarde aanmerkelijke onoplettendheid en/of onacht-
zaamheid, uit de door het Hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid.’ 10    Deze over-
weging laat tevens zien hoe beperkt het toetsingskader van de Hoge Raad is bij culpoze 
delicten. Ook hij is gebonden aan de bewezenverklaring van lagere rechters, en dus aan de 
tenlastelegging.     

  3  Aanmerkelijke onvoorzichtigheid: de normatieve zijde van culpa   

 Voor het uitdrukken van culpa in de tenlastelegging worden vaak termen als ‘onachtzaam-
heid’, ‘onvoorzichtigheid’, ‘onoplettendheid’ of ‘nalatigheid’ gebruikt. 11    Wat deze begrippen 
overeenkomstig hebben is dat zij een tekort uitdrukken. Dit is een tekort in verhouding 
tot een bepaalde norm of verplichting. Men heeft zich niet gedragen zoals men zich had 
behoren te gedragen. In het schenden van een maatschappelijke norm zien we de weder-
rechtelijkheid als onderdeel van de culpa terug. 12    Naar welke norm of verplichting wordt 
verwezen is niet altijd direct duidelijk. De wettekst biedt bij culpoze delicten weinig hou-
vast.  Artikel 307  en  308  Sr wijzen slechts op een gevolg (respectievelijk de dood, dan wel 
zwaar lichamelijk letsel) dat aan de schuld van verdachte is te wijten.  Artikel 6  WVW is 
specifieker geformuleerd en spreekt over een gedraging waardoor een aan de schuld van 
de verdachte te wijten verkeersongeval plaatsvindt. Deze drie bepalingen beschermen de-
zelfde belangen: het leven en de fysieke integriteit van burgers. Wanneer deze rechtsgoe-
deren op het spel staan, ontstaat er ook een verantwoordelijkheid om ze te beschermen. 
Men spreekt in deze context dan ook wel over zorgplichten. 
 Situaties waarin culpoze aansprakelijkheid op de loer ligt, zijn er in de hedendaagse maat-
schappij te over. Veel meer dan de wetgever ten tijde van het opstellen van het wetboek 
kon bevroeden. 13    Het meest in het oog springende verschil is de opkomst van het gemotori-
seerde verkeer. Door de inherent aan het verkeer verbonden risico’s is het wegverkeer uit-
gegroeid tot een sterk gereguleerd maatschappelijk gebied. De uit deze regelgeving voort-
vloeiende gedragsregels bieden aanknopingspunten voor de vaststelling van de normatieve 
zijde van de culpa. In zulke sterk gereguleerde gebieden is de op het oog open delictsom-
schrijving feitelijk nader gepreciseerd in verdere wet- en regelgeving. 14    In de context van 
 artikel 6  WVW zal het vinden van de onderliggende norm dan ook vaak wezenlijk minder 
problemen opleveren dan bij  artikel 307  en  308  Sr. 
 De commune culpoze gevolgsdelicten bestrijken een breed spectrum aan situaties. De 
rechter zal dan ook per geval moeten bekijken of er sprake is van een specifieke zorgplicht. 
In de praktijk volgt zo’n zorgplicht vaak uit het gegeven dat men direct verantwoordelijk 
is voor (het leven van) een ander. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de medische 

  10  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), r.o. 3.5. Dezelfde formulering zien we ook bij commune 
culpoze delicten terug. Bijv. in: HR 31 oktober 2006,  NJ 2007/79,  m.nt. Keijzer (Minerva), r.o. 3.3. 

  11  Over deze begrippen: W.H. Vellinga, ‘Van mate van schuld: over ondergrens (en bovengrens) van de culpa in het 
Nederlandse strafrecht’ in: Preadviezen 2012 (Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België 
en Nederland), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012, p. 176. 

  12  Deze wederrechtelijkheid als onderdeel van de culpa heeft ook strafprocesrechtelijke gevolgen met betrekking 
tot een beroep op een rechtvaardigingsgrond, zie verder § 4.2. 

  13  Hierover: Vellinga 2012, p. 143. Vgl. tevens: Smidt & Smidt 1891, p. 88 waar blijkt dat de wetgever in de Memo-
rie van Toelichting bijvoorbeeld nog uitging van ongelukken met paarden. 

  14  In zulke gevallen kan men dan ondanks de open formulering van culpoze gevolgsdelicten ook niet echt spreken 
van vage normen, zie: De Hullu 2012, p. 256; en Y. Buruma, De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten 
(diss. Leiden), Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 101-106.  
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wereld en de zorg. 15    In tegenstelling tot het verkeer werd de medische wereld dan ook al 
genoemd bij de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht. 16    Net als het verkeer is de 
medische wereld sterk gereguleerd. De rechter kan bij deze regulering aansluiting zoeken 
bij het vaststellen van een eventuele schending van de zorgplicht. In de loop van jaren zijn 
ook andere maatschappelijke gebieden zoals de bouw en de industrie steeds meer geregu-
leerd geraakt. Er zijn echter ook situaties denkbaar waarin geen regelgeving bestaat waar-
bij de rechter aansluiting kan zoeken. 17    De rechter rest dan niets anders dan aan te grijpen 
bij ‘het gezonde verstand’ of wat ‘een weldenkend mens’ zou hebben gedaan. 18    In die laatste 
zin komen we ook de zogenaamde criteriumfiguur tegen. De criteriumfiguur fungeert als 
een denkbeeldige dubbelganger waartegen het gedrag van de verdachte wordt afgezet. In 
die hoedanigheid is de criteriumfiguur behulpzaam bij het vaststellen van de norm. 19    De 
rechter dient deze norm vervolgens in zijn vonnis te expliciteren. 20    Dit is van belang omdat 
culpoze delicten in de regel een zeer open delictsomschrijving hebben. 21    Het is daarom 
vanuit legaliteitsoogpunt belangrijk dat de strafrechter de norm waarop strafbaarheid 
wordt gegrond kenbaar maakt voor de verdachte en de maatschappij. 22    
 Naast zijn rol bij het bepalen van de norm is de criteriumfiguur van belang voor het vast-
stellen van de mate van schuld. Culpoze aansprakelijk vindt namelijk pas plaats wanneer 
er sprake is van een ‘aanmerkelijke’ normoverschrijding. Geen  culpa levis  maar  culpa lata . 23    
Als maatstaf geldt namelijk de ‘mens in het algemeen’. Zo wordt van een normale burger 
niet verwacht dat hij over de kennis van een specialist beschikt, maar wordt van bijvoor-
beeld een chirurg wel verwacht dat hij de kennis en de kunde van een andere chirurg 
tentoonspreidt. 24   In maatschappelijke gebieden waar professionals zich bezighouden met 
potentieel gevaarlijke handelingen spelen zodoende  Garantenstellungen  een belangrijke 
rol. 25    Van mensen in een specifieke hoedanigheid (bijvoorbeeld artsen) wordt meer ver-
wacht dan van de gemiddelde mens. Het risico bestaat hierbij echter dat fouten die door 

  15  Bekende voorbeelden uit de zorg zijn: HR 19 februari 1963, NJ 1963/512, m.nt. Röling (Verpleegster); en HR 14 
november 2000,  NJ 2001/37  (Apothekersstagiaire). 

  16  Smidt & Smidt 1891, p. 85-86; en Vellinga 2012, p. 143. 
  17  Vgl. de voor culpoze delicten zeer bruikbare drie niveaus waarop de rechter de wederrechtelijkheid kan con-

cretiseren volgens: D. Schaffmeister & A. Heijder, ‘Concretisering van de wederrechtelijkheid in het strafrecht’ 
in: E. André de la Porte e.a. (red.), Bij deze stand van zaken (Melai-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 447-
473. 

  18  Zie bijv.: Rb. ’s-Hertogenbosch 22 februari 2006, FS 2006/118 (Bloempot); en HR 30 november 2010,  NJ 2010/675,  
m.nt. Mevis (Tafelsprong). 

  19  Een verwijzing naar een criteriumfiguur is dan ook vaak een verwijzing naar de onderliggende norm. Zo ook: 
G.K. Schoep & J.M. ten Voorde, ‘De maat(man) genomen. De plaats en rol van de maatman in het burgerlijk recht 
voor de strafrechtelijke culpa doordacht’, in: G.K. Schoep e.a. (red.), Vervlechting van domeinen (de Wijkerslooth-
bundel), Deventer: Kluwer 2010, p. 100-101. 

  20  Een mooi voorbeeld biedt: Rb. Rotterdam 23 februari 2010,  NJFS 2010/160  (Verkeersveiligheid bij plaatsen van 
brug). 

  21  In deze context wordt dan ook wel gesproken over culpa als een ‘elliptisch’ begrip. Zie J. Remmelink, Mr. D. 
Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse strafrecht, Deventer: Gouda Quint 1996, p. 237-
238; en F. de Jong, Daad-Schuld. Bijdrage aan een strafrechtelijke handelingsleer met bijzondere aandacht voor de 
normativering van het delictsbestanddeel opzet, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009, p. 399-401. 

  22  Zo ook: A.J.M. Machielse, ‘Wederrechtelijkheid en schuld bij het culpoze delict’ in: V.H Davelaar-van Tongeren, 
N. Keijzer & U. van de Pol (red.), Strafrecht in perspectief (100 jaar VU-bundel), Arnhem: Gouda Quint 1980, 
p. 223; en F. de Jong 2009, p. 399-401. Vgl. ook Röling onder: HR 19 februari 1963, NJ 1963/512 (Verpleegster). 

  23  Smidt & Smidt 1891, p. 85. 
  24  Deze gedachtegang is goed terug te zien in: Rb. Zwolle-Lelystad 21 oktober 2008, NJ 2008/634 (Brugwachter). 

Zie ook: A.J.M. Machielse, ‘Culpa’, in: J.W. Fokkens & A.J.M. Machielse (red.), Noyon, Langemijer & Remmelink. 
Wetboek van strafrecht, Deventer: Kluwer (losbl.). 

  25  Zie hierover bijv.: Remmelink 1996, p. 236; en D.H. de Jong, Onbewuste schuld. Een probleem bij de kwalificatie 
of bij de straftoemeting? (afscheidsrede Groningen), Deventer: Kluwer 2007, p. 4. 
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professionals worden gemaakt al gauw als aanmerkelijke fouten worden gezien. 26   Rond de 
millenniumwisseling ontstond hierdoor bij sommigen het beeld van culpa als een mecha-
nische gelijkstelling van een overtreding van een gedrags- of veiligheidsvoorschrift met 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. Deze kwestie speelde het sterkst in het in hoge mate 
gereguleerde verkeersrecht. De vrees bestond daar dat een overtreding van een van de 
verkeersregels – indien hier een ongeluk uit voortvloeide – automatisch tot culpoze aan-
sprakelijkheid zou leiden. 27    
 In de wetenschap vroegen sommigen zich naar aanleiding van deze ontwikkelingen af of 
schuld op bestanddeelniveau geminimaliseerd of uitgehold werd. 28    Een van de centrale 
twistpunten in die tijd was of één enkele verkeersovertreding voldoende was voor het aan-
nemen van aanmerkelijke onvoorzichtigheid. In 2004 ging de Hoge Raad – daartoe uitge-
nodigd door een uitgebreide conclusie van de A-G – in op deze kwestie in een arrest dat 
inmiddels geldt als een standaardarrest. 29    Het betrof in die zaak een automobiliste die van 
haar eigen weghelft afgeraakt was om vervolgens een tegemoet rijdende auto frontaal te 
raken. De verdachte beweerde dat haar fout was ontstaan onder invloed van een ‘soort van 
black-out’. De Hoge Raad stelde dat niet in zijn algemeenheid te zeggen valt of één overtre-
ding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van culpa in de zin van  artikel 6  WVW. 
Van belang zijn ‘het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daar-
van en de overige omstandigheden van het geval.’ 30    De Hoge Raad sluit hierbij mijns inziens 
niet uit dat één enkele overtreding genoeg is voor het bewijs van culpa, maar laat wel weten 
dat een al te mechanische toepassing van culpa niet gewenst is. Het vaststellen van schuld 
moet het resultaat zijn van een afwegingsproces. Deze gedachte zien we terug in latere ar-
resten. Zo oordeelt de Hoge Raad in 2008 dat een enkele momentane onoplettendheid niet 
voldoende is voor het bewijs van culpa in de zin van artikel 6 WVW. 31    Ook buiten het ver-
keer zet deze lijn zich voort. Zo kan uit een enkele ‘vreemde gedraging’,  in casu  het zomaar 
op een tafel in een kantine springen, nog geen culpa worden afgeleid. 32    Meer expliciet was 
de Hoge Raad in het Kampvuur te Castricum-arrest. 33    Een enkele normovertreding – het 
tegen de waarschuwing op de fles in de richting van een open vlam spuiten van wasben-
zine – was niet voldoende om tot  aanmerkelijke  schuld te komen. Dit nu de verdachte niet 
kon voorzien dat een steekvlam zou ontstaan waardoor enkele omstanders gewond zouden 
raken. Uit de rechtspraak sinds 2004 lijkt al met al te kunnen worden geconcludeerd dat er 
tegenwoordig weer strengere eisen worden gesteld aan het bewijs van culpa. 34    
 Dan keren we nu nog eenmaal terug naar het Black-out-arrest. Het arrest kent een sterk 
procedurele insteek. De Hoge Raad stelt dat het  gedrag van de verdachte in beginsel de 

  26  In de woorden van D.H. de Jong 2007, p. 4: ‘Simpel gezegd: zo’n steek mag je als professional gewoon niet laten 
vallen, klaar.’ 

  27  Zie: D.H. de Jong, ‘De inwendige en de normatieve component van opzet en culpa’, TREMA 2004-1, p. 6. 
  28  Deze gedachte spreekt uit de titel van de verzamelbundel: M.J. Borgers, I.M. Koopmans & F.G.H. Kristen (red.), 

Verwijtbare uitholling van schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998. Ook uitten in die tijd kritiek: M. Otte, ‘Waar-
om en hoe straffen wij culpoze veroorzakers van verkeersdelicten?’, Trema Straftoemetingsbulletin 2003, p. 49-
57; en D.H de Jong 2004. Deze ontwikkelingen worden in context geplaatst door Vellinga 2012, p. 157-158. 

  29  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out). 
  30  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), r.o. 3.5. Dit is sindsdien een standaardformule die ook 

buiten het verkeersrecht wordt gehanteerd, zie bijv.: HR 31 oktober 2006, NJ 2007/79, m.nt. Keijzer (Minerva). 
  31  HR 29 april 2008, NJ 2008/440 (Verkeersongeval Geervliet), m.nt. Keijzer onder  NJ 2008/442 . 
  32  HR 30 november 2010,  NJ 2010/675,  m.nt. Mevis (Tafelsprong). 
  33  HR 29 juni 2010,  NJ 2010/674,  m.nt. Mevis (Kampvuur te Castricum). 
  34  In die zin ook: Mevis onder HR 29 juni 2010,  NJ 2010/674 , §  4 ; en Vellinga 2012, p. 162. Een buitengewoon 

strenge uitzondering vormt: HR 17 januari 2006, NJ 2006/303, m.nt. Buruma (Taxibus). Schuld lijkt in dit geval 
al snel aanmerkelijk wanneer er kinderen (of andere kwetsbare verkeersdeelnemers) in het spel zijn. Zie met 
name de kritische noot van Buruma. 
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gevolgtrekking kan dragen dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig is geweest en dat 
het ontstane ongeluk hierdoor aan haar schuld te wijten is. Uit het feit dat men zich onvoor-
zichtig gedraagt, leidt men af dat men ook onvoorzichtig  is geweest . Dit is het zogenaamde 
sprongetje van Remmelink van de objectieve culpa naar de subjectieve culpa. 35    Dit is echter 
een aanname, een weerlegbaar vermoeden. Mocht de verdachte aannemelijk kunnen ma-
ken dat er sprake is van bijvoorbeeld verontschuldigbare onmacht dan kan niet langer van 
culpa worden gesproken. Uit het arrest kan hierdoor een soort stappenplan worden afge-
leid, waarbij eerst de objectieve culpa (de aanmerkelijke onvoorzichtigheid) moet worden 
bewezen waarna de subjectieve culpa (de verwijtbaarheid) in beginsel mag worden aan-
genomen. 36    Hoe deze verwijtbaarheid precies moet worden opgevat en onder welke om-
standigheden deze kan ontbreken zal in de komende paragrafen verder worden uitgediept.     

  4  Verwijtbaarheid als juridisch concept    

  4.1  Verwijtbaarheid als elementschuld   
 Verwijtbaarheid als element van het strafbare feit vinden we niet expliciet terug in de wet. 
Strafrechtelijke schuld bestond in de visie van de toenmalige wetgever slechts uit twee 
psychologische begrippen: opzet en culpa. Het voorgestelde gesloten systeem van schuld 
bleek echter in de praktijk niet houdbaar te zijn. Als keerpunt hierbij geldt het Melk en 
water-arrest uit 1916. 37    In dit klassieke arrest overwoog de Hoge Raad dat zelfs in geval-
len waarin geen vorm van schuld in de delictsomschrijving staat ( in casu  een overtreding) 
straffeloosheid kan volgen indien er sprake is van afwezigheid van alle schuld. In dit arrest 
vinden we zodoende zowel een expliciete acceptatie van het beginsel ‘geen straf zonder 
schuld’ voor het Nederlandse strafrecht als een aanzet voor de ontwikkeling van de bui-
tenwettelijke strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’ (AVAS). 38    Sindsdien is ook 
een zekere mate van sociaal-ethische schuld voorwaarde voor strafrechtelijke aansprake-
lijkheid. 39    Deze verwijtbaarheid wordt tegenwoordig gezien als een element van de dogma-
tische definitie van het strafbare feit. 40    
 De betekenis van het strafrechtelijke begrip verwijtbaarheid is echter niet gemakkelijk 
te vangen. 41    Een definitie die mij aanspreekt, aangezien deze meerdere aspecten van het 
schuldconcept vangt, is die van Remmelink: ‘Schuld is […] het verwijt, dat de maatschappij, 
haar eigentijdse ethische waarderingsmaatstaven hanterend, tot de mens richt vanwege 
diens vermijdbare deviante gedrag.’ In deze definitie zien we onder andere het concept ver-
mijdbaarheid terug. De gedachte dat men alleen iets kan worden verweten wanneer men 

  35  Remmelink 1996, p. 239.  
  36  Dit stappenplan is met name uitgewerkt door Knigge in zijn noot onder HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252  (Black-out). 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in ieder geval bij de culpoze gevolgsdelicten ook de causaliteit – het oor-
zakelijk verband tussen de onvoorzichtigheid en het gewraakte gevolg – moet worden bewezen. De causaliteit 
als leerstuk laat ik hier verder rusten. De voorzienbaarheid, een kernbegrip bij zowel de culpa als de causaliteit, 
behandel ik inhoudelijk in § 5.1. 

  37  HR 14 februari 1916,  NJ 1916, p. 681  (Melk en water). 
  38  Zie: M.P. Vrij, ‘Behoort in het Wetboek van Strafrecht een algemeen beginsel te worden opgenomen waarbij de 

strafbaarheid wordt uitgesloten bij gebreke van schuld?’ (preadvies Nederlandse juristen vereniging 1930), in: 
E.J. Anneveldt e.a. (red.), Professor mr. M.P. Vrij. Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en 
criminologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1956, p. 202-268. Aan hem wordt ook wel de idee van een schulduit-
sluitingsgrond met als naam ‘afwezigheid van alle schuld’ toegeschreven. Zie verder over de ontwikkeling van 
AVAS in de rechtspraak en de literatuur: W.H. Vellinga, Schuld in spiegelbeeld. Afwezigheid van alle schuld (diss. 
Groningen), Arnhem: Gouda Quint 1982. 

  39  Remmelink 1996, p. 193-194. 
  40  Kelk/De Jong 2013, p. 60-61. 
  41  In de visie van Strijards is dit zelfs überhaupt onmogelijk. Zie: G.A.M. Strijards, Facetten van dwaling in het straf-

recht (diss. Tilburg), Arnhem: Gouda Quint 1983, p. 318. 
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ook anders  kon  handelen; wanneer met andere woorden het gevolg  vermijdbaar  was voor 
de verdachte. 42    Wat het definiëren van het concept verwijtbaarheid compliceert, is dat in 
de praktijk de verwijtbaarheid wordt  aangenomen . Afwezigheid van verwijtbaarheid is een 
uitzondering en dient dus aannemelijk te worden gemaakt door (in beginsel) de verdachte. 
Dit zal in de praktijk de vorm krijgen van een beroep op een schulduitsluitingsgrond. 43    
In deze context wordt hierdoor ook wel over het uitzonderingsbeginsel gesproken. 44    De 
verwijtbaarheid is daardoor ook niet in de tenlastelegging terug te vinden en vergt geen 
positief bewijs. Wanneer er sprake is van een wederrechtelijke gedraging wordt er veron-
dersteld dat er ook sprake is van verwijtbaarheid. Dit is slechts anders wanneer aanneme-
lijk wordt dat de verdachte redelijkerwijs niet anders kon handelen dan hij heeft gedaan; 
dat men hem persoonlijk, onder die omstandigheden zijn gedrag niet kwalijk kon nemen. 
Hierin zien we het casuïstische karakter van de verwijtbaarheid terug. Dit casuïstische 
karakter maakt dat men moet waken voor het verbinden van te sterke conclusies aan rech-
terlijke uitspraken. 45        

  4.2  Verwijtbaarheid als onderdeel van de culpa   
 Ook de definitie van culpa heeft sinds het opstellen van het Wetboek van Strafrecht een 
sterke ontwikkeling doorgemaakt. Zo is men culpa niet langer puur als een psychisch be-
grip gaan zien, maar steeds meer als een normatief begrip. Zoals in een vorige paragraaf is 
besproken, is een verwijzing naar de culpa steeds meer een verwijzing naar het overtreden 
van een bepaalde onderliggende norm geworden. Door de eveneens steeds normatievere 
invulling van het elementschuldbegrip leken de twee schuldbegrippen elkaar steeds meer 
te naderen. 46    In de wetenschap ontstond hierdoor de gedachte dat een bewezenverklaarde 
culpa niet te verenigen was met een succesvol beroep op een strafuitsluitingsgrond. 47    Als 
de culpa immers zowel de wederrechtelijkheid als de verwijtbaarheid bevat, lijkt na een 
bewezenverklaarde culpa een beroep op een strafuitsluitingsgrond (die wordt geacht juist 
die elementen van het strafbare feit weg te nemen) niet langer mogelijk. Deze gedachte 
dringt uiteindelijk ook door tot de rechtspraak. In het Verpleegster-arrest oordeelde de 
Hoge Raad dat een beroep op AVAS onverenigbaar is met een bewezenverklaring van culpa. 
Alleen taalkundig al lijkt een beroep op afwezigheid van alle schuld moeilijk te verenigen 
met de omstandigheid dat reeds is vastgesteld dat er sprake is van schuld in de zin van 
culpa. 48    Een zelfde gedachte spreekt uit het Apotheker-stagiaire-arrest, 49    en het recentere 
Black-out-arrest. 50    Met betrekking tot AVAS is het inmiddels dus vaste rechtspraak dat deze 

  42  De gedachte dat verwijtbaarheid te herleiden is tot vermijdbaarheid zien we sterk terug bij Pompe. Hij verbindt 
vermijdbaarheid overigens ook aan voorzienbaarheid. Men kan slechts vermijden wat men kan voorzien. Zie: 
W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink 1959, p. 144-147. 

  43  De gedachte hierbij is dat de schulduitsluitingsgronden specifiek de verwijtbaarheid aantasten. Zie over de 
koppeling tussen de elementen en de strafuitsluitingsgronden o.a.: De Hullu 2012, p. 280-281; en met verdere 
jurisprudentieverwijzingen: Remmelink 1996, p. 256-266. 

  44  Ook wel ‘regel-uitzondering’-beginsel genoemd. Zie: Vrij 1930; Vellinga 1982, p. 24-25 en 32-34; en Politoff & 
Koopmans 1991, p. 153. 

  45  Zo ook: Van Dijk 2008, p. 35. 
  46  Zie voor de opkomst van het normatieve schuldbegrip: R. Frank, Über den Aufbau des Schuldbegriffs, Giessen: 

Alfred Töpelmann 1907; Machielse 1980, p. 217-219; Jonkers 1986, p. 230-231; Politoff & Koopmans 1991, p. 49-
53; en Remmelink 1996, p. 194-195. 

  47  Zie bijv. de discussie die begin jaren 1960 door Van Bemmelen en Pompe werd gevoerd in het TvS.  
  48  Dit taalkundige argument wordt overigens gerelativeerd door Strijards 1983, p. 313. 
  49  Waar een beroep op verontschuldigbare dwaling (AVAS) werd behandeld onder het kopje ‘overwegingen om-

trent het bewijs’; HR 14 november 2000,  NJ 2001/37  (Apothekersstagiaire). 
  50  Zie ook A-G Vellinga in zijn conclusie bij HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out): ‘De verwerping 

van een beroep op afwezigheid van alle schuld bij een culpoos delict behoeft geen afzonderlijke en gemoti-
veerde verwerping. Een dergelijk verweer houdt immers een bestrijding in van de tenlastegelegde culpa.’  
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is geabsorbeerd in het bewijs van de culpa. 51    Over de absorptie van de overige schulduit-
sluitingsgronden is nog wel discussie geweest. 52    Tegenwoordig lijkt echter de meerderheid 
van de auteurs ervan uit te gaan dat ook deze zijn geabsorbeerd in het bewijs van culpa. 53    
Dit is ook mijn persoonlijke uitgangspunt bij de rest van deze bijdrage. 54    
 Het feit dat strafuitsluitingsgronden worden geabsorbeerd in het bewijs van de culpa heeft 
ook procesrechtelijke consequenties. Verweren die bij ideaaltypische delicten neer zou-
den komen op een beroep op een strafuitsluitingsgrond moeten bij culpoze delicten gezien 
worden als bewijsverweren. 55    Hierdoor zou men kunnen aannemen dat nu de verwijtbaar-
heid onderdeel is van het bewijs van culpa, er hiervoor ook positief bewijs moet worden 
geleverd door het Openbaar Ministerie. De Hoge Raad lijkt zo’n plicht echter niet te er-
kennen. Wat betreft  artikel 6  WVW heeft de Hoge Raad in het Black-out-arrest namelijk 
bepaald dat de aanmerkelijke onvoorzichtigheid volstaat voor het bewijs van culpa, maar: 
‘Dat kan in concreto evenwel anders zijn indien omstandigheden zijn aangevoerd en aan-
nemelijk zijn geworden […] waaruit volgt dat van schuld in vorenbedoelde zin niet kan 
worden gesproken.’ 56    Het feit dat de Hoge Raad hier over aanvoeren en aannemelijk maken 
spreekt wijst op een uitzonderingsbenadering. 57    
 Met betrekking tot de culpoze verkeersdelicten lijkt de behandeling van schulduitsluitings-
gronden op basis van het uitzonderingsprincipe dus overeen te komen met die van ide-
aaltypische delicten. Bij de commune culpoze delicten is dit lastiger te bepalen. De juris-
prudentie is veel minder stellig op dit punt. Dit valt mijns inziens mede te verklaren door 
het feit dat de commune bepalingen een veel breder werkingsgebied bestrijken dan die uit 
het verkeersrecht. De formulering van artikel 6 VWV selecteert als het ware een aantal 
gevallen die binnen die delictsomschrijving vallen. Zo gaat het altijd om personen in de 
functie van bestuurder (met bijbehorende opleidingseisen), en gaat het altijd om een maat-
schappelijk gebied dat bij uitstek sterk is gereguleerd. Commune culpoze delicten daaren-
tegen bestrijken allerlei situaties variërend van ongelukken in de medische wereld waarbij 
hoogopgeleide professionals betrokken zijn tot gevallen van collega’s die in een kantine 
op een tafel springen, vreemde studentenrituelen, en ‘gewone’ burgers die een verkeerde 

  51  Aldus A-G Vellinga in zijn conclusie bij HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), noot 58. Zie ver-
der: Machielse 1980, p. 228-232; Vellinga 1982, p. 65-68; en De Hullu 2012, p. 260.  

  52  Zie o.a.: Strijards 1983, p. 311-314; W. Nieboer & G.A.M. Strijards, ‘Culpa – Is er een weg terug?’, in: A.C. ’t 
Hart e.a. (red.), Strafrecht in balans (Geurts-bundel), Arnhem: Gouda-Quint 1983, p. 189-196; P.H.P.H.M.C. van 
Kempen, ‘De ondergrens van de culpa’, DD 2004, p. 1011-1013; en F. de Jong, ‘Facetten van schuld en gronden 
voor strafuitsluiting’ in: M. Boone e.a. (red.), Discretie in het strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 
2004, p. 139-158. 

  53  Zie o.a.: Vellinga 1982, p. 83-84; B.F. Keulen & M. Otte, Opzet en schuld, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1999, p. 46-
50; D.H. de Jong & G. Knigge, Ons strafrecht 1. Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 130-132; 
A.A. van Dijk, Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen (diss. Groningen), Apeldoorn: Maklu 2008, p. 38; 
Machielse (NLR); De Hullu 2012, p. 260-261; en Kelk/De Jong 2013, p. 311-313. 

  54  Dit is een (praktische) keuze die mijns inziens mede vanuit het standpunt van algemene duidelijkheid te bil-
lijken is. Zo lees ik ook: De Hullu 2012, p. 261; en Van Kempen 2004, p. 1013. 

  55  Kritisch over deze ontwikkeling waren destijds Nieboer & Strijards 1983. Tegenwoordig lijken de vermeende 
procesrechtelijke nadelen grotendeels gerelativeerd. Zie: De Hullu 2012, p. 260. Van belang is mijns inziens dat 
de rechter zich enigszins flexibel opstelt bij de toepassing van strafuitsluitingsgronden bij culpoze delicten. 
Zo’n houding sprak mijns inziens uit HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), waarin een beroep 
op AVAS werd opgevat als een bewijsverweer; maar sprak veel minder uit HR 17 januari 2006,  NJ 2006/303,  
m.nt. Buruma (Taxibus), waarin door de rechter werd voorbijgegaan aan een beroep op feitelijke dwaling 
(AVAS). 

  56  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), r.o. 3.6. 
  57  Bevestigd in: HR 11 december 2012,  NJ 2013/32  (Aannemelijkheid black-out). Uit deze bijna identieke casus 

bleek dat bepaald eisen worden gesteld aan zulke verweren. 
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inschatting maken met betrekking tot het op het balkon zetten van een bloempot. 58    In 
de rechtspraak zien we dan ook uiteenlopende benaderingen terug. Of de verwijtbaarheid 
wordt behandeld, hangt sterk af van de aangevoerde omstandigheden en de door de ver-
dachte gevoerde verweren. En waar sommige rechters zeer gestructureerd werken, door 
als het ware met een lijstje met voorwaarden de culpa af te gaan, volgen anderen een veel 
lossere methode. Bij sommige zaken ziet men bijvoorbeeld dat de rechter, ook zonder dat 
er een specifiek op de verwijtbaarheid toegesneden verweer is gevoerd, ambtshalve de 
vraag naar de verwijtbaarheid meeneemt. 59    Maar er zijn ook zaken waarin de rechter wel 
gestructureerd werkt, maar niet standaard de verwijtbaarheid meeneemt (terwijl de zaak 
zich daarvoor wel leent). 60    Daarnaast zijn er gevallen waarin in de werkwijze van de rech-
ter geen duidelijke lijn zit. 61    De jurisprudentie over verwijtbaarheid bij commune culpoze 
delicten is nog te diffuus om er definitieve conclusies aan te verbinden met betrekking tot 
de vraag of er sprake is van een negatieve verwijtbaarheidseis. Mijns inziens zou zo’n keuze 
verdedigbaar zijn. En mijn vermoeden is dan ook dat de verwijtbaarheid ook bij commune 
culpoze delicten in beginsel mag worden aangenomen. 62    
 Tot slot nog enkele opmerkingen over de plaats en betekenis van verwijtbaarheid binnen de 
culpa. Ook de verwijtbaarheid als onderdeel van de culpa komt in de rechtspraak normaal 
gesproken slechts ter sprake indien deze beweerdelijk ontbreekt, hierdoor komen we in de 
jurisprudentie zelden positieve formuleringen van de verwijtbaarheid tegen. Toch kunnen 
we de verwijtbaarheid bij culpoze gevolgsdelicten wel enigszins omlijnen. Waar het op 
neerkomt, is dat na de vaststelling van een aanmerkelijke onvoorzichtigheid bij de verdach-
te, die geleid heeft tot een in de wet omschreven gevolg, de culpa nog niet vaststaat omdat 
tevens moet worden vastgesteld dat de verdachte ook een persoonlijk verwijt kan worden 
gemaakt. Dat hij het gevolg dat hij had  behoren te voorkomen, ook  kon voorkomen. Met an-
dere woorden: dat de gedraging ook vermijdbaar was. Dit ‘kunnen voorkomen’ is overi-
gens niet absoluut. Doorslaggevend is of de verdachte  redelijkerwijze  anders had kunnen 
handelen. 63    Deze ‘redelijkheid’ zagen we ook al terug bij het bepalen van de aanmerkelijke 
onvoorzichtigheid. Bij de normatieve zijde van culpa werkt de redelijkheid door in de mate 
van schuld die is vereist voor culpoze aansprakelijkheid. Men vergt niet meer dan wat men 
van een redelijk mens kan verwachten. 64    Vandaar dat niet  culpa levis  maar  culpa lata  het 

  58  Resp.: Rb. Utrecht 24 juni 2004, GJ 2004/35, m.nt. Hubben (Abortusarts); HR 30 november 2010,  NJ 2010/675,  
m.nt. Mevis (Tafelsprong); HR 31 oktober 2006,  NJ 2007/79,  m.nt. Keijzer (Minerva); en Rb. ’s-Hertogenbosch 22 
februari 2006,  NJFS 2006/118  (Bloempot). 

  59  Zie bijv. de benadering van: Rb. Zwolle-Lelystad 21 oktober 2008,  NJ 2008/634  (Brugwachter); en die van de 
rechtbank en het hof in: HR 7 februari 2012,  NJ 2012/119  (Klimongeval Amsterdam, hierboven 68.1). 

  60  Bijv. de benadering van het hof in: HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2). 
  61  Zie bijv. het wat chaotische: Rb. Breda 13 mei 2011,  NJFS 2011/168  (Politiehond); waarin de rechtbank eerst de 

verwijtbaarheid behandelt en aanwezig acht om vervolgens te oordelen: ‘Onder deze omstandigheden acht de 
rechtbank het, hoewel verwijtbaar, voorstelbaar dat verdachte ervoor heeft gekozen om de hem aangeleerde 
procedure te volgen en in onvoldoende mate de proportionaliteit in acht heeft genomen, en wel zodanig dat 
naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van aanmerkelijke schuld.’ Mogelijk wijst de term ‘voorstel-
baar’ naar het feit dat een ander onder deze omstandigheden hetzelfde zou hebben gehandeld. Een andere 
lezing zou kunnen zijn dat de gedragingen weliswaar verwijtbaar waren maar niet in de mate die nodig is voor 
schuld in de zin van  artikel 308  Sr. Vgl. daarvoor HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, 
hierboven 68.2) en § 5.3 en 6. Andere voorbeelden van zaken waarbij een gestructureerde behandeling van 
culpa lijkt te ontbreken zijn die waarin tevens voorwaardelijk opzet is tenlastegelegd. Soms lijkt de gedachte 
te zijn dat als men de grens van opzet bijna bereikt, men toch op zijn minst die van culpa haalt. Zie bijv.: Rb. 
Zwolle-Lelystad 23 februari 2012,  NJFS 2012/118  (Prepareren bierkrat). 

  62  Een keuze die volgens De Hullu 2012, p. 263: ‘pragmatisch verantwoord [is] omdat dergelijk bewijs bij dit type 
feiten moeilijk te leveren kan zijn.’ 

  63  Kelk/De Jong 2013, p. 292. 
  64  Vgl. Keulen & Otte 1999, p. 50: ‘De redelijkheidseis verschaft de grondslag voor mogelijk succesvolle verweren’.  
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uitgangspunt is geweest van de wetgever. 65    Dit werpt de vraag op of ook de verwijtbaarheid 
aanmerkelijk moet zijn. Voordat we op deze vraag in kunnen gaan, zal ik eerst uiteenzetten 
hoe de verwijtbaarheid bij culpoze delicten in de praktijk vorm krijgt. Ik ga hierbij uit van 
een negatieve benadering. 66    Dat wil zeggen dat ik de omstandigheden bespreek waaronder 
de verwijtbaarheid moet worden verondersteld te ontbreken.       

  5  Factoren die van invloed zijn op de verwijtbaarheid    

  5.1  Voorzienbaarheid   
 Voorzienbaarheid is van oudsher een van de kernbegrippen van zowel de strafrechtelijke 
causaliteit als de culpa. 67    De voorzienbaarheid is zelfs wel omschreven als de ‘kern’ van cul-
pa. 68    Toch lijkt dit in de recente literatuur en rechtspraak steeds meer naar de achtergrond 
te verdwijnen. Ook dit is te verklaren aan de hand van de al eerder geschetste ontwikkeling 
van een steeds meer gereguleerde maatschappij. Deze regulering is een gevolg van een 
behoefte om risico’s te minimaliseren. Kennis van de regels maakt dat voorzienbaar is dat 
het afwijken van deze regels risico’s met zich brengt op het veroorzaken van het specifieke 
ongewenste gevolg. 69    Deze voorzienbaarheid mag bij normovertredingen in gereguleerde 
maatschappelijke gebieden dan ook in de regel worden aangenomen. 70    De voorzienbaar-
heid is hiermee grotendeels geobjectiveerd. 
 Dat dit in minder of niet gereguleerde contexten anders kan zijn, bleek uit het al eerder 
aangehaalde Kampvuur te Castricum-arrest. 71    Hierbij was het sprenkelen van wasbenzine 
op een open vuur in strijd met het opschrift op de fles, en zodoende normoverschrijdend, 
maar desondanks niet strafbaar omdat de specifieke gevolgen (de steekvlam die ontstond) 
niet te voorzien waren voor de verdachte. Ondanks dat het hier natuurlijk om een zeer spe-
cifiek geval gaat, laat dit arrest zien dat de voorzienbaarheid nog altijd een voorwaarde is 
voor culpoze strafbaarheid. 72    Het belang van de voorzienbaarheidseis is daarbij verbonden 
aan de mate van regulering. In het wegverkeer en in hoge mate gereguleerde gebieden als 
de medische wereld mag de voorzienbaarheid in het algemeen dan ook worden aangeno-
men. In ongereguleerde gebieden kan dit anders zijn. Het ligt dan mijns inziens op de weg 
van de verdachte om aannemelijk te maken dat een bepaald gevolg niet voorzienbaar was. 
Deze gelijkenis met het uitzonderingsbeginsel is de reden dat ik de voorzienbaarheid in het 
kader van de verwijtbaarheid behandel. Deze keuze is te verhelderen door de voorzienbaar-
heid te koppelen aan het begrip vermijdbaarheid. 73    Wat men niet kan voorzien kan men 
immers moeilijk vermijden. 

  65  Smidt & Smidt 1891, p. 85. 
  66  Vgl. Van Dijk 2008, p. 62-63. 
  67  W.H. Vellinga, ‘Voorzienbaarheid en redelijke toerekening’, DD 1980, p. 110-111. 
  68  W.H. Vellinga, Gevaar en schuld op de weg. De artt. 25 en 36 Wegenverkeerswet onderzocht, Haarlem: H.D. Tjeenk 

Willink 1979, p. 106. Ook bij de benadering van Keulen & Otte 1999, p. 41-44; ligt de nadruk sterk op de voor-
zienbaarheid.  

  69  Zie: Vellinga 1980, p. 112. 
  70  Zie: Vellinga 1980, p. 112; Van Kempen 2004, p. 1003; De Hullu 2012, p. 255-256. 
  71  HR 29 juni 2010, NJ 2010/674, m.nt. Mevis (Kampvuur te Castricum).  
  72  Zie ook Vellinga 2012, p. 163: ‘Daarmee zien we de voorzienbaarheid als kern van de culpa, die bij culpa in 

het wegverkeer door een veelheid van uit de voorzienbaarheid voortvloeiende veiligheids-voorschriften op de 
achtergrond is geraakt, weer tevoorschijn komen.’ Zie daarnaast de volgende recente voorbeelden uit de feiten-
rechtspraak waarin voorzienbaarheid een rol speelt: Rb. Zutphen 30 december 2009, NJFS 2010/104 (Bijzondere 
zorgplicht bij vrijheidsberoving); Rb. Maastricht 9 april 2010, ECLI:NL:RBMAA:2010:BM0577 (Ondeugdelijke 
deur); en Rb. Middelburg 1 december 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BU6492 (Ballasten pontons). 

  73  Zie: Pompe 1959, p. 144-147. 
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 In de praktijk lijkt de voorzienbaarheid moeilijk te vangen als hetzij een normatief aspect 
van de culpa, hetzij een aspect van de verwijtbaarheid binnen de culpa. 74    De voorzienbaar-
heid lijkt namelijk zowel een subjectieve als een objectieve component te hebben. 75    Dit 
valt ook af te leiden uit de formulering van de Hoge Raad in het Kampvuur te Castricum-
arrest: ‘mede in aanmerking genomen dat niet gezegd kan worden dat hij de gevolgen van 
zijn handelen had  kunnen  en  moeten  voorzien [mijn cursivering]’. 76    In het woord ‘moeten’ 
zit een normatief oordeel besloten, het woord ‘kunnen’ betreft de verwijtbaarheid. In dit 
specifieke geval nam de Hoge Raad de voorzienbaarheid mee in de beoordeling van de 
(aanmerkelijkheid van de) onvoorzichtigheid. Maar een meer op de verwijtbaarheid toege-
sneden aanpak is ook denkbaar.     

  5.2  Persoonlijke omstandigheden   
 In deze categorie vallen factoren die betrekking hebben op de vermogens en kenmerken 
van de verdachte. 77    Deze vormen altijd een lastig punt in de discussies rondom culpa. 78    Mijn 
persoonlijke uitgangspunt is dat de vaststelling van de norm zo veel mogelijk onafhankelijk 
van de persoon van de verdachte moet plaatsvinden. Daarbij moet worden aangetekend dat 
de functie van de verdachte uiteraard wel een belangrijke factor is bij de normatieve zijde 
van culpa. Maar juist bij de tweede fase van de culpa-vaststelling (de verwijtbaarheid) zou-
den persoonlijke omstandigheden weer een rol kunnen spelen.  
 Het is moeilijk om deze persoonlijke omstandigheden bevredigend te omschrijven of vast 
te stellen. Of de omstandigheden zodanig zijn dat niet langer kan worden gesproken van 
verwijtbaarheid hangt af van de specifieke casus. Als persoonlijke eigenschappen kan men 
bijvoorbeeld denken aan: fysieke vermogens, geestelijke vermogens, intelligentie, leeftijd, 79    
opleiding en ervaring, enzovoort. 80    Zulke factoren zullen in meer of mindere mate worden 
meegenomen worden bij de verwijtbaarheidsvraag. 81    Wanneer wij het bijvoorbeeld heb-
ben over de fysieke vermogens van een verdachte dan is het goed voorstelbaar dat een 
gebrek hieraan leidt tot een gebrek aan verwijtbaarheid. De wet vergt bijvoorbeeld niet 
van de blinde dat hij kan zien. Wel kan de wet vergen dat een persoon met een bepaald 
fysiek gebrek zich onthoudt van bepaalde gedragingen. Een voorbeeld hiervan is te vinden 
in het verkeersrecht waar in de Regeling eisen geschiktheid 2000 staat waaraan men moet 
voldoen om aan het verkeer te mogen deelnemen. 82    Moeilijker is het met meer interne om-
standigheden zoals stress, onwetendheid, gebrek aan ervaring en dergelijke. Een beroep op 
zo’n omstandigheid zal op zichzelf niet snel tot vrijspraak leiden. Toch worden zulke facto-
ren regelmatig aangevoerd in de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan het Verpleegster-arrest, 
waarin de verpleegster – onder andere – aanvoerde dat zij ‘overwerkt’ was. Overwerktheid 

  74  Vgl. De Hullu 2012, p. 255-256 met Kelk/De Jong 2013, p. 291. 
  75  Vellinga 1982, p. 80; spreekt over een psychisch en een normatief aspect van de voorzienbaarheid binnen de 

culpa. 
  76  HR 29 juni 2010, NJ 2010/674, m.nt. Mevis (Kampvuur te Castricum), r.o. 2.5. 
  77  Vgl. Van Dijk 2008, p. 63.  
  78  Vgl. bijv. Knigge onder HR 1 juni 2004, NJ 2005/252 (Black-out) met Machielse 1980. 
  79  Het kan daarbij zowel om hoge als lage leeftijd gaan; vgl. Van Dijk 2008, p. 66-68. Te lage leeftijd vormt ove-

rigens ook een vervolgingsbeletsel ex artikel 486 Sv, en wordt ook wel in het kader van de toerekenbaarheid 
besproken; zie Politoff & Koopmans 1991, p. 184-187. 

  80  Zie de benadering van Van Dijk 2008, p. 63. Vgl. Remmelink 1996, p. 235, die waarschuwt voor het belanden 
in een “kluwen van factoren: domheid, schrik, vermoeidheid, impulsiviteit, gebrek aan geheugen, manco aan 
concentratievermogen, te kort aan denksnelheid en – in het verkeer – aan anticipatievermogen.” 

  81  Een aantal van de opgesomde factoren speelt ook een rol bij de klassieke schulduitsluitingsgronden en zal later 
onder die noemer besproken worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan geestelijke vermogens in het kader van de 
ontoerekenbaarheid. 

  82  Hierover: Van Dijk 2008, p. 64. 
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of oververmoeidheid komen we ook wel in de literatuur tegen als een factor die de verwijt-
baarheid vermindert. 83    Op zichzelf is het echter de vraag of een factor als oververmoeid-
heid de verwijtbaarheid geheel kan wegnemen. 84    Dit kan echter anders zijn wanneer het 
één van de factoren is die worden aangevoerd in een verweer strekkende tot onvoldoende 
verwijtbaarheid. Zo voerde de verpleegster tevens aan dat de indeling van de medicijnkast 
anders was dan gebruikelijk, en dat zij in een haar onbekende omgeving functioneerde. Dit 
soort externe omstandigheden bespreek ik verder in de volgende sub-paragraaf. 
 Een subjectieve factor die nog het bespreken waard is, is die van opleidingsniveau. Zoals we 
hebben gezien kan het hebben van een specifieke opleiding aanleiding zijn voor verhoogde 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. 85    De vraag is of er ook een spiegelbeeldwerking is waar-
bij een onvoldoende, of slecht aansluitende opleiding disculperend werkt. In een aantal 
uitspraken waarbij agenten betrokken waren lijkt inderdaad waar te nemen dat gebrek 
aan ervaring of opleiding de verwijtbaarheid aantast. In een arrest met betrekking tot het 
afvuren van een waarschuwingsschot overwoog het Hof ’s-Gravenhage dat:   

 “…in aanmerking nemend dat verdachte ongeveer vijf jaren ervaring heeft in de politiedienst op 

kleine plaatsen en nimmer eerder in een situatie heeft verkeerd, die tot het gebruik van een vuur-

wapen noopte, en in zijn opleiding en ook daarna onvoldoende is geïnstrueerd over de praktische 

toepassing van bovengeciteerde bepaling uit de Instructie van het Korps Rijkspolitie, nochtans tot 

de slotsom komt dat verdachte, handelend onder de drang der omstandigheden […] als hij deed 

met het beschreven hoogst ongelukkige gevolg, niet een zodanig verwijt treft, dat gesproken kan 

worden van min of meer grove of aanmerkelijke schuld…” 86        

 Ook hier staat het gebrek aan ervaring niet op zich maar wordt het meegenomen in de 
gehele afweging (in deze casus werd ook nog een beroep op noodweer en/of overmacht 
gedaan door de verdachte). Ook in andere politiezaken werden opleidingsniveau en erva-
ring meegenomen in de afwegingen van de rechter omtrent de schuld. 87    Ook binnen de 
medische wereld waar er een grote variatie bestaat aan ervarings- en opleidingsniveau 
bij het medisch personeel speelt deze kwestie. 88    Tot slot wijs ik op een voorbeeld van een 
verdachte die was vervolgd wegens het laten omslaan van een duwboot en twee pontons 
doordat deze niet correct waren beladen. Hierbij overwoog de rechtbank dat het gezien de 
zeer specialistische kennis die nodig is voor het correct ballasten van vaartuigen, het voor 
de verdachte – die als leek werd aangemerkt – niet voorzienbaar was dat het geheel zou 
omslaan. 89    Hier zien we de voorzienbaarheid weer terug in een meer subjectieve vorm in 
het kader van de verwijtbaarheid.      

  83  Zie bijv.: Frank 1907; aangehaald in Politoff & Koopmans 1991, p. 50 en 112. 
  84  Dit geldt mijns inziens ook grotendeels voor de overige hier aangehaalde persoonlijke omstandigheden. 
  85  We kunnen hierbij wederom terugvallen op het Verpleegster-arrest waarin de Hoge Raad overwoog dat mede 

‘gelet […] op de opleiding van requirante’ de verpleegster aanmerkelijk tekort was geschoten. 
  86  Hof ’s-Gravenhage 23 juni 1981,  NJ 1981/560  (Waarschuwingsschot). Over deze zaak ook Mulder onder HR 17 

november 1987,  NJ 1988/809  (Slaan met pistool door agent). 
  87  Zie bijv.: Rb. Zwolle 29 januari 2004, VR 2004/98 (Rijvaardigheid agente); waarbij het verweer overigens werd 

gegoten in de vorm van een AVAS verweer bestaande uit feitelijke dwaling omtrent het eigen kunnen, dit is 
mogelijk gedaan om op die wijze ook te kunnen komen tot een OVAR met betrekking tot de subsidiair ten laste 
gelegde overtreding van artikel 5 WVW; en Rb. Breda 13 mei 2011, NJFS 2011/168 (Politiehond); waarin de ver-
dachte vasthield aan wat hem geleerd was tijdens zijn opleiding, hoewel hij in deze specifieke situatie anders 
had moeten handelen. 

  88  Zie hiervoor: Van Dijk 2008, 68-70. Waarbij moet worden opgemerkt dat het medisch (tucht)recht dat wordt 
gedomineerd door Garantenstellungen notoir streng is. 

  89  Rb. Middelburg 1 december 2011, ECLI:NL:RBMID:2011:BU6492 (Ballasten pontons). 
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  5.3  Externe omstandigheden    
 Voor deze categorie geldt grotendeels hetzelfde als voor de hiervoor genoemde categorie 
alleen gaat het hierbij specifiek om omstandigheden die buiten de persoon van de ver-
dachte liggen. In deze definitie stuiten we direct op een mogelijk probleem. Wat doen zulke 
objectieve factoren namelijk in de bespreking van de subjectieve zijde van culpa? 90    Het 
antwoord hierop is mijns inziens dat zulke factoren van invloed zijn op het verwijt dat wij 
als maatschappij richting de verdachte kunnen maken. Factoren buiten de macht van de 
verdachte kunnen ervoor zorgen dat we de verdachte in kwestie zijn gedrag niet langer 
kwalijk kunnen nemen. In die zin spelen ze een rol bij de verwijtbaarheid, en dienen ze hier 
te worden behandeld. 
 Ik bespreek deze factoren nogmaals in het licht van het Verpleegster-arrest, en zal die casus 
afzetten tegen een belangrijk recent arrest van de Hoge Raad. Zoals aangehaald bestond 
het verweer van de verpleegster naast haar persoonlijke omstandigheden (overwerkt zijn) 
ook op een beroep op externe omstandigheden, namelijk het feit dat de haar onbekende 
situatie, en de ongebruikelijke ordening van de medicijnkast de fout mede in de hand had-
den gewerkt. De Hoge Raad ging in 1963 niet mee met de verpleegster gezien haar strenge 
 Garantenstellung . In 2012 kwam een andere, enigszins vergelijkbare zaak ter beoordeling 
van de Hoge Raad. Deze zaak betrof de vervolging van een militair die verantwoordelijk 
was voor het losmaken van afdalingslijnen van een helikopter tijdens een demonstratie. 
Nadat een aantal militairen was afgedaald, gaf de verdachte het signaal dat kon worden 
weggevlogen. Helaas was bij een van de afgedaalde militairen de lijn niet losgekoppeld 
waardoor deze werd meegesleept en overleed. Het uiteindelijke ongeluk lijkt het gevolg 
van een samenloop van omstandigheden die niet allemaal aan de schuld van de verdachte 
te wijten zijn. Het hof – dat in dit arrest zeer gestructureerd te werk ging – stelde vast dat 
er sprake was van een fout bij de verdachte en dat deze fout causaal gezien de oorzaak was 
van de dood van het slachtoffer. De mate van schuld was echter complexer om vast te stel-
len. Hierbij werd meegewogen dat de verdachte een marineman was, terwijl de afdalers 
landmacht militairen waren en dat in beide krijgsmachtonderdelen een andere methode 
werd gehanteerd voor het losmaken van de lijnen. Hierin zien we de opleidingsfactor uit 
de vorige paragraaf terug. Daarnaast was er gekozen voor een (goedkopere) methode voor 
het doorsnijden van de lijnen, waardoor moeilijker was waar te nemen of de lijnen correct 
waren doorgesneden. Tevens was de verdachte niet geoefend in het op deze wijze losmaken 
van de lijnen (factor ervaring). Ook was geen controlemoment ingebouwd, en op het crucia-
le moment bleek er een storing in het communicatiesysteem te zijn waardoor de verdachte 
dichter bij de cockpit moest blijven om met de crew te kunnen communiceren, hetgeen tot 
gevolg had dat zijn overzicht op de lijnen verminderd was.  
 Het bovenstaande brengt het hof tot deze conclusie: ‘Als het hiervoor genoemde complex 
van factoren in aanmerking wordt genomen is, naar het oordeel van het hof, de door ver-
dachte gemaakte fout in belangrijke mate mede in de hand gewerkt door de organisatori-
sche omgeving, waarin hij zijn werkzaamheden moest verrichten.’ Er is dus sprake van een 
fout, maar niet van  aanmerkelijke  of  grove  onachtzaamheid of nalatigheid. In cassatie blijft 
de uitspraak in stand, maar wordt zij door de Hoge Raad op een cruciaal punt herschreven. 
Volgens de Hoge Raad ligt in het oordeel van het hof namelijk besloten dat er geen sprake 
is van ‘min of meer aanmerkelijke schuld zoals in de tenlastelegging omschreven’ wegens 
het  ontbreken van voldoende verwijtbaarheid . 91    De Hoge Raad zet de overwegingen van het 

  90  Zie in die zin ook Van Dijk 2008, p. 40: ‘Dergelijke niet-subjectieve factoren behandel ik bij de normatieve com-
ponent.’  

  91  HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2), r.o. 2.3.2. 
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hof dus – uit eigen beweging – in de sleutel van de verwijtbaarheid. 92    Dit arrest leert ons 
onder meer dat externe factoren (mede) de verwijtbaarheid kunnen aantasten. Maar tevens 
lijkt dit arrest in te houden dat de verwijtbaarheid meer inhoudt bij culpa dan slechts de 
afwezigheid van schulduitsluitingsgronden. Het geeft de indruk dat er ruimte is voor een 
autonoom verwijtbaarheidsbegrip binnen de culpa, en dat daarvoor de voorwaarde bestaat 
dat er minstens ‘voldoende verwijtbaarheid’ moet zijn. Een verwijt van enig gewicht dus. 
 Laten we nogmaals kijken naar de vergelijking tussen het Verpleegster-arrest en het He-
likopterdemonstratie-arrest. Nu moet men voorzichtig zijn met het vergelijken van zaken 
wanneer het culpoze misdrijven betreft. De  Garantenstellung  van de verpleegster was bij-
voorbeeld ogenschijnlijk strenger dan die van de militair. 93    Maar als we de ontwikkelingen 
met betrekking tot de ‘momentane onoplettendheid’ 94    combineren met de disculperende 
werking van de ‘organisatorische omgeving’ lijkt er binnen de beoordeling van culpa te-
genwoordig meer ruimte te zijn voor de argumenten die de verpleegster aanvoerde dan 
toentertijd. 95    
 Ook in andere zaken zien we de invloed van omgevingsfactoren terug. Zo wordt er in de 
Politiehond-zaak gewezen op de omstandigheid dat ‘het op 1 januari 2010 in Tilburg voor 
en om A. een bijzonder hectische toestand is geweest waarbij verdachte snel heeft moe-
ten reageren en beslissen. Voorts blijkt […] dat er door de officier van dienst onvoldoende 
toezicht is gehouden en gebrekkig is gecoördineerd.’ 96    Het lijkt in die zaak overigens niet 
helemaal duidelijk of deze factoren bij de normatieve zijde van culpa of bij de verwijtbaar-
heid moeten worden besproken. 97    
 In deze context komt ook de vraag naar medeschuld van anderen aan bod. In het Verpleeg-
ster-arrest werd door de Hoge Raad nog gesteld dat de wet niet eist dat de verwijtbare 
gedraging of het verzuim van de verdacht de enige  gedraging of het  enige  verzuim zou zijn 
dat tot het ongewenste gevolg heeft geleid. 98    Doorslaggevend is de eigen schuld. 99    Toch heb-
ben we in het Helikopterdemonstratie-arrest gezien dat medeschuld van anderen wordt 
meegewogen bij de beoordeling van de verwijtbaarheid. Wanneer medeschuld van anderen 
wordt meegenomen in een complex van factoren kan het eindresultaat dus wel degelijk zijn 
dat er niet langer sprake is van voldoende verwijtbaarheid, en dus dat de culpa niet kan 
worden bewezen. 
 Deze en de voorgaande paragraaf laten zien dat verwijtbaarheid bij culpoze delicten uit 
meer bestaat dan slechts de afwezigheid van schulduitsluitingsgronden. In uitzonderlijke 
gevallen, al dan niet gecombineerd met omstandigheden die normaal gesproken zouden 

  92  In eerste aanleg was door de verdediging overigens naast een op de culpa toegesneden verweer tevens een be-
roep op AVAS en een beroep op overmacht gedaan. In hoger beroep en in cassatie lees ik hier echter niets meer 
over terug. Zie Rb. Arnhem 24 november 2008,  ECLI:NL:RBARN:2008:BG5106  (Helikopterdemonstratie). 

  93  Zie ook: A-G Vellinga onder HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out). 
  94  Zie: HR 29 april 2008,  NJ 2008/440  (Verkeersongeval Geervliet), m.nt. Keijzer onder  NJ 2008/442 . 
  95  Zie hierover: Vellinga 2012, p. 162; en Kelk/De Jong 2013, p. 296. 
  96  Rb. Breda 13 mei 2011,  NJFS 2011/168  (Politiehond). 
  97  Vgl. Rb. Zwolle-Lelystad 21 oktober 2008,  NJ 2008/634  (Brugwachter). Ook daar was sprake van een samen-

loop van omstandigheden die (gedeeltelijk) buiten de schuld van de verdachte lagen. De benadering van de 
rechtbank in deze zaak lijkt voornamelijk normatief te zijn. De op het oog normatieve overwegingen omtrent 
de schuld worden echter verwarrend genoeg onder het kopje ‘mate van verwijtbaarheid’ geplaatst. Een meer 
op de verwijtbaarheid toegesneden benadering zou tegenwoordig gezien het Helikopterdemonstratie-arrest 
ook denkbaar zijn. Zie ook: D.H. de Jong, ‘De hoge, de ontbrekende en de voorbedachte raad’, in: A. Dijkstra, 
B.F. Keulen & G. Knigge (red.), Het roer recht (Vellinga en Vellinga-Schootstra-bundel), Zutphen: Uitgeverij Paris 
2013, p. 197-201. 

  98  HR 19 februari 1963, NJ 1963/512, m.nt. Röling (Verpleegster). Zie verder: HR 2 mei 1989,  NJ 1989/719,  m.nt. 
Van Veen (Medeschuld verkeersongeval), r.o. 6.2; en recenter: HR 31 oktober 2006,  NJ 2007/79,  m.nt. Keijzer 
(Minerva).  

  99  Zie: Keulen & Otte 1999, p. 52-53; en De Hullu 2012, p. 261.  
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neerkomen op een beroep op een schulduitsluitingsgrond, 100    kunnen interne en externe 
omstandigheden een dusdanige invloed uitoefenen dat niet langer kan worden volgehou-
den dat er sprake is van voldoende verwijtbaarheid.     

  5.4  AVAS en overmacht   
 Beroepen op een schulduitsluitingsgrond komen bij culpoze delicten neer op bewijsver-
weren en hoeven hierdoor niet op dezelfde wijze te worden opgebouwd als bij ideaaltypi-
sche delicten. Desondanks bieden de schulduitsluitingsgronden bij uitstek voorbeelden van 
verweren die zich tegen de verwijtbaarheid richten. Bij culpoze delicten zien we dan ook 
nog regelmatig expliciete of impliciete beroepen op schulduitsluitingsgronden terug. In de 
meeste gevallen gaat het daarbij om beroepen op AVAS of overmacht. 101    
 De AVAS wordt in de doctrine wel ontleed in verontschuldigbare dwaling (omtrent de feiten 
of het recht), verontschuldigbare onmacht, en maximaal te vergen zorg. 102    Deze vormen 
van AVAS komen we ook tegen bij culpoze delicten. Dwaling omtrent de feiten kan men als 
de oervorm van AVAS beschouwen aangezien in het Melk en water-arrest de knecht niet 
 wist  dat hij aangelengde melk afleverde, en hem zodoende geen strafrechtelijk verwijt kon 
worden gemaakt. 103    Een beroep op dwaling omtrent de feiten werd ook (ditmaal expliciet) 
gedaan door de apothekersstagiaire uit het gelijknamige arrest. 104    Haar verweer bestond 
eruit dat zij de verkeerde pot met medicijnen had gepakt, en toen zij iets vreemds opmerkte 
aan de apothekersassistente had gevraagd of er iets mis was. Deze laatste had vervolgens 
gezegd dat er niets aan de hand was, hetgeen de dwaling in de ogen van de verdachte ver-
ontschuldigbaar maakte. De Hoge Raad ging echter niet mee in die redenering. Gezien de 
 Garantenstellung  van de verdachte en de aard van de vergissing was er misschien wel spra-
ke van dwaling, maar was deze niet verontschuldigbaar. Ook in het Taxibus-arrest deed 
de verdachte een beroep op dwaling. 105    De bestuurder had het handgebaar van de moeder 
opgevat als een teken dat de weg veilig was, en hij dus kon doorrijden; haar handgebaar 
was echter bedoeld om aan te geven dat haar zoon was gevallen, en de bestuurder van de 
taxibus moest wachten. Het hof oordeelde dat dit beroep ‘niet relevant’ was. Advocaat-
Generaal Knigge stelde in zijn conclusie dat het hof op zijn minst had moeten onderzoeken 
of de dwaling verontschuldigbaar was. De Hoge Raad ging echter niet met hem mee. In 
beide recentere zaken werd het beroep op dwaling dus niet gehonoreerd. Dit is mogelijk 
mede te verklaren doordat beide zaken zich in maatschappelijke gebieden afspeelden die 
gedomineerd worden door strenge regulering en  Garantenstellungen . 106    
 Ook verontschuldigbare onmacht speelt een rol bij culpoze delicten. 107    Hierbij kunnen we 
een interne en een meer externe variant onderscheiden. Bij de interne variant gaat het 
om verdachten die – buiten hun schuld – in een staat zijn geraakt waardoor zij niet lan-

  100  Zoals bijv. in: HR 17 november 1987,  NJ 1988/809,  m.nt. Mulder (Slaan met pistool door agent). 
  101  In die zin: Keulen & Otte 1999, p. 50; W.H. den Harder, Aanmerkelijk onvoorzichtig. De ondergrens van schuld in 

het verkeersstrafrecht (diss. Rotterdam), eigen uitgave 2006, p. 133-137; en wat betreft AVAS: Kelk/De Jong 2013, 
p. 295. 

  102  Zie: Vellinga 1982, p.159-177. 
  103  HR 14 februari 1916,  NJ 1916, p. 681  (Melk en water). 
  104  HR 14 november 2000,  NJ 2001/37  (Apothekersstagiaire). 
  105  HR 17 januari 2006,  NJ 2006/303,  m.nt. Buruma (Taxibus). 
  106  In het in § 5.2 aangehaalde Rb. Zwolle 29 januari 2004, VR 2004, 98 (Rijvaardigheid agente) werd een beroep op 

dwaling wel gehonoreerd. De constructie van het verweer als ‘verontschuldigbare dwaling ten aanzien van het 
eigen kunnen’ komt op mij echter was geforceerd over, en is in de vrijere context van de culpa ook niet nodig. 
Zoals al eerder geopperd, was de vorm van AVAS mogelijk noodzakelijk om ook tot straffeloosheid te komen 
met betrekking tot de subsidiair tenlastegelegde overtreding.  

  107  Zie ook: E. Gritter, ‘Verontschuldigbare onmacht en tijdelijk bewustzijnsverlies: een systematisch perspectief’, 
 DD 2015/49 . 
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ger normconform kunnen handelen. Een klassiek voorbeeld hiervan is het Diabetesaanval-
arrest. 108    Hierin kreeg de verdachte tijdens het rijden een diabetesaanval waardoor hij de 
macht over het stuur verloor, dit terwijl een arts hem had toevertrouwd dat hij na een eer-
dere aanval veilig de weg weer op kon. In de toestemming van de arts zit hem het ‘veront-
schuldigbare’ in deze casus. Ook medicijngebruik met onverwachte (bij)werkingen kan tot 
verontschuldigbare onmacht leiden. 109    Hier zien we ook de verwantschap met de dwaling 
terug. Men zou immers net zo goed kunnen stellen dat de verdachte heeft gedwaald met 
betrekking tot de werking van de medicijnen of tot de eigen geschiktheid om weer auto te 
rijden na een eerdere diabetes-aanval. 110    
 Een voor de culpa veel bekender voorbeeld levert echter het Black-out-arrest. De Hoge Raad 
las het beroep van de verdachte op een soort van black-out als een verweer strekkende tot 
niet verwijtbaarheid van haar gedraging. 111    Geen expliciet beroep op AVAS dus, maar was 
dit wel het geval geweest dan zou dit mijns inziens neerkomen op een beroep op veront-
schuldigbare onmacht. Niet voor niets gebruikt de Hoge Raad nu juist dat voorbeeld van 
een omstandigheid die de veronderstelde verwijtbaarheid zou kunnen weerleggen. 112    An-
dere recente voorbeelden bieden twee zaken waarin de verdachten respectievelijk een epi-
leptische aanval en een hartaanval kregen achter het stuur. 113    Doordat de verdachte in over-
eenstemming met de regels uit de Regeling eisen geschiktheid 2000 had gehandeld kon de 
onmacht hem niet worden verweten. Hier zien we de wisselwerking tussen de normatieve 
zijde en de subjectieve zijde terug. 114    Tevens zien we hier de voorzienbaarheid terug: wan-
neer de epileptische aanval voorzienbaar was (bijvoorbeeld op basis van de reglementen of 
doktersadvies) zou deze niet langer verontschuldigbaar zijn. 
 Buiten het verkeer biedt het Klimongeval Amsterdam-arrest een interessante casus. Het 
betrof een ongeluk in een klimhal waarbij de verdachte onbewust de zekering van zijn 
klimpartner had losgekoppeld waarna deze was gevallen. De verdachte was tijdens het 
zekeren afgeleid door een bevriend koppel dat naast hem aan het klimmen was. Nadat de 
klimmer naast hem weer op de bodem stond heeft de verdachte gedacht dat zijn  eigen-
 partner weer beneden was, hierdoor is een automatische handeling ‘getriggerd’ waardoor 
hij onbewust de zekering heeft losgekoppeld. Een zogenaamde ‘double-capture slip’. 115    Dit 
onbewuste loskoppelen zou kunnen worden gezien als een soort black-out, een geval van 
onmacht. 116    De vraag lijkt echter te zijn of deze onmacht ook verontschuldigbaar is in het 
licht van de eerdere gedragingen van de verdachte. De verdachte was immers op het mo-
ment van het ongeval met zijn gedachten en blik niet bij zijn eigen klimmer, maar bij een 

  108  HR 24 november 1964, NJ 1965/142, m.nt. Pompe (Diabetesaanval). 
  109  Vgl. bijv. HR 21 december 1999,  NJ 1999/760  (Alcohol en medicijnen), waarin overigens door de verdediging een 

beroep op ontoerekenbaarheid ex  artikel 39  Sr werd gedaan. A-G Machielse merkt op dat hier ook een beroep 
op verontschuldigbare onmacht mogelijk was geweest. Vellinga 1982, p. 169; wijst op de verdere gezondheid 
van verdachten en de tijdelijke aard van de onmacht in zulke gevallen die maakt dat zulke verweren beter 
onder de noemer van AVAS dan onder die van de ontoerekenbaarheid kunnen worden geplaatst. Zie ook: Rb. 
Roermond 18 april 2007, VR 2007, 118 (Slaapaanval na medicijnen). 

  110  Door deze verwantschap is wel betoogd dat AVAS in alle gevallen tot dwaling is te herleiden (o.a. door Strijards 
1983). Vellinga 1982, p. 170 en 176-177; betoogt echter mijns inziens overtuigend dat AVAS een breder spec-
trum van gevallen bestrijkt dan alleen vormen van dwaling. 

  111  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), r.o. 3.7. 
  112  HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out), r.o. 3.6. 
  113  Rb. Noord-Holland 6 mei 2014,  ECLI:NL:RBNHO:2014:4584  (Onvoorzienbare epileptische aanval); en Rb. Gel-

derland 13 maart 2015,  ECLI:NL:RBGEL:2015:1691  (Hartaanval achter stuur). 
  114  Vgl. Van Dijk 2008, p. 64. 
  115  Zie voor de psychologische aspecten van deze zaak: W.A. Wagenaar & H. Crombag, ‘Obeying reflexes or death 

on the climbing wall’ in: W.A. Wagenaar & H. Crombag, The Popular Policeman and Other Cases.Psychological 
Perspectives on Legal Evidence, Amsterdam: Amsterdam university press 2005, p. 211-226.  

  116  Zie ook: N. Rozemond, ‘Annotatie: Klimwand’, Ars Aequi 2012, p. 840-845. 
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ander. Aangezien dit in strijd is met de geldende protocollen binnen de klimsport komt de 
rechtbank tot een veroordeling, doch zonder oplegging van straf. 117    In hoger beroep komt 
het hof tot een heel andere uitspraak. Het Hof meent zelfs dat ‘niet van enige nonchalance 
of nalatigheid van enige aard bij het verrichten van de taak van zekeraar is gebleken.’ Dit 
is gezien de omstandigheden een opvallende stelling; het hof had kort daarvoor namelijk 
nog de  Garantenstellung  van zekeraars ten opzichte van hun klimmers benadrukt. 118    Dat de 
verdachte niet  aanmerkelijk  onvoorzichtig was, lijkt verdedigbaar; dat er echter helemaal 
geen sprake van schuld was, lijkt gezien de bewijsmiddelen wat sterk. De Hoge Raad laat 
de uitspraak echter in stand, maar ‘verbetert’ deze op een cruciaal punt. Volgens de Hoge 
Raad moet de uitspraak van het hof ‘aldus worden begrepen dat wegens het ontbreken van 
voldoende verwijtbaarheid geen sprake is geweest van min of meer grove of aanmerkelijke 
schuld als in de tenlastelegging omschreven.’ De uitspraak van het hof is begrijpelijk indien 
men uitgaat van een zeer lage toegestane mate van verwijtbaarheid. Als  culpa levis  al te 
veel is om met succes een beroep op een schulduitsluitingsgrond te doen, en dan met name 
op AVAS, dan moet het voorafgaande gedrag wel als normconform worden gekwalificeerd 
wil er sprake kunnen zijn van een per saldo niet-verwijtbare gedraging. Het feit dat de Hoge 
Raad nu stelt dat zo’n strenge maatstaf niet van toepassing is op de mate van verwijtbaar-
heid bij culpa, maakt dat feitenrechters zich niet meer in zulke vreemde bochten hoeven 
te wringen om tot vrijspraak wegens het ontbreken van (voldoende) verwijtbaarheid te 
kunnen komen. Wat vaststaat is namelijk dat de verdachte fouten heeft gemaakt 119    en dat 
er sprake is van een zekere mate van  Garantenstellung . 120    Ondanks deze factoren is een 
succesvol beroep op een gebrek aan verwijtbaarheid dus mogelijk. Dit duidt op een ruimer 
verwijtbaarheidsbegrip binnen de culpa dan voorheen werd gedacht. 
 Ook technische defecten kunnen leiden tot verontschuldigbare onmacht. Hierbij is het on-
derscheid met overmacht overigens vaak lastig te maken. Wanneer door het technische 
defect geen enkele controle meer mogelijk is, is volgens Vellinga sprake van (absolute) over-
macht, terwijl bij bijvoorbeeld een klapband sprake is van verontschuldigbare onmacht. 121    
Deze technische defecten mogen echter niet het resultaat zijn van bijvoorbeeld achterstal-
lig onderhoud of onvoldoende controle. 122    De discussie AVAS tegenover overmacht is mijns 
inziens bij culpoze delicten minder relevant – van belang is dat zulke verweren worden 
opgevat als een bestrijding van de tenlastegelegde culpa. 123    
 Tot slot wordt onder AVAS ook de omstandigheid gerekend dat iemand de maximaal te 
vergen zorg heeft betracht. 124    De vraag is echter hoe relevant deze vorm van AVAS is bij 
de bepaling van verwijtbaarheid bij culpa. Mij dunkt dat wanneer iemand de maximaal te 
vergen zorg heeft betracht er bezwaarlijk over ‘onvoorzichtigheid’ gesproken kan worden, 

  117  Rb. Amsterdam 24 februari 2009,  ECLI:NL:RBAMS:2009:BH3828  (Klimongeval Amsterdam). 
  118  Zo meent ook A-G Vegter in zijn conclusie, § 13; HR 7 februari 2012,  NJ 2012/119  (Klimongeval Amsterdam, 

hierboven 68.1). 
  119  Zo ook: Machielse (NLR); § 7. 
  120  Zie D.H. de Jong 2013, p. 201. 
  121  Vellinga 1982, p. 172-173. Van Dijk 2008, p. 40, bespreekt technische defecten echter bij de normatieve zijde. 
  122  Zie bijv.: Rb. ’s-Hertogenbosch 17 december 2009,  NJFS 2010/102  (Kermisattractie), waarin de verdachte verwe-

ten werd niet voldoende gecontroleerd te hebben of alle borgpinnen van zijn kermisattractie goed bevestigd 
waren. Zie verder: Vellinga 1982, p. 207-210. 

  123  Zie de hiervoor aangehaalde benadering van de Hoge Raad in: HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252,  m.nt. Knigge (Black-
out), r.o. 3.7.  

  124  Zie: Vellinga 1982, p. 173-176; en De Hullu 2012, p. 358-359. Met als bekendste voorbeeld: HR 2 februari 1993, 
 NJ 1993/476  (Aflatoxine in pinda’s). 
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in ieder geval niet in aanmerkelijke mate. 125    Mijns inziens zou in zulke gevallen het bewijs 
voor de normatieve zijde van culpa al ontbreken. 126    
 De (psychische) overmacht is ondertussen al eerder ter sprake gekomen. Dit omdat de pre-
cieze kwalificatie van een verweer niet altijd een gemakkelijke taak is. 127    Dit zagen we al 
terug in het Verpleegster-arrest, waarin de verdachte zowel een beroep deed op overmacht 
als op AVAS. Ook in het Helikopterdemonstratie-arrest zien we dat de verdachte naast een 
bewijsverweer ten aanzien van de culpa, ook een direct beroep op zowel AVAS als over-
macht heeft gedaan. 128    Een beroep op overmacht wordt regelmatig gedaan, maar niet snel 
aangenomen. 129    Uit het verkeersrecht is mij nog wel een geval bekend waarin een verdachte 
aan een dreigende situatie probeerde te ontkomen door weg te rijden en hierbij iemand 
overreed. 130    De drang om te ontsnappen was dusdanig dat van de verdachte (mede gezien 
zijn persoonlijkheid) niet redelijkerwijze kon worden verwacht dat hij hieraan weerstand 
bood.     

  5.5  Ontoerekenbaarheid    
 De in de vorige paragraaf besproken schulduitsluitingsgronden zijn vrij typisch voor cul-
poze delicten. Toch komen we af en toe ook een beroep op ontoerekenbaarheid tegen. 131    
Het bestaan van een geestelijke stoornis kan immers culpoze aansprakelijkheid uitsluiten. 
Een voorbeeld uit de feitenrechtspraak is een zaak waarin een man na het gebruik van on-
der andere cannabis in een psychose is geraakt, en onder invloed daarvan uit het raam is 
gesprongen waarbij hij op een voorbijganger is geland. 132    Het verweer werd overigens niet 
geaccepteerd in die zaak aangezien de verdachte door eigen toedoen in die psychotische 
toestand geraakt is. Een ander voorbeeld is dat van een zaak waarin een vrouw in bad was 
bevallen. 133    Na de bevalling was ze echter uit het bad gestapt en had ze het kind in het water 
laten liggen, waardoor de pasgeboren baby was verdronken. Uit de rapportages van des-
kundigen bleek dat de verdachte sterk verminderd toerekenbaar was op het moment van 
handelen. De rechtbank neemt deze overwegingen mee in de strafoplegging, maar bij het 
vaststellen van de culpa lijkt het geen rol te spelen. 134    De rechtbank stelt dat:    

 “de psyche van verdachte onder de heersende condities van extreme exterieure druk (én inte-

rieure stress op het moment van de bevalling) is ingestort, zij in een schemertoestand primair 

heeft gehandeld en aldus onvoldoende besef heeft gehad van de werkelijke consequenties van 

haar handelen.”      

  125  Zo ook: Den Harder 2006, p. 135-136. 
  126  In die zin ook: De Hullu 2012, p. 358-359.  
  127  Zie bijv.: Rb. Breda 7 juli 2004,  ECLI:NL:RBBRE:2004:AP8503  (Bevalling in bad). Hierin werd door de verdedi-

ging een feitelijk verweer gevoerd waarbij niet werd aangegrepen bij een specifieke schulduitsluitingsgrond. 
De rechtbank beschouwde het verweer vervolgens zowel als een beroep op AVAS, als een beroep op overmacht, 
en behandelde het verweer ook als zodanig. De conclusie was echter dat de verdachte enkel verminderd toere-
keningsvatbaar was. 

  128  HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2), en dan met name in eerste aanleg: 
Rb. Arnhem 24 november 2008,  ECLI:NL:RBARN:2008:BG5106  (Helikopterdemonstratie). 

  129  Zie bijv. ook: Rb. Breda 13 mei 2011,  NJFS 2011/168  (Politiehond); en Rb. Amsterdam 9 juni 2011, 
 ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7589  (Sprong uit raam). 

  130  Rb. ’s-Gravenhage 13 december 2005, VR 2006, 50 (Psychische overmacht in het verkeer). Besproken door Den 
Harder 2006, p. 136-137. 

  131  Volgens Van Dijk 2008, p. 64, komt in de rechtspraak en de doctrine de verhouding tussen psychische stoor-
nissen en schuld ‘zelden’ aan de orde. Zijn verklaring is dat dit mogelijk komt omdat ‘vanzelfsprekend wordt 
gedacht dat psychische stoornissen de schuld aantasten’.  

  132  Rb. Amsterdam 9 juni 2011,  ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7589  (Sprong uit raam). 
  133  Rb. Breda 7 juli 2004,  ECLI:NL:RBBRE:2004:AP8503  (Bevalling in bad). 
  134  Zie over de plaats van verwijtbaarheid bij de kwalificatie of de straftoemeting: D.H. de Jong 2007. 
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 Ik vraag mij af in hoeverre men in deze situatie nog kan spreken van een  verwijtbare , aan-
merkelijke onvoorzichtigheid. 135    Wat overigens opvalt in de twee bovengenoemde zaken 
waarin ontoerekenbaarheid een rol speelt, is dat in beide gevallen ook een beroep op psy-
chische overmacht werd gedaan, dit onderstreept nogmaals hoe moeilijk het is om de ver-
schillende verwijtbaarheiduitsluitende omstandigheden van elkaar te scheiden.      

  5.6  Culpa in causa   
 In het hiervoor geschrevene zijn we al vaker gestuit op de omstandigheid dat een verweer 
bestaande uit een bestrijding van de verwijtbaarheid afketste op het gegeven dat er sprake 
was van eigen schuld:  culpa in causa . De voorwaarde dat geen sprake mag zijn van eigen 
schuld zien we goed terug in de omschrijving van de deelvormen van AVAS, waarbij tel-
kens sprake moet zijn van  verontschuldigbare  dwaling of onmacht. Hierbij speelt ook de 
voorzienbaarheid een grote rol; was bijvoorbeeld te voorzien dat het gebruik van cannabis 
tot een psychose zou leiden? 136    De schuldvraag schuift in zulke gevallen als het ware naar 
voren: is er op een eerder moment sprake van een verwijtbare handeling die het ontstaan 
van de latere, niet verwijtbare handeling heeft veroorzaakt? 137    De vraag is hierbij echter 
hoeveel eigen schuld men mag hebben. Bij de schulduitsluitingsgronden lijkt hier weinig 
ruimte voor; bij AVAS gaat het bijvoorbeeld om de afwezigheid van  alle  schuld. 138    Bij culpa, 
waar de verwijtbaarheidseis een zekere autonome invulling krijgt, is mijns inziens die eis 
minder strikt. Hierop zal in de volgende paragraaf worden ingegaan.      

  6  De mate van verwijtbaarheid    

 Bij het opstellen van het Wetboek van Strafrecht ging de wetgever uit van grove schuld zon-
der dit uit te splitsen in een subjectieve en een objectieve component. Tegenwoordig gaan 
we echter uit van culpa als een verwijtbare, aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Hierbij is de 
gedachte dat de slechts de fout aanmerkelijk moet zijn, de verwijtbaarheid mag worden 
aangenomen, tenzij er sprake is van een strafuitsluitingsgrond. 139    
 Uit de in de vorige paragraaf genoemde voorbeelden blijkt mijns inziens dat de culpa op 
dit gebied in beweging is. Zo lijkt niet langer vol te houden dat verwijtbaarheid bij culpoze 
delicten slechts bestaat uit het niet aannemelijk zijn van schulduitsluitingsgronden. In het 
Helikopterdemonstratie-arrest concludeerde de Hoge Raad dat er sprake was van onvol-
doende verwijtbaarheid zonder hierbij aansluiting te zoeken bij een expliciet of impliciet 
beroep op een schulduitsluitingsgrond. Dit is significant om twee redenen. Als eerste was 

  135  Waarbij moet worden opgemerkt dat het een wat oudere zaak betreft. Niet uit te sluiten valt dat de rechter 
gezien de huidige stand van de jurisprudentie tegenwoordig minder technisch te werk was gegaan. 

  136  Rb. Amsterdam 9 juni 2011,  ECLI:NL:RBAMS:2011:BQ7589  (Sprong uit raam). De rechtbank nam hierin mee: 
dat de verdachte al vaker middelen had gebruikt, deze door elkaar had gebuikt, en dat het een feit van alge-
mene bekendheid is dat het effect van de middelen per persoon kan verschillen en het door elkaar gebruiken 
van middelen deze effecten kan verhogen. Dit alles overigens onder verwijzing naar: HR 12 februari 2008,  NJ 
2008/263,  m.nt. Keijzer (Psychose na cannabisgebruik). Feiten van algemene bekendheid zijn ook een manier 
om de voorzienbaarheid te objectiveren. In zulke gevallen ontstaat er een weerlegbaar rechtsvermoeden dat 
de verdachte wist dat het nemen van bepaalde middelen bijv. de rijbevoegdheid kan beïnvloeden. Zie: HR 2 
november 2010,  NJ 2010/601  (Feit van algemene bekendheid), r.o. 2.3. 

  137  In die zin: Van Dijk 2008, p. 63; Keijzer onder HR 12 februari 2008,  NJ 2008/263 ; en Rozemond 2012, p. 841. Zie 
ook: HR 7 februari 2012,  NJ 2012/119  (Klimongeval Amsterdam, hierboven 68.1). 

  138  Deze eis moeten we overigens niet al te letterlijk nemen. Zo heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat het bij AVAS 
moet gaan om alle ‘strafrechtelijk relevante’ schuld; zie: HR 20 januari 1959,  NJ 1959/102  &  103  (Leeftijd in 
 artikel 247  Sr). Zie verder: Vellinga 1982, p. 143-146; en Strijards 1983, p. 322.  

  139  Zie o.a.: Knigge onder HR 1 juni 2004,  NJ 2005/252  (Black-out); Van Kempen 2004, p. 1011-1012; Machielse 
(NLR), § 15; Den Harder 2006, p. 131-133; D.H. de Jong 2007, p. 5; De Hullu 2012, p. 263; en Kelk/De Jong 2013, 
p. 295. 
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er door het hof geconcludeerd dat wegens de organisatorische omstandigheden het te ver 
ging ‘om verdachte de door hem gemaakte fout in strafrechtelijke zin aan te rekenen als 
grof of aanmerkelijk onachtzaam of nalatig.’ Zonder expliciete verwijzing naar de verwijt-
baarheid dus. De Hoge Raad herschrijft uit  eigen beweging  de formulering van het hof door 
te stellen dat ‘wegens het ontbreken van voldoende verwijtbaarheid geen sprake is van 
min of meer grove of aanmerkelijke schuld als in de tenlastelegging omschreven’. 140    Ik acht 
het noemenswaardig dat de Hoge Raad uit eigen beweging de formulering herschrijft in 
subjectieve termen, terwijl hij ogenschijnlijk ook hadden kunnen berusten in de op het 
oog meer normatieve overwegingen van het hof. Hier lijkt een signaal van uit te gaan. Als 
tweede valt op dat de Hoge Raad een bepaalde  mate  van verwijtbaarheid lijkt te vereisen. 
Er moet blijkbaar sprake zijn van  voldoende  verwijtbaarheid. Het was overigens niet voor 
het eerst dat de Hoge Raad deze formule gebruikte. Vier maanden werd deze term in het 
Klimongeval Amsterdam-arrest geïntroduceerd. Tweemaal in korte tijd lijkt geen toeval 
meer. Toch is niet meteen duidelijk wat de Hoge Raad precies bedoelt met deze term. 141    Er 
is niet gesproken van ‘aanmerkelijke’ verwijtbaarheid. Mogelijk is voor de ‘onvoorzichtig-
heid’ vereist dat deze aanmerkelijk is, maar voor de verwijtbaarheid dat deze voldoende is. 
De minimumverwijtbaarheid zou zich kwantitatief dan ergens tussen ‘licht’ ( culpa levis , de 
mate van schuld die voldoende is op elementniveau) en ‘aanmerkelijk’ (dat het minimum 
bij de normatieve zijde van culpa is) moeten bevinden. 142    Een andere optie is dat er zon-
der voldoende verwijtbaarheid geen sprake kan zijn van aanmerkelijke onvoorzichtigheid. 
Dan schuift de vraag naar verwijtbaarheid op en lijkt er geen sprake meer te zijn van een 
tweefasen-systeem zoals dat uit het Black-out-arrest naar voren kwam. 143    
 De literatuur lijkt nog verdeeld te zijn. En waar in de oudere literatuur nog een voorkeur 
uitging naar een negatieve, enge verwijtbaarheidseis, 144    lijkt naar aanleiding van de twee 
bovengenoemde arresten een aantal auteurs ‘om’ te zijn. Zo stelt D.H. de Jong dat vanaf 
nu de culpa beter kan worden omschreven als ‘aanmerkelijke verwijtbare onvoorzich-
tigheid’. 145    Zo ook Machielse die stelt dat ‘de Hoge Raad kennelijk voor een culpoos delict 
ook een verwijt van een zeker kaliber verlangt, een aanmerkelijke verwijtbaarheid’. 146    Het 
handboek van Kelk en De Jong blijft bij de stelling dat de verwijtbaarheid niet aanmerkelijk 
hoeft te zijn, maar merkt wel in een voetnoot op dat er blijkbaar voldoende verwijtbaarheid 
moet zijn. 147    Tot slot dient volgens Vellinga de term ‘voldoende verwijtbaarheid’ betrokken 
te worden op de aanmerkelijke onvoorzichtigheid; indien er onvoldoende verwijtbaarheid 
is, kan niet langer gesproken worden van  aanmerkelijke  onvoorzichtigheid. 148    

  140  HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2). 
  141  Zo ook: Rozemond 2012, p. 842. 
  142  Zie voor een poging om de verschillende schuldgradaties inzichtelijk te maken via een schuldgraadcontinuüm: 

Van Dijk 2008, p. 197-199. 
  143  Dit beeld kan echter ook worden vertekend doordat, zoals in de tenlastelegging culpa uitgeschreven dient te 

worden, bijvoorbeeld in termen als ‘aanmerkelijke onvoorzichtigheid’ wordt gesproken (zie § 2). De verwijt-
baarheid is hierbij dan geïmpliceerd. Mocht de verwijtbaarheid ontbreken of ‘niet voldoende’ zijn dan kan de 
culpa zoals deze is tenlastegelegd (in op het oog objectieve termen) niet bewezen worden.  

  144  Meer ruimte voor verwijtbaarheid leek te bestaan in de visie van: Politoff & Koopmans 1991; en Keulen & Otte 
1999. 

  145  D.H. de Jong 2013, p. 200. 
  146  Machielse (NLR), § 7. In een andere publicatie is Machielse terughoudender en stelt hij slechts dat er bij culpoze 

delicten sprake moet zijn van ‘een meer dan geringe verwijtbaarheid’; A.J.M. Machielse, ‘Culpa of schuld als be-
standdeel’, in: P.A.M. Mevis e.a. (red.), Handboek strafzaken, Deventer: Kluwer (losbl.), § 36.2.10.2. Opmerkelijk 
is ook dat in de NLR in een latere paragraaf geschreven staat: ‘Voor culpa is niet noodzakelijk dat een aanmer-
kelijk verwijt kan worden gemaakt. Wat aanmerkelijk moet zijn is de fout.’ 

  147  Kelk/De Jong 2013, p. 295. 
  148  Vellinga 2012, p. 164. 
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 Uit de feitenrechtspraak kan momenteel met betrekking tot dit onderwerp nog niet veel 
worden afgeleid. Daar leent de zeer casuïstische aard van de rechtspraak over culpoze de-
licten zich ook slecht voor. Hier zou een meer gestructureerde aanpak mijns inziens wen-
selijk zijn. Onderzoek naar verwijtbaarheid in de feitenrechtspraak wordt onder andere 
gehinderd door de verschillende betekenissen die worden gebruikt voor het woord verwijt. 
Dikwijls lijkt dit woord te worden gebruikt als alternatief voor ‘strafbaarheid’. Zo komt men 
in een uitspraak van de rechtbank Middelburg bijvoorbeeld de volgende verwarrende zin 
tegen: ‘Dit betekent dat verdachte weliswaar onvoorzichtig en verwijtbaar heeft gehan-
deld, maar dat aan verdachte geen strafrechtelijk verwijt in de zin van  artikel 169  ahf/sub 
2 WvSr kan worden gemaakt.’ 149    Ook de opmerking van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch 
dat er sprake moet zijn van een ‘aanmerkelijk verwijt van schuld in de zin van artikel 307’, 
lijkt gezien de rest van het vonnis voornamelijk op een aanmerkelijke onvoorzichtigheid te 
wijzen. 150    Ik heb dan ook niet kunnen waarnemen dat sinds de uitspraken van de Hoge Raad 
de verwijtbaarheid een grotere rol speelt in de lagere rechtspraak. Wel heb ik een aantal 
maal de volgende formulering aangetroffen: ‘er dient sprake te zijn van een aanmerkelijke 
mate van verwijtbare onvoorzichtigheid’. 151    Het is interessant om de verwijtbaarheid vaker 
expliciet in de definitie van culpa terug te zien; dit is lang niet altijd het geval. 152    
 Het is overigens nog de vraag of de nieuwe maatstaf van voldoende verwijtbaarheid voor 
alle culpoze delicten komt te gelden. Machielse stelt na een analyse van zowel de jurispru-
dentie over  artikel 6  WVW als die over de commune culpoze delicten ‘dat bij verkeersonge-
vallen fouten van geringer kaliber en een mindere mate van verwijtbaarheid blijken te vol-
staan voor een veroordeling’. 153    Het is echter moeilijk te bewijzen dat er in verkeerszaken 
gebruik zou worden gemaakt van een afwijkend culpabegrip. Men kan daarentegen ook 
maar moeilijk in het algemeen uitspraken doen over de mate van schuld die is vereist voor 
 commune  culpoze delicten, dit omdat het een buitengewoon breed spectrum van gevallen 
bestrijkt. Het verkeersrecht selecteert, zoals al eerder betoogd, een aantal specifieke geval-
len waarin sprake is van een zekere  Garantenstellung  en waarin sprake is van een dusdanig 
hoge mate van regulering dat de voorzienbaarheid zo goed als geobjectiveerd is. 154    Dit be-
tekent uiteraard dat de marges voor een succesvol beroep op een gebrek aan verwijtbaar-
heid kleiner worden. 155    Ik zou echter niet durven stellen dat het verkeersrecht per definitie 
strenger is dan bijvoorbeeld het commune strafrecht in medische zaken. Mogelijk zou de 
Hoge Raad zich over deze kwestie kunnen uitlaten. De kans hierop lijkt mij echter klein nu 
de Hoge Raad in zijn arresten tot nu toe de culpa strikt in het kader van het toepasselijke 
wetsartikel heeft besproken. 

  149  Rb. Middelburg 1 december 2011,  ECLI:NL:RBMID:2011:BU6492  (Ballasten pontons). 
  150  Rb. ’s-Hertogenbosch 14 november2005, VR 2006, 97 (Kind op quad). Ook: Rb. Breda 13 mei 2011,  NJFS 2011/168  

(Politiehond); bevestigt dit beeld, bijvoorbeeld in de volgende zin: ‘De rechtbank komt vervolgens tot beant-
woording van de vraag of voornoemde verwijtbaarheden schuld als bedoeld in  art. 308  van het Wetboek van 
Strafrecht aan de zijde van verdachte opleveren.’ Zie verder bijv.: Rb. Roermond 12 mei 2010,  NJFS 2010/191  
(Stapelen van pallets). 

  151  Rb. Leeuwarden 29 juni 2012,  ECLI:NL:RBLEE:2012:BW9973  (GHB-gebruiker). Daarnaast met betrekking tot 
 artikel 6  WVW in: Rb. Limburg 21 november 2014,  ECLI:NL:RBLIM:2014:10041  (Verkeersongeval Meijel).  

  152  Dit kwam voor 2012 echter ook wel voor, zie bijv.: Rb. Maastricht 9 april 2010,  ECLI:NL:RBMAA:2010:BM0577  (On-
deugdelijke deur); en Rb. Middelburg 1 december 2011,  ECLI:NL:RBMID:2011:BU6492  (Ballasten pontons); 
waarin zelfs een ‘aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid of onoplettendheid respectievelijk 
een min of meer grove of aanmerkelijke schuld’ werd geëist. 

  153  Machielse (NLR), § 7. 
  154  Zie De Hullu 2012, p. 256. 
  155  Zie bijv.: Rb. Gelderland 13 maart 2015,  ECLI:NL:RBGEL:2015:1691  (Hartaanval achter stuur). In deze zaak wordt 

het verweer van verontschuldigbare onmacht geaccepteerd, maar lijkt de rechtbank wel een behoorlijk strenge 
maatstaf te hanteren. 
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 Persoonlijk acht ik het helder dat de Hoge Raad een signaal afgeeft door in korte tijd, twee-
maal dezelfde formule te hanteren voor de mate van verwijtbaarheid. Er moet dus ‘vol-
doende’ verwijtbaarheid zijn. Het lijkt mij dat de oude, enge verwijtbaarheidseis niet langer 
onverminderd houdbaar is. Dit houdt echter niet in dat nu overal moet worden bewezen 
dat er sprake is van een bepaalde, substantiële mate van verwijtbaarheid. De Hoge Raad 
heeft er immers niet voor gekozen om de gangbare term ‘aanmerkelijk’ te bezigen. Dat zou 
mijns inziens de bewijseisen wel aanzienlijk verhogen. Ook lees ik in de uitspraken van de 
Hoge Raad niet dat er een positieve verwijtbaarheidseis in de culpa besloten ligt. Onder 
normale omstandigheden mag de verwijtbaarheid vermoedelijk nog steeds worden aange-
nomen. 156    In de meerderheid van de gevallen zal een dader die aanmerkelijk onvoorzichtig 
handelt namelijk ook verwijtbaar handelen. 157    Mochten echter uit de bewijsmiddelen of 
uit het verweer van de verdachte feiten en omstandigheden blijken die twijfel zaaien over 
de verwijtbaarheid van verdachte dan zal de rechter hier serieus op in moeten gaan. 158    
De verwijtbaarheid bij culpoze delicten is daarnaast niet langer gelijk te trekken met de 
afwezigheid van schulduitsluitingsgronden. Zodoende bestaat er mijns inziens een enigs-
zins autonome verwijtbaarheidseis bij culpa. Alle factoren van het geval (zowel interne als 
externe omstandigheden) kunnen worden meegenomen bij de vraag naar verwijtbaarheid. 
Niet zelden zal nu juist een combinatie van zulke factoren de verwijtbaarheidsaanname 
kunnen aantasten. 159    De verwijtbaarheidseis is dus niet alleen breder (kan uit meer bestaan 
dan alleen de afwezigheid van schulduitsluitingsgronden), maar is tevens iets zwaarder 
aangezien er sprake moet zijn van ‘voldoende verwijtbaarheid’. Dit past mijns inziens bij de 
oorspronkelijke gedachte van de wetgever dat slechts grove schuld strafbaar dient te zijn. 
Deze grove schuld doelt volgens mij op het volle culpabegrip waarin zowel de normatieve 
als de subjectieve aspecten van schuld zijn verdisconteerd. Een (iets) zwaardere verwijt-
baarheidseis lijkt mij dan ook niet strijdig met de wetsgeschiedenis, en doet meer recht aan 
de oorspronkelijke aansprakelijkheidsbeperkende rol van de subjectieve bestanddelen, die 
bij culpa in de loop der tijd op de achtergrond leek te zijn geraakt. 160        

  7  Ter afsluiting   

 Hoe moeten tot slot de hiervoor geconstateerde ontwikkelingen worden gewaardeerd? 
Mijns inziens staat vast dat van de twee genoemde arresten een signaal uitgaat. Toch geloof 
ik niet dat zij een strafrechtsdogmatische aardverschuiving binnen de opvattingen over 
culpa zullen veroorzaken. 161    De uitspraken passen binnen een trend die gestart is in 2004 
met het Black-out-arrest, waarbij steeds meer wordt toegewerkt naar een genuanceerde 
toepassing van de culpoze strafbepalingen. In het begin van die ontwikkeling keerde de 

  156  Zo ook: Machielse (Handboek strafzaken), § 36.2.10.2. 
  157  In die zin ook: Van Dijk 2008, p. 46. 
  158  Het is hierbij van groot belang dat de strafprocesrechtelijke nadelen van de absorptie van strafuitsluitingsgron-

den voldoende worden gecompenseerd door een prudente omgang met de responsie- en motiveringsverplich-
tingen die volgen uit  artikel 359 lid 2  Sv tweede volzin. Een goed voorbeeld hiervan biedt HR 1 juni 2004,  NJ 
2005/252,  m.nt. Knigge (Black-out). 

  159  Zie bij uitstek HR 12 juni 2012,  RvdW 2012, 876  (Helikopterdemonstratie, hierboven 68.2). Maar ook het oudere 
Hof ’s-Gravenhage 23 juni 1981,  NJ 1981/560  (Waarschuwingsschot) biedt een voorbeeld van een zaak waarin 
het opleidingsniveau, de situatie ter plekke en een beroep op een schulduitsluitingsgrond culmineerden in 
vrijspraak.  

  160  Vgl. F. de Jong 2009, p. 394. Een wetssystematisch argument tégen een aanmerkelijke verwijtbaarheidseis pre-
senteert overigens: Van Kempen 2004, p. 1013-1014. Door de culpa af te zetten tegen het opzet gaat hij echter 
mijns inziens enigszins voorbij aan het eigen, uitzonderlijke karakter van de culpa. Zie daarvoor: Politoff & 
Koopmans 1991, p. 143. 

  161  Machielse (Handboek strafzaken), § 36.2.10.2; spreekt over ‘opzienbarende uitspraken’. 
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rechtspraak zich tegen een al te mechanische toepassing van culpa. Zo is één enkele ver-
keersovertreding niet per se voldoende voor culpa in de zin van  artikel 6  WVW, maar moet 
de verkeersovertreding worden beoordeeld aan de hand van een aantal factoren. Ook met 
betrekking tot de momentane onoplettendheid en met betrekking tot de voorzienbaarheid 
heeft de Hoge Raad benadrukt dat culpa niet te snel mag worden aangenomen. Als sluitstuk 
van deze ontwikkeling lijkt nu ook de rol van verwijtbaarheid binnen de culpa nadrukkelij-
ker aan bod te komen, ook deze moet niet te snel worden aangenomen. Al met al heeft de 
Hoge Raad de feitenrechters de bouwstenen geboden om te komen tot een genuanceerde 
afweging bij culpoze delicten. 162    Hiermee lijkt mij winst geboekt. Dit betekent mijns inziens 
niet dat de Hoge Raad een geheel nieuwe weg inslaat met betrekking tot de culpoze delic-
ten. Veel eerder is het een terugkeer naar de oorspronkelijke gedachte van de wetgever. De 
culpa als een subjectief, aansprakelijkheidsbeperkend bestanddeel. Niet schuld volstaat, 
maar  grove  schuld. 
 Ik waardeer de hiervoor geschetste ontwikkeling dan ook grotendeels positief. Als kant-
tekening kan men echter plaatsen dat mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een enigs-
zins autonome verwijtbaarheidseis bij culpoze delicten, deze ‘culpa-verwijtbaarheid’ de 
volgende in een reeks schuldbetekenissen is, die lang niet altijd eenvoudig uit elkaar te 
houden zijn. Duidelijkheid, niet alleen van delictsomschrijvingen maar ook van strafrech-
telijke begrippen, is vanuit het legaliteitsoogpunt wenselijk. 163    In dat licht is een verdere 
diffusie van het schuldbegrip onwenselijk. Afgezet tegen de extra rechtsbescherming en de 
mogelijkheid om genuanceerd om te gaan met culpoze delicten moet deze diffusie echter 
wat mij betreft voor lief worden genomen.                

  162  In die zin ook: D.H. de Jong 2013, p. 201. 
  163  Vgl. Nieboer & Strijards 1983, p. 188-189. 
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