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De wetgever schept rechtsregels door wetten te maken. 

Wanneer wettelijke regels moeten worden uitgelegd en toe-

gepast, houdt de rechter rekening met de toelichting die 

de wetgever heeft gegeven ten tijde van de totstandkoming 

van een wet. Het gebeurt regelmatig dat de wetgever op 

enig moment de betekenis van rechtsregels wil verande-

ren, omdat nieuwe ontwikkelingen of nieuwe inzichten een 

nuancering of een verruiming van de bestaande regels no-

dig maken. Meestal kiest de wetgever er dan voor om de 

wet te wijzigen. Maar het komt ook voor dat de wetgever, 

zonder de wet te wijzigen, zich uitlaat over de (gewens-

te) betekenis die voortaan aan reeds bestaande wettelijke 

voorschriften moet worden gegeven. De vraag rijst welke 

status dergelijke uitlatingen hebben. Is de rechter daaraan 

gebonden? Of kan hij deze nieuwe uitleg naast zich neer-

leggen omdat de wetgever geen invloed meer heeft op wet-

telijke voorschriften nadat die tot stand zijn gebracht? In 

de juridische literatuur bestaat nog nauwelijks aandacht 

voor de vraag naar de betekenis van uitlatingen van de 

wetgever over de betekenis van wettelijke voorschriften, 

nadat deze tot stand zijn gebracht. 

In zijn afscheidsrede verkent Matthias Borgers hoe die 

vraag zou kunnen en moeten worden beantwoord.
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1 Inleiding

De titel van mijn rede verwijst, het zal u niet zijn ontgaan, naar een roman
van de schrijver J.J. Voskuil.1 Bij nader inzien was zijn debuut. Aanvankelijk
was deze roman geen groot succes. Het succes kwam pas met de zeven delen
van Het Bureau. In mijn jonge jaren als wetenschappelijk onderzoeker heb ik
die zeven delen verslonden. Het Bureau heeft mij toen enorm geholpen met
het verkrijgen van inzicht in de eigenaardigheden van een wetenschappelijke
werkomgeving. Al gaat Het Bureau natuurlijk over veel méér dan dat thema.
Later las ik ook Bij nader inzien. Een prachtige, maar oeverloze roman over
vriendschap en over desillusie. Dat verklaart ook de titel: Maarten Koning
– de hoofdfiguur – denkt dat echte vriendschap bestaat, maar moet ‘bij nader
inzien’ constateren dat vriendschap weinig om het lijf heeft.

Anders dan u nu wellicht denkt, wil ik het niet hebben over vriendschap
in de wetenschap. Ik ben op dat punt aanzienlijk optimistischer gestemd dan
Voskuil, dus daar zit geen interessant verhaal in. Het gaat mij om die titel:
Bij nader inzien. Waar het verkrijgen van een nader inzicht voor Maarten
Koning een pijnlijke ervaring was, gaat het in het algemeen juist om een
neutraal en wellicht zelfs positief te waarderen gebeurtenis. Wie stelt dat hij
bij nader inzien tot een andere dan de voorheen ingenomen positie is gekomen,
toont aan de bereidheid te hebben gehad om nieuwe feiten of gezichtspunten
te betrekken en/of om tot een nieuwe afweging van argumenten te komen.
Men volhardt dan niet in een eerdergemaakte keuze, maar neemt een open
houding in. Al is er natuurlijk geen garantie dat het nadere inzicht ook daad-
werkelijk beter is dan het oorspronkelijke inzicht.

Ook in het recht is het verkrijgen van een nader inzicht niets vreemds.
Om dat uit te leggen, is het nuttig om in heel algemene zin – en zonder
rechtstheoretische pretenties – iets te zeggen over de ontwikkeling van het
recht. Rechtsregels zijn in zeker opzicht gebruiksvoorwerpen. Het zijn produc-
ten die worden ontwikkeld met een bepaald doel, maar waarvan maar moet
worden afgewacht of die ook dat doel realiseren. Bij de toepassing kunnen
zich allerlei knelpunten en complicaties voordoen. Er kunnen ontwerpfouten

1 Graag zeg ik dank aan Tijs Kooijmans en Klaas Rozemond voor hun commentaar op een
concept van de tekst van deze rede.
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naar voren treden: de regel blijkt niet goed te zijn geformuleerd. Bepaalde
voorwaarden zijn te strikt geformuleerd of het toepassingsbereik van een regel
blijkt te ruim te zijn gemaakt. Een regel kan ook onduidelijkheden bevatten,
waardoor de rechter genoodzaakt kan zijn om de regel te verhelderen of aan
te scherpen. Het hoeft niet altijd om ontwerpfouten te gaan. Door veranderende
omstandigheden – van maatschappelijke of technologische aard – kunnen
regels minder goed toepasbaar worden dan die voorheen waren. Bedacht moet
ook worden dat rechtsregels niet op zichzelf staan maar onderdeel uitmaken
van een conglomeraat van – in mindere of meerdere mate veranderlijke –
rechtsregels, bestaande uit rechtsbeginselen, fundamentele (verdrags)rechten
en wettelijke regels. In de confrontatie met andere rechtsregels kan blijken
dat een bepaalde regel toch anders moeten worden toegepast dan aanvankelijk
werd beoogd. Kortom: rechtsregels behoeven vrijwel zonder uitzondering
verduidelijking, nuancering en bijstelling.

Zeker wanneer men met nieuwe regels van doen heeft, blijkt de toepassing
daarvan vaak tot allerhande vragen te leiden. Op het moment dat een nieuwe
regel in het leven wordt geroepen, valt het niet altijd goed te voorzien hoe
die regel in toekomstige gevallen uitpakt. Het vergt veelal enige tijd alvorens
een nieuwe regel werkelijk ‘staat’. De rechter speelt daarbij een belangrijke
rol. Doordat aan de rechter telkens nieuwe zaken worden voorgelegd, kan
deze relatief snel, zij het veelal stapsgewijs, de nieuwe regel verhelderen en
aanscherpen. Wil de wetgever hetzelfde doen ten aanzien van wettelijke regels,
dan vergt dat nieuwe wetgeving. De wetgever is vanwege de logheid van het
wetgevingsproces doorgaans veel minder goed in staat om te komen tot
verfijning van de gestelde regels. Problematisch is dat op zich niet. Veeleer
gaat het om een werkverdeling, die niet alleen efficiënt is, maar ook past
binnen de trias politica. De wetgever maakt de fundamentele keuzes over de
inrichting van het recht en formuleert daartoe algemeen geldende regels. De
rechter past die regels toe en draagt, al doende, zorg voor verduidelijking,
nuancering en bijstelling. Daarbij blijft de rechter – zoveel mogelijk – binnen
de door de wetgever getrokken kaders.

Maar wat nu als een rechtsregel – en dan gaat het specifiek over een
wettelijke regel – zich anders ontwikkelt dan de wetgever voor wenselijk
houdt? Ik heb het dan niet, althans niet primair, over de situatie dat de wet-
gever zich ontevreden toont over de uitleg en de toepassing van een wettelijke
regel door de rechter. De wetgever behoort immers afstand te houden van
en daarom terughoudend te zijn met een inhoudelijk oordeel over het werk
van de rechter. Dat neemt evenwel niet weg dat de wetgever op enig moment
kan constateren dat een wettelijke regel niet het effect sorteert dat aanvankelijk
is beoogd. En ook kan zich de situatie voordoen – en dat is vermoedelijk de
meest voorkomende – dat de wetgever in het licht van bepaalde ontwikkelin-
gen liever zou zien dat een wettelijke regel op een andere wijze gaat worden
toegepast, ongeacht wat de oorspronkelijke gedachte is achter de regel. Alsdan
kan worden gezegd dat de wetgever ‘bij nader inzien’ over een regel zou
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willen beschikken met andere of een meer specifieke betekenis dan de bestaan-
de wettelijke regel, gegeven de wijze waarop die bestaande regel in de rechts-
praktijk wordt uitgelegd en toegepast.

Nu ligt het voor de hand dat in de situatie dat de wetgever tot een dergelijk
nader inzicht is gekomen, hij overgaat tot het wijzigen van de wet, teneinde
een nieuwe, duidelijkere of andersluidende wettelijke regel te formuleren. Op
die manier kan de wetgever de rechter terugfluiten als die een pad is ingesla-
gen dat, om wat voor reden dan ook, in de visie van de wetgever in de ver-
keerde richting leidt, of kan de wetgever ervoor zorgdragen dat een wettelijke
regel zich in een bepaalde, wenselijk geachte richting (verder) zal ontwikkelen.
Het wijzigen van de wet vanwege een nader inzicht van de wetgever is binnen
de staatsrechtelijke verhoudingen de aangewezen, koninklijke weg.2 Tot zover
levert de situatie van het verkrijgen van een nader inzicht door de wetgever
geen bijzondere of spannende aandachtspunten op. Is het dan wel een interes-
sant onderwerp voor een rede? Aan de hand van een voorbeeld zal ik duidelijk
maken waarom dat naar mijn mening zo is.

2 Een voorbeeld en het plan van behandeling

Sinds 2010 kent het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van grooming.
Het gaat daarbij om, zo zou men kunnen zeggen, kinderlokkerij langs digitale
weg. Het is strafbaar om door middel van een geautomatiseerd werk of met
gebruikmaking van een telecommunicatiedienst aan een persoon jonger dan
zestien jaar het voorstel te doen voor een ontmoeting, met het oogmerk om
ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een afbeelding van een
seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen.3 De
wet stelt daarbij als vereiste voor strafbaarheid dat de betrokkene ‘enige

2 Ik verwijs in de hoofdtekst een aantal malen naar de staatsrechtelijke verhouding tussen
de wetgever en de rechter. Daarbij heb ik het oog op de uitwerking van de trias politica
zoals die heeft plaatsgevonden in het Nederlandse staatsrecht. De wetgevende macht en
de rechtsprekende macht zijn daarbij twee duidelijk van elkaar te onderscheiden machten,
al is van een strikte scheiding geen sprake. Om die reden wordt ook wel gesproken van
een evenwicht van machten. Op de discussie omtrent de precieze positionering van het
leerstuk van de machtenscheiding ga ik niet nader in. Ik verwijs voor een overzicht van
die discussie kortheidshalve naar C.A.J.M. Kortmann, Constitutioneel recht, bewerkt door
P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, B.P. Vermeulen & C.N.J. Kortmann, Deventer: Kluwer
2012, p. 39-46.

3 De volledige tekst luidt: ‘Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruik-
making van een communicatiedienst een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet
vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, een ontmoeting
voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met die persoon te plegen of een
afbeelding van een seksuele gedraging waarbij die persoon is betrokken, te vervaardigen
wordt, indien hij enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die
ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de
vierde categorie.’
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handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’.
Hierdoor is nog geen sprake van strafbaar handelen in de situatie dat er
‘slechts’ wordt gecommuniceerd met een kind en daarbij seksuele toespelingen
worden gemaakt en op een ontmoeting wordt gezinspeeld. Op grond van
artikel 248e Sr ontstaat strafrechtelijke aansprakelijkheid eerst wanneer ‘de
communicatiefase uitmondt in een voorstel voor een ontmoeting en het verrich-
ten van een handeling gericht op het realiseren van die ontmoeting’. In dat
geval wordt blijk gegeven van ‘de vastheid van het voornemen van de dader
om zijn digitaal misbruik daadwerkelijk om te zetten in het plegen van fysiek
misbruik’. Aldus wordt voorkomen dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid
te ver opschuift naar de voorfase (van het gedrag dat eigenlijk dient te worden
voorkomen; te weten het plegen van ontucht of het vervaardigen van kinder-
pornografie), terwijl het stellen van deze eis zou moeten bijdragen aan de
handhaafbaarheid van de strafbaarstelling. In de memorie van toelichting
worden als voorbeelden genoemd van handelingen die zijn gericht op de
verwezenlijking van de ontmoeting: het zich begeven naar de voor de ontmoe-
ting afgesproken plek of het voorzien van het slachtoffer van een routebeschrij-
ving naar die plek.4

Ook al is met het opnemen van het bestanddeel ‘enige handeling onder-
neemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’ nadrukkelijk beoogd
de reikwijdte van de strafbaarstelling van grooming duidelijk af te bakenen,
in de praktijk wordt dit bestanddeel soms als problematisch ervaren. Een
nadeel van het hanteren van dit bestanddeel is dat strafrechtelijk optreden
pas mogelijk is wanneer de handeling, gericht op het verwezenlijken van de
ontmoeting, is ondernomen. Dat moment kan tamelijk dicht tegen het moment
van de ontmoeting aanliggen, bijvoorbeeld wanneer de handeling bestaat uit
het zich begeven naar de voor de ontmoeting afgesproken plek. Voorafgaand
aan dat moment kan wel verhinderend worden opgetreden, maar van straf-
baarheid is dan nog geen sprake.5 Betoogd zou daarom kunnen worden dat
de reikwijdte van de strafbaarstelling van grooming te beperkt is. Het
Openbaar Ministerie tracht hier een mouw aan te passen door in voorkomende
gevallen te vervolgen wegens poging tot grooming. De rechtspraak is echter
verdeeld over de vraag of poging tot grooming wel strafbaar kan worden
geacht, omdat het bestanddeel ‘enige handeling onderneemt gericht op het
verwezenlijken van die ontmoeting’ juist is opgenomen om te voorkomen dat
de strafrechtelijke aansprakelijkheid te ver opschuift naar de voorfase.6

4 Kamerstukken II 2008/09, 31 810, nr. 3, p. 6-7. De in de hoofdtekst geciteerde zinsneden zijn
eveneens aan deze passage uit de memorie van toelichting ontleend.

5 Zie onderdeel 2 van de noot van N. Keijzer onder HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:
3140, NJ 2015/73 m.nt. N. Keijzer.

6 Zie bijvoorbeeld Rb. Oost-Brabant 24 juli 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:4757. Zie voorts K.
Lindenberg (‘De strafbaarheid van seksueel getint communiceren met minderjarigen in
woord of geschrift: over sexting, poging tot grooming en andere toenaderingen’, DD 2016/4),
die over de vraag of poging tot grooming strafbaar is, opmerkt: ‘Deze kwestie is omstreden,
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Op de vraag hoe het hier besproken bestanddeel precies moet worden
uitgelegd, wil ik niet nader ingaan.7 Van belang is dat er onrust is ontstaan
over de mogelijkheden om op grond van de strafbaarstelling van grooming
te kunnen optreden. Op 29 juli 2015 berichtte NRC Handelsblad over de zorgen
die op dit punt leven bij het Openbaar Ministerie.8 Vanwege die zorgen heeft
het Openbaar Ministerie de aandacht van de minister van Veiligheid en Justitie
gevraagd voor duidelijkere regels voor de bestrijding van grooming. Een
woordvoerder van het Openbaar Ministerie zou daarover, blijkens het artikel
in NRC Handelsblad, het volgende hebben gezegd: ‘Het is aan het ministerie
hoe zij dit willen oplossen – kan bijvoorbeeld wetswijziging zijn of memorie
van toelichting.’

Nu weet ik niet of de uitspraak van de woordvoerder helemaal correct
is weergegeven, maar als we daarvan mogen uitgaan, dan is het – deels – een
opmerkelijke uitspraak. Een oplossing in de vorm van een wetswijziging is
natuurlijk op zich mogelijk. Maar een oplossing in de vorm van een memorie
van toelichting, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wordt hier nu gesug-
gereerd dat het mogelijk zou zijn om bij de al bestaande strafbaarstelling van
grooming een nieuwe of aanvullende, door de minister (van Veiligheid en
Justitie) opgestelde memorie van toelichting te publiceren, waarin dan kennelijk
iets zou dienen te staan van de strekking dat geen hoge eisen worden gesteld
aan het vereiste dat enige handeling gericht op het verwezenlijken van die
ontmoeting moet zijn ondernomen of dat een poging tot grooming zonder meer
strafbaar is? Dat kan natuurlijk niet. Een memorie van toelichting maakt
onderdeel uit van een wetsvoorstel en kan als zodanig geen betrekking hebben
op een reeds tot stand gekomen wet. We zouden de uitlating van de woord-
voerder van het Openbaar Ministerie daarom kunnen afdoen als een vergissing
of een misinterpretatie van de journalist.

Toch is die uitlating minder vreemd dan zij op het eerste gezicht lijkt te
zijn. Het komt zo nu en dan voor dat de wetgever zich uitlaat over de beteke-
nis van reeds geldende wettelijke bepalingen. En dat is ook gebeurd ten
aanzien van grooming. Recent is het wetsvoorstel Computercriminaliteit III
ingediend. Dat wetsvoorstel omvat ook een aanpassing van de strafbaarstelling
van grooming, zij het op een ander onderdeel dan het bestanddeel ‘enige
handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’. De

alleen al omdat eraan kan worden getwijfeld of poging tot grooming wel een strafbaar
feit is naar Nederlands recht. Er zijn zowel sterke argumenten tegen als sterke argumenten
vóór het mogelijk achten van poging tot grooming. In de kern wordt deze bijzondere
discussie veroorzaakt door het feit dat grooming kan worden bestempeld als zelfstandig
voorbereidingsdelict (het voorbereiden van fysiek seksueel contact met het kind) en dat
poging tot voorbereiding als strafrechtelijke modaliteit in beginsel wordt afgewezen.’

7 Vgl. HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3140, NJ 2015/73 m.nt. N. Keijzer en Linden-
berg 2016.

8 ‘Digitaal kinderlokken moeilijk te vervolgen, OM wil nieuwe regels’, NRC Handelsblad 29
juli 2015, <bit.ly/21xAhyP>.
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minister neemt echter wel de gelegenheid te baat om in de toelichting op het
wetsvoorstel uiteen te zetten dat in de jurisprudentie weliswaar ‘poging tot
grooming steeds vaker niet strafbaar [wordt] geacht’, maar dat dit niet strookt
met de keuze die door de wetgever zou zijn gemaakt bij de ratificatie van het
Verdrag van Lanzerote.9 Omdat geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid
die dit verdrag biedt om poging niet toe te passen in relatie tot (onder andere)
grooming, is de strafbaarheid van poging tot grooming niet uitgesloten. De
minister vervolgt:

‘Er kan sprake zijn van een strafbare poging tot grooming als de communicatie
heeft geleid tot het voorstel voor een ontmoeting maar geen handeling is onder-
nomen gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn bij een voorstel voor een ontmoeting met het oogmerk ontuchtige
handelingen te verrichten, waarbij de minderjarige of degene die zich voordoet
als minderjarige daar niet op in gaat of waarbij een ouder bijtijds heeft ingegrepen.
Het voorstel voor de ontmoeting met het oogmerk ontuchtige handelingen te plegen
of een afbeelding van een seksuele gedraging te vervaardigen waarbij het slachtoffer
is betrokken, vormt dan het begin van uitvoering van het delict grooming.’10

De vraag rijst wat de betekenis is van een passage als deze, waarin na de
totstandkoming van een wettelijk voorschrift – hier artikel 248e Sr – van de
zijde van de wetgever uitlatingen worden gedaan over de wijze waarop dat
voorschrift (in samenhang met artikel 45 Sr) moet worden begrepen. Gaat het
hier om een uitlating als alle andere, in die zin dat deze uitlating niet méér
of minder waard is dan het standpunt dat een ieder die deelneemt aan het
juridisch debat, kan innemen?11 Of gaat het om een uitlating waaraan bijzon-
der gewicht moet worden toegekend?

Het zijn deze vragen waarop ik wil ingaan. Nu gaat het niet om eenvoudig
te beantwoorden vragen. Doorgaans worden kwesties die verband houden
met – wat ik nu maar kortheidshalve aanduid als – rechtsvorming en rechtsvin-
ding benaderd vanuit het normale, klassieke schema van de wetgever die de
regel opstelt en de rechter die de regel uitlegt en toepast. Zo is er veel geschre-
ven over wetshistorische interpretatie, waarbij het telkens draait om de vraag
naar de betekenis van uitlatingen tijdens het wetgevingsproces en dus om
uitlatingen die zijn gedaan voorafgaand aan het aannemen van een wettelijke
regel. Er wordt in die literatuur echter slechts heel summier aandacht besteed

9 Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 3, p. 91. De minister verwijst hierbij naar Kamerstukken
II 2008/09, 31 808 (R1872), nr. 3, p. 13. De daarin opgenomen toelichting is tamelijk summier:
‘Poging tot het plegen van misdrijven, medeplichtigheid daaraan en het uitlokken van een
strafbaar feit zijn strafbaar in Nederland (artikelen 45, 46 en 48 Sr).’

10 Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 3, p. 91.
11 In die lijn ligt overigens het advies van de Raad van State, die over de hier geciteerde

passage opmerkt dat deze ‘geen bepalende rol’ kan spelen. Zie Kamerstukken II 2015/16,
34 372, nr. 4, p. 34.
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aan uitlatingen van de zijde van de wetgever omtrent de betekenis van reeds
geldende wettelijke bepalingen en dus om uitlatingen nadat een wet is aangeno-
men.12 In deze rede gaat het om – niet méér dan – een verkenning aan de
hand van enkele voorbeelden. Die voorbeelden heb ik niet met toepassing van
een welomlijnde methode verzameld. Het zijn voorbeelden waarop ik min
of meer toevallig ben gestuit terwijl ik met andere activiteiten – het voorberei-
den van onderwijs en publicaties – bezig was. De beperking die hieruit logi-
scherwijs voortvloeit, is dat ik mij beperk tot strafrechtelijke voorbeelden.

De verkenning verloopt in drie stappen. Allereerst wil ik proberen een
beeld te schetsen van de wijze waarop van de zijde van de wetgever uitlatin-
gen worden gedaan over de betekenis van reeds geldende wettelijke bepalingen
(van zowel materieel- als formeelrechtelijke aard).13 Ten tweede ga ik in op
de vraag hoe de strafrechter pleegt om te gaan met dergelijke uitlatingen.
Wordt daar betekenis aan toegekend door de rechter? En zo ja, op welke wijze?
Ten derde wil ik kort ingaan op de situatie dat de wetgever wel de koninklijke
weg volgt, door naar aanleiding van ontwikkelingen in de rechtspraak over
te gaan tot het wijzigen van de wet. Het gaat daarbij specifiek om de wijze
waarop de wetgever dan reflecteert op en communiceert over die rechtspraak
en daarbij het eigen nadere inzicht presenteert.

Voorafgaand aan deze verkenning moet eerst nog een opmerking worden
gemaakt over de term ‘wetgever’. Ik heb hierboven steeds gesproken over ‘de

12 Vgl. daarover, met nadere opgave van literatuur, M.J. Borgers, ‘Wetshistorische interpretatie
in de strafrechtspraak’, in: M.S. Groenhuijsen & J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen
(liber amicorum J. de Hullu), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 61. Zie van latere
datum F.T. Groenewegen, Wetsinterpretatie en rechtsvorming, Den Haag: BJu 2006, p. 100-134
en J.W.A. Fleuren, ‘Wetshistorische interpretatie en “de bedoeling van de wetgever”’, in:
P.P.T. Bovend’Eert, J.L.W. Broeksteeg, D.E. Bunschoten & M.A.D.W. de Jong (red.), De staat
van wetgeving (liber amicorum C.A.J.M. Kortmann), Deventer: Kluwer 2009, p. 153-174.

13 Sommige situaties waarin op zich zou kunnen worden gesproken van voortschrijdend
inzicht van de wetgever, vallen buiten het bereik van mijn onderzoek. Dat betreft bijvoor-
beeld de veranderde opvatting omtrent de inzet van criminele burgerinfiltranten (zie
daarover G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers, De-
venter: Kluwer 2014, p. 520-521), waarbij het niet zozeer gaat om de uitleg van bestaande
wettelijke bepalingen, maar vooral om de vraag of van bepaalde wettelijke bevoegdheden
gebruik wordt gemaakt. Evenmin ga ik in op de situatie waarin tijdens het wetgevings-
proces, maar voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wettelijke regeling, tegengestelde
standpunten worden ingenomen. Een pregnant voorbeeld daarvan betreft de toelaatbaarheid
van bepaalde toezeggingen aan getuigen. Zie daarover S.L.J. Janssen, De kroongetuige in
het Nederlands strafproces, Den Haag: BJu 2013, p. 65-117 en W.S. de Zanger, ‘Ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel en toezeggingen aan getuigen’, in: Het rapport van
de Onderzoekscommissie ontnemingsschikking, Den Haag 2015, p. 377-410. Een bijzonder geval
van het vertonen van een nader inzicht kan zich voordoen wanneer de minister of de
staatssecretaris is belast met de uitvoering van een wet en daarbij een standpunt inneemt
dat afwijkt van standpunten die zijn ingenomen bij de totstandkoming van de wet. Van
Hattum heeft uiteengezet dat hiervan sprake is in relatie tot de gratieerbaarheid van de
schadevergoedingsmaatregel. Zie W.F. van Hattum, ‘Gratie van de schadevergoedingsmaat-
regel’, Trema 2015, p. 179-184.
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wetgever’ als ware het een duidelijk omlijnde instantie. Dat is uiteraard niet
het geval. Een treffende uitspraak van J. van der Hoeven is dat de wetgever
geen persoon, maar een procedure is.14 Aan die procedure nemen verschillen-
de actoren deel. Het gaat in deze beschouwing om uitlatingen van actoren
die de wet tot stand hebben gebracht en die opnieuw een wet tot stand zouden
kunnen brengen. Veelal gaat het om uitlatingen van één van die actoren,
namelijk de minister. Zo’n uitlating kan voorwerp zijn geweest van politiek
debat, waardoor een zekere mate van instemming van de Tweede Kamer kan
worden vastgesteld.15 Wanneer ik hierna in algemene zin spreek van de wet-
gever, gaat het om de verzameling van actoren die tezamen een wet tot stand
brengen.16 Ik zal telkens zoveel mogelijk specificeren welke actor ik in het
bijzonder op het oog heb.

3 Uitlatingen omtrent bestaande wettelijke bepalingen

3.1 Een eerste oriëntatie

De activiteiten van de wetgever vinden plaats binnen het conglomeraat van
het geldende recht. Het komt maar heel weinig voor dat er wetgeving tot stand
wordt gebracht op een terrein waarop nog geen rechtsregels gelden. Vrijwel
altijd gaat het om de aanpassing van reeds bestaande wetgeving, door wijzi-
ging of vervanging van bestaande bepalingen of de toevoeging van nieuwe
bepalingen. Bestaand recht en nieuw recht grijpen dan op elkaar in.17 Het

14 Aangehaald in (onder andere) W.J. Witteveen, ‘Machiavelli en het initiatief van de wetgever’,
Regelmaat 2004, p. 231.

15 ‘In zekere mate’, want die instemming blijkt soms expliciet omdat het debat een duidelijke
uitkomst heeft in de vorm van een standpuntbepaling of consensusvorming. In andere
gevallen kan echter alleen worden vastgesteld dat een stellingname van de minister niet
tot vragen aanleiding heeft gegeven of niet tot (verder) debat heeft geleid. Daaruit zou
wellicht ook instemming mogen worden afgeleid. Hierover is evenwel discussie mogelijk.
Die discussie is soortgelijk aan de discussie omtrent het vaststellen van de wil van de
wetgever in relatie tot wetshistorische interpretatie. Zie, met nadere verwijzingen, Borgers
2003, p. 54-55 en Fleuren 2009, p. 156-160.

16 Deze rede richt zich op uitlatingen van die actoren. Ik ga niet (specifiek) in op de eventuele
bindende kracht van andersoortige uitlatingen van overheidszijde. Een interessant, door
Klaas Rozemond aangereikt, voorbeeld betreft de recent verschenen ‘Handreiking schriftelijk
euthanasieverzoek’ (publieksversie en artsenversie) die is opgesteld door een werkgroep
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid
& Justitie en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.
In een nieuwsbericht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde wordt
gesteld dat deze handreiking ‘juridische en praktische duidelijkheid [geeft] over artikel
2 lid 2 van de euthanasiewet’. Zie <bit.ly/22Piunh>.

17 Niet alleen nieuwe of gewijzigde bepalingen, maar ook veranderingen in de wetssystematiek
kunnen betekenis hebben voor andere, ongewijzigde bepalingen. Een voorbeeld betreft
artikel 177 Sv. In het licht van de veranderingen die het gevolg zijn van de Wet versterking
positie rechter-commissaris, lijkt dit voorschrift beperkter te moeten worden uitgelegd dan
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is daardoor welhaast onontkoombaar dat de wetgever – meer specifiek: de
minister – zich uitlaat over het geldende recht, ook als het gaat om een onder-
deel van het geldende recht dat zelf geen voorwerp van wijziging vormt.18

Indien een wetsvoorstel strekt tot implementatie van een Europese richtlijn,
kan in de toelichting bijvoorbeeld worden opgemerkt dat bepaalde reeds
bestaande wettelijke voorzieningen voortaan in overeenstemming met de
richtlijn kunnen en moeten worden toegepast. Aldus wordt dan – expliciet
of impliciet – toegelicht waarom op dat punt geen nieuw wettelijk voorschrift
behoeft te worden ingevoerd.19 Dit is weinig opzienbarend, ook al is het
oordeel of een bepaling zich leent voor richtlijnconforme toepassing strikt
genomen aan de rechter.

Een ander voorbeeld kan worden ontleend aan het thans aanhangige
wetsvoorstel over uitbreiding van het spreekrecht. Daarin wordt voorgesteld
de bestaande beperking dat een slachtoffer zich alleen mag uitlaten over de
gevolgen van het strafbare feit, te laten vallen. Er wordt geen andere afbake-
ning hiervoor in de plaats gesteld. Het slachtoffer mag spreken, zo luidt de
nieuwe regel. Toch betekent dat niet, zo komt in de toelichting naar voren,
dat de rechter geen enkele beperking zou mogen stellen aan de uitoefening
van het spreekrecht. Wanneer uitvoerige betogen van de zijde van het slacht-
offer zouden leiden tot een onnodige belasting van het strafproces of wanneer
het slachtoffer zou vervallen in ‘pure scheldtirades of stromen van verwensin-
gen aan het adres van de verdachte’, kan – zo komt naar voren in de Kamer-
stukken – de voorzitter toepassing geven aan de ordebevoegdheid van artikel
272 lid 1 Sv.20 Aldus wordt aangegeven hoe een bestaande – en niet door

voorheen, in die zin dat de rechter-commissaris alleen nog onderzoekshandelingen kan
uitbesteden waartoe hij zelf bevoegd is om die te verrichten. Zie nader Corstens/Borgers
2014, p. 374-375.

18 Gedacht kan hier ook worden aan het aandacht schenken aan overgangsrechtelijke
consequenties van een wetswijziging. Hoewel daarbij moet worden ingegaan op artikel
1 Sr of artikel 1 Sv, gaat het daarbij niet om het duiden van de betekenis van die bepalingen
zelf, maar ‘slechts’ om het aangeven van die consequenties. Al geldt dat de scheidslijn soms
dun is.

19 Zie ter illustratie hetgeen in Kamerstukken II 2014/15, 34 157, nr. 3, p. 21 wordt opgemerkt
over de richtlijnconforme toepassing van artikel 38 lid 7 en 39 lid 4 Pbw. Een ander voor-
beeld betreft de keuze om de term ‘seksuele gedraging’ in artikel 240b Sr niet nader in
de wet te omschrijven, omdat – zo komt in de toelichting naar voren – de uitleg van die
term in de rechtspraak van de Hoge Raad voldoende aansluit bij de definitie van kinder-
pornografie in Richtlijn 2011/93/EU ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Daaraan wordt toegevoegd dat bij de verdere
ontwikkeling van de rechtspraak artikel 240b Sr richtlijnconform kan worden uitgelegd.
Zie Kamerstukken II 2012/13, 33 580, nr. 3, p. 7-8.

20 Kamerstukken II 2014/15, 34 082, nr. 6, p. 6, 15. In Kamerstukken II 2014/15, 34 082, nr. 3,
p. 12 wordt de ordebevoegdheid in verband gebracht met de beslissing of de afgelegde
verklaring van het slachtoffer wordt geaccepteerd dan wel wordt overgegaan tot beëdiging
als getuige. Welke betekenis de ordebevoegdheid voor die beslissing heeft, is mij evenwel
niet duidelijk.
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dit wetsvoorstel gewijzigde – bevoegdheid zou moeten worden toegepast door
de rechter in de nieuwe context. De wijze van toepassing die wordt voor-
gestaan, is bepaald niet spectaculair. Dat laat onverlet dat de ordebevoegdheid
van de voorzitter een specifieke functie wordt toegedicht bij de uitoefening
van het spreekrecht en er wordt aangenomen dat de rechter dienovereenkom-
stig de ordebevoegdheid zal uitoefenen.

Wanneer er uitlatingen worden gedaan over de toepassing van bestaande
wettelijke bepalingen, geschiedt dat soms tamelijk impliciet. Zo komt in de
wetsgeschiedenis van de Wet versterking positie rechter-commissaris naar
voren dat de verruiming van de mogelijkheden voor de verdediging om –
door middel van verzoeken aan de rechter-commissaris – invloed uit te oefenen
op het verloop van het vooronderzoek, niet zonder betekenis mag blijven voor
beslissingen die in het eindonderzoek worden genomen. De suggestie die op
die manier is gedaan – en in de literatuur ook zo is begrepen – is dat het
(zonder goede reden) niet benutten van dergelijke mogelijkheden in het voor-
onderzoek, zou moeten leiden tot een strengere toetsing van verzoeken die
aan de zittingsrechter worden gedaan. Voor dit standpunt valt het nodige te
zeggen,21 maar geconstateerd moet worden dat de Wet versterking positie
rechter-commissaris op dit onderdeel geen wijzigingen heeft aangebracht in
artikel 315 en 316 Sv. Van een plicht om rekening te houden met het al dan
niet gedaan zijn van verzoeken bij de rechter-commissaris, lijkt dan ook –
vooralsnog22 – geen sprake te zijn.23

Het komt regelmatig voor dat de strafrechter uitspraak doet over kwesties
die volop in de aandacht staan en dat naar aanleiding daarvan politiek debat
plaatsvindt. Zeker wanneer de lijnen in de rechtspraak over bepaalde vragen
zich nog nader moeten uitkristalliseren, worden er soms uitlatingen gedaan
die iets zeggen over de richting waarin de rechtspraak zich verder zou kunnen
of moeten ontwikkelen. Een voorbeeld betreft de reacties op de zogeheten
Translink-beschikking van de Hoge Raad. In deze beschikking heeft de Hoge
Raad geoordeeld dat sprake is van het vorderen van gevoelige gegevens,
wanneer de vordering ziet op het verstrekken van persoonsgegevens die zijn
verbonden aan OV-chipkaarten met inbegrip van de (eventueel) daarbij beho-
rende foto’s.24 Dat betekent dat aan de – in vergelijking met die van artikel
126nd Sv – tamelijk zware vereisten van artikel 126nf Sv dient te worden
voldaan: er moet sprake zijn van een verdenking van een misdrijf in de zin
van artikel 67 lid 1 Sv, dat – kort gezegd – een ernstige inbreuk op de rechts-

21 In de rechtspraak van de Hoge Raad over het oproepen en horen van getuigen geldt het
stadium waarin een verzoek is gedaan, als relevante factor, zoals uitdrukkelijk is overwogen
(in rov. 2.76) in HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1496, NJ 2014/441 m.nt. M.J. Borgers.

22 In het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering wordt een meer
dwingende regeling voorbereid. Zie Kamerstukken II 2015/16, 29 279, nr. 278, p. 12, 14.

23 Zie hierover, met verwijzingen naar Kamerstukken en literatuur, Corstens/Borgers 2014,
p. 369.

24 HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010: BK6331, NJ 2010/355 m.nt. P.A.M. Mevis.
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orde oplevert, terwijl ook een voorafgaande machtiging van de rechter-commis-
saris benodigd is. Gelet op de (wetshistorische) argumenten waarmee de Hoge
Raad zijn oordeel heeft onderbouwd, lijkt de consequentie van de Translink-
beschikking te zijn dat in alle gevallen waarin het voorzienbaar is dat de
vordering tot het verstrekken van gegevens leidt tot het in handen krijgen
van foto’s (of ander materiaal) waaruit zich gegevens omtrent iemands ras
(of andere gevoelige gegevens in de zin van artikel 126nd lid 2, derde volzin,
Sv) laten afleiden, dient te worden gehandeld overeenkomstig artikel 126nf
Sv. Deze beschikking heeft daarom tot commotie geleid. Want hoe zit het dan
met de beelden die bewakingscamera’s vastleggen? Geldt hiervoor dan ook
het zware regime van artikel 126nf Sv? Het wekt geen verbazing dat al snel
na de Translink-beschikking over deze kwestie Kamervragen zijn gesteld. Bij
de beantwoording daarvan heeft de minister – dat is in zo’n situatie ook
onvermijdelijk – zich uitgelaten over de beschikking van de Hoge Raad en
in het verlengde daarvan ook over de toepassing van artikel 126nf Sv. Zo heeft
de minister aangegeven dat beelden van particuliere bewakingscamera’s naar
zijn oordeel van een andere aard zijn dan een bestand met pasfoto’s en daaraan
gekoppelde andere persoonsgegevens, omdat in de situatie van de Translink-
beschikking de foto telkens was gekoppeld aan de bij dezelfde chipkaart
behorende persoonsgegevens, terwijl de beelden van bewakingscamera’s niet,
althans niet rechtstreeks, zijn gekoppeld aan gegevens omtrent de identiteit.
Dat onderscheid acht de minister van belang voor de uitleg van artikel 126nf
Sv.25 In latere rechtspraak van de Hoge Raad over het vorderen van gegevens
wordt niet expliciet een vergelijkbaar onderscheid aangelegd (en ook niet aan
de beantwoording van de Kamervraag gerefereerd), maar de Hoge Raad heeft
wel de beelden van bewakingscamera’s buiten het toepassingsbereik van artikel
126nf Sv gehouden.26 In zoverre is het door de minister voorgestane resultaat
gerealiseerd.

3.2 Een nadere verkenning

Het is bepaald niet eenvoudig om inzicht te krijgen in de visie van de wetgever
op het antwoord op de vraag of een nieuwe, duidelijkere of andersluidende
betekenis kan worden gegeven aan een reeds geldende wettelijke bepaling,
anders dan door wijziging van (de tekst van) de wet. Aan de hand van de
totstandkomingsgeschiedenis van een wijziging van de wettelijke regeling ter
zake van – kort gezegd – het DNA-onderzoek in strafzaken valt daar echter
wel één en ander over te zeggen, althans waar het gaat om de visie van de
minister.

25 Aanhangsel Kamerstukken II 2009/10, nr. 2724.
26 HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7688, NJ 2012/24 m.nt. M.J. Borgers.
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Aan de hier relevante wetswijziging is een nota van de minister voorafge-
gaan.27 In deze nota, die in 2008 aan de Tweede Kamer is aangeboden, wordt
ingegaan op de voorwaarde ‘in het belang van het onderzoek’ bij het tegen
de wil afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek. De minister
merkt daarover op:

‘Uitgangspunt tot nu toe is dat DNA-onderzoek alleen wordt verricht indien dit
kan bijdragen aan de opsporing en bewijsvoering door de verdachte te belasten
of ontlasten. Uitgangspunt is verder dat DNA-onderzoek alleen kan bijdragen aan
de opsporing en bewijsvoering als er sporen zijn veiliggesteld op basis waarvan
een DNA-profiel kan worden bepaald en waarmee het DNA-profiel van de verdach-
te kan worden vergeleken.’28

De minister geeft aldus weer – overigens zonder dat hij zulks expliciteert –
welke betekenis aan het criterium ‘in het belang van het onderzoek’ is toege-
kend in eerdere Kamerstukken, die betrekking hebben op de wetgeving ter
zake van DNA-onderzoek in strafzaken.29 In de nota betoogt de minister
vervolgens dat het verrichten van DNA-onderzoek niet alleen moet zijn toege-
staan met het oog op de bewijsvoering (het verzamelen van ontlastend of
belastend bewijs). Ook ‘het verkrijgen van andere informatie die van belang
is voor het opsporingsonderzoek’ zou mogelijk moeten worden geacht, waarbij
de minister – zonder verdere specificatie – wijst op beslissingen over de
vervolging of de te vorderen sancties. Het onderzoeksbelang dient weliswaar
betrekking te hebben op de opsporing van het misdrijf waarvan de verdachte
wordt verdacht, maar dat houdt niet in – zo betoogt de minister – dat DNA-
onderzoek uitsluitend mogelijk is om dat feit te op te helderen. De minister
stelt hierover:

‘Verruiming van de toepassing van het criterium van het onderzoeksbelang in geval
van DNA-onderzoek houdt in dat, alhoewel er in een concrete strafzaak geen
biologische sporen zijn gevonden, toch DNA-onderzoek kan worden bevolen, indien
er andere feiten of omstandigheden zijn op grond waarvan de officier van justitie
verwacht dat DNA-onderzoek bij de verdachte kan bijdragen aan het opsporings-
onderzoek.’30

Wanneer de verdachte deel (b)lijkt uit te maken van een groep van personen
die bepaalde misdrijven hebben gepleegd, kan ‘het vaststellen van de mogelijke
betrokkenheid van de verdachte bij de eerdere misdrijven bijdragen aan de

27 Het betreft de nota ‘Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en
juridisch perspectief’, Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1.

28 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 10.
29 Vgl. Kamerstukken II 1991/92, 22 447, nr. 3, p. 15, Kamerstukken II 1999/2000, 26 271, nr.

9, p. 34 en Kamerstukken II 2002/03, 28685, nr. 3, p. 2.
30 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 11.
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opheldering van het actuele misdrijf’.31 Dat rechtvaardigt het afnemen van
celmateriaal teneinde het DNA-profiel te vergelijken met het profiel van sporen
die bij die eerdere misdrijven zijn aangetroffen. De minister noemt verder als
voorbeeld de situatie waarin de verdachte reeds eerder is veroordeeld voor
vergelijkbare misdrijven en de officier van justitie wil aantonen dat er sprake
is van een patroon van misdrijven. Aldus kan informatie worden verzameld
over de motieven en de werkwijze van de verdachte, hetgeen relevant is voor
de straftoemetingsbeslissing.

De minister merkt in algemene zin op dat deze ruimere uitleg van het
criterium ‘in het belang van het onderzoek’ er niet aan afdoet dat

‘DNA-onderzoek niet [kan] worden verricht met het uitsluitende oogmerk om het
DNA-profiel van de verdachte op te nemen in de DNA-databank teneinde eventueel
andere strafbare feiten op te lossen die de verdachte wellicht reeds heeft gepleegd
of in de toekomst zal plegen’.32

Er dient wel, zo lijkt de minister te willen zeggen, een connectie te zijn met
het strafbare feit ten aanzien waarvan de verdenking bestaat en waarop het
onderzoek zich richt. Aldus lijkt de minister te willen markeren dat er geen
radicale breuk plaatsvindt met het eerder beleden standpunt dat DNA-onder-
zoek ‘niet [kan] worden gerechtvaardigd door de wens delicten op te helderen
waarop het onderzoek zich niet richt’.33 De minister merkt ook op dat de
invulling van het onderzoeksbelang zoals hij dat voor ogen heeft, ‘meer over-
eenkomt met de toepassing van andere dwangmiddelen en opsporingsbevoegd-
heden in het vooronderzoek’.34

Tegen deze achtergrond kondigt de minister in de nota aan dat het crite-
rium ‘in het belang van de waarheidsvinding’ in artikel 151a en 195a Sv wordt
vervangen door het reeds in andere op het DNA-onderzoek betrekking hebben-
de bepalingen voorkomende criterium ‘in het belang van het onderzoek’.35

Daarbij is dan kennelijk de gedachte dat dit laatste criterium voortaan wordt
uitgelegd op de ruimere wijze zoals in de nota is uiteengezet. In 2009 neemt
de minister de wijziging van artikel 151a en 195a Sv op in een wetsvoorstel
dat in hoofdzaak betrekking heeft op de introductie van DNA-verwantschaps-
onderzoek en DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken
van het onbekende slachtoffer.36 In de toelichtende stukken wordt op het punt
van de uitleg van ‘in het belang van het onderzoek’ door de minister dezelfde
zienswijze naar voren gebracht als in de nota uiteen is gezet.

31 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 11.
32 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 11.
33 Kamerstukken II 1999/2000, 26 271, nr. 9, p. 34.
34 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 10.
35 Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 13.
36 Wetsvoorstel 32 168.
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Interessant is nu dat in het debat over het wetsvoorstel vragen aan de orde
komen over de betekenis van de ruimere invulling van het criterium ‘in het
belang van het onderzoek’. Aanleiding daarvoor is met name het advies van
de Raad van State, waarin de raad aangeeft het niet juist te achten

‘om in de toelichting bij een wetsvoorstel en/of een ministeriële nota een inhoude-
lijk gewijzigde invulling van een strafvorderlijk kernbegrip als “het belang van
het onderzoek” te bewerkstelligen, nog afgezien van de vraag of de rechter zich
hierdoor zal laten leiden’.37

De Raad van State verwijst hierbij naar aanwijzing 214 van de Aanwijzingen
voor de regelgeving, waarin wordt bepaald dat de toelichting niet wordt
gebruikt voor het stellen van nadere regels.38

De minister toont zich niet onder de indruk van deze kritiek. Zo geeft
hij aan dat het onwenselijk is om ‘in het belang van het onderzoek’ nader te
definiëren omdat de vraag of er een onderzoeksbelang is, moet worden beoor-
deeld in de context van het concrete opsporingsonderzoek en het type dwang-
middel.39 Interessant is vooral de volgende passage uit zijn reactie:

‘Wat in de context van een bepaald tijdsgewricht als de juiste en enige interpretatie
wordt gezien, kan door nieuwe inzichten wijzigen. Deze nieuwe inzichten kunnen
worden neergelegd in rechterlijke uitspraken, maar ook bijvoorbeeld in een nota
van de minister aan de Tweede Kamer, opdat de rechterlijk ambtenaren handvatten
hebben bij het beoordelen van de vraag of de toepassing van het dwangmiddel
bijdraagt aan het onderzoek en de daarin te nemen strafvorderlijke beslissingen
en verschillen in toepassing zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.’40

De minister twijfelt er niet aan dat die handvatten zullen worden benut door
rechters:

‘Verder deel ik niet de twijfel van de Raad dat rechters zich door de in de verken-
ningsnota gewijzigde invulling van het onderzoeksbelang niet zullen laten leiden.
Rechters houden (…) bij de beoordeling of daarvan in het vooronderzoek sprake

37 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 5.
38 Aanwijzing 214 wordt als volgt toegelicht: ‘De toelichting geeft een motivering en uitleg

van de regeling maar mag geen aanvullende normen bevatten. De te stellen normen worden
in de regeling zelf vastgelegd. Evenmin moet een toelichting gebruikt worden voor een
nadere omlijning van in de regeling voorkomende termen of begrippen. Dit neemt niet
weg, dat het in bepaalde gevallen wenselijk kan zijn van in de regeling voorkomende termen
of begrippen een nadere verklaring te geven.’

39 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 6. Zie ook Kamerstukken I 2011/12, 32 168, C, p.
11. De minister wijst erop dat het criterium van het onderzoeksbelang bij het DNA-
verwantschapsonderzoek anders moet worden toegepast dan bij klassiek DNA-onderzoek.
De ruimere uitleg is alleen van belang voor klassiek DNA-onderzoek. Zie Kamerstukken
I 2011/12, 32 168, C, p. 12-13.

40 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 6.
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is geweest, rekening met de uitleg die daaraan in de parlementaire stukken en het
politieke debat is gegeven.’41

De minister wijst er hierbij nogmaals op dat ‘de ruimere interpretatie van het
onderzoeksbelang (…) overeenkomt met de wijze waarop dit criterium wordt
ingevuld bij de toepassing van de andere opsporingsbevoegdheden’.42

Deze uiteenzetting omvat zowel een meer principiële stellingname als een
praktisch argument. Om met dat laatste te beginnen, door te verwijzen naar
de wijze waarop het criterium van het onderzoeksbelang wordt opgevat in
relatie tot andere opsporingsbevoegdheden, suggereert de minister dat de
ruimere interpretatie die hij in de nota uiteen heeft gezet, eigenlijk de reguliere
uitleg van ‘in het belang van het onderzoek’ betreft. Dat lijkt in de benadering
van de minister een argument te vormen waarom de ruimere uitleg eenvoudig
ingang zou kunnen vinden in de rechtspraak. Maar de minister geeft hier een
ten dele onjuiste voorstelling van zaken. Voor zover de minister betoogt dat
‘onderzoek’ meer omvat dan de opheldering van het strafbare feit, heeft hij
gelijk. Mede in het licht van artikel 132a Sv kan inderdaad worden betoogd
dat dit onderzoek mag zijn gericht op alle strafvorderlijke beslissingen die
in relatie tot een strafzaak (moeten) worden genomen.43 Echter, het criterium
‘in het belang van het onderzoek’ pleegt niet zo te worden uitgelegd dat het
onderzoek ook mag zijn gericht op andere feiten dat het feit ten aanzien
waarvan een verdenking bestaat en met het oog waarop de bevoegdheid wordt
toegepast. Ik ben in ieder geval niet bekend met rechtspraak of andere bronnen
waarin een zodanig ruime uitleg van dat criterium worden gebezigd in relatie
tot andere bevoegdheden dan die op het terrein van het DNA-onderzoek.44

De ruimere uitleg die de minister voorstaat, is in dat opzicht verstrekkender
dan hij doet voorkomen. Weliswaar stelt de minister dat het onderzoeksbelang
er niet uitsluitend in mag zijn gelegen om andere strafbare feiten op te lossen
die de verdachte wellicht reeds heeft gepleegd of in de toekomst zal plegen.
Maar dat doet er niet aan af dat de minister wil toelaten dat in het kader van
het onderzoek naar het feit waarop de verdenking ziet, een ruime omweg
wordt genomen waarbij toch nadrukkelijk kan worden onderzocht of de
verdachte ook aan andere strafbare feiten kan worden gekoppeld.45

De meer principiële stellingname is erin gelegen dat nieuwe inzichten
omtrent de uitleg van het bestaande recht kunnen worden neergelegd in een

41 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 6. Zie ook Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr.
3, p. 24-25 en Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6, p. 7-8.

42 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 3, p. 24-25.
43 Vgl. Kamerstukken II 2007/08, 31 415, nr. 1, p. 10, Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6,

p. 8-9 en Kamerstukken I 2011/12, 32 168, C, p. 11.
44 Het wordt wel aanvaard dat wanneer er door het onderzoek andere strafbare feiten aan

het licht komen, dit geoorloofde bijvangst vormt.
45 De aanduiding ‘omweg’ is ontleend aan het (kritische) advies van de Raad van State. Zie

Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 5.
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nota, waarbij ervan mag worden uitgegaan dat de rechter zich zal oriënteren
op die nieuwe inzichten. De minister lijkt van mening te zijn dat het enkele
neerleggen van de nieuwe inzichten in een nota daarvoor volstaat en dat die
nieuwe inzichten niet op enigerlei wijze in een wetgevingsproces aan de orde
hoeven te komen. Daarvoor kunnen in de geschiedenis van het hier besproken
wetsvoorstel aanwijzingen worden gevonden. Allereerst weerspreekt de
minister dat hij in de memorie van toelichting een ruimere uitleg heeft gegeven
aan ‘in het belang van het onderzoek’. Hij wijst erop dat hij slechts heeft
toegelicht waarom hij er niet voor heeft gekozen de ruimere uitleg van ‘in het
belang van de waarheidsvinding’ op te nemen in het Wetboek van Strafvorde-
ring en dat hij in die context is ingegaan op de nota.46 Voorts wijst hij erop
dat in de praktijk onduidelijkheid is ontstaan over de ruimere uitleg van het
criterium van het onderzoeksbelang en dat er daarom voor de opsporingsprak-
tijk een instructie door het College van Procureurs-Generaal zal worden
opgesteld.47 Kennelijk is daarbij de vooronderstelling dat die ruimere uitleg
reeds uit de nota voortvloeit.48 Tegelijkertijd gaat de minister ervan uit dat
rechters ‘rekening [houden] met de uitleg die daaraan in de parlementaire
stukken en het politieke debat is gegeven’.49 In zoverre lijkt de minister het niet
zonder belang te achten hoe een nieuw inzicht dat in een nota naar voren
wordt gebracht, wordt ontvangen.

Een interessant gegeven is nog dat de Hoge Raad op 14 september 2010
– dus na het verschijnen van de nota en het indienen van het wetsvoorstel,
maar voor de afronding van het politieke debat over dat wetsvoorstel – een
arrest heeft gewezen waarin wordt ingegaan op het criterium ‘in het belang
van het onderzoek’ bij het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-
onderzoek. De Hoge Raad oriënteert zich daarbij op de wetsgeschiedenis van
artikel 151b Sv en meer specifiek op een Kamerstuk uit 2000. In lijn daarmee
oordeelt de Hoge Raad dat ‘bij het onderzoek naar het desbetreffende feit [het
feit in verband waarmee het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk voor-
onderzoek is ingesteld; MJB] celmateriaal moet zijn veiliggesteld zodat het
DNA-profiel van het gevonden spoor kan worden vergeleken met het DNA-
profiel van de verdachte’.50 Aldus lijkt er geen ruimte te zijn voor het afnemen

46 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 5-6 en Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6, p.
9-10.

47 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 6, p. 9.
48 De vraag kan worden opgeworpen of zich dat wel verhoudt met de tekst van de nota.

Daarin wordt namelijk (op p. 11) gesproken van de voorgestelde ruimere interpretatie van
het criterium van het onderzoeksbelang. Dat suggereert dat er nog uitwerking of vastlegging
zal plaatsvinden (vgl. in die zin M. van Noorloos, in: A.L. Melai/M.S. Groenhuijsen e.a.
(red.), Het Wetboek van Strafvordering, Deventer: Kluwer z.j., aantekening 5.3.1 op artikel
151a (augustus 2015)). Echter, even verderop in de nota (op p. 13) wordt gesteld dat er
geen definitie van het criterium zal worden opgenomen in het Wetboek van Strafvordering.

49 Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 4, p. 6 (cursivering toegevoegd).
50 HR 14 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6904, NJ 2010/504.
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van celmateriaal als er geen sporenmateriaal is aangetroffen. Anders gezegd:
de Hoge Raad geeft hier geen blijk van de ruimere uitleg die in de nota van
de minister is neergelegd. Die nota wordt niet door de Hoge Raad genoemd
en evenmin door Advocaat-Generaal Machielse. Misschien kan dat reeds
worden verklaard door het feit dat het afnemen van het materiaal in deze zaak
in 2007 had plaatsgevonden en dat toen de ruimere uitleg nog niet door de
minister was gepresenteerd. Het is echter ook niet uitgesloten dat de Hoge
Raad zich niet gebonden achtte aan de ruimere uitleg in de nota. Opvallend
is in ieder geval dat de minister in de Kamerstukken die op het hier besproken
wetsvoorstel betrekking hebben, geen aandacht besteedt aan de vraag of dit
arrest wellicht aanleiding zou vormen om de voorgestane ruimere uitleg toch
in de wet vast te leggen.

Nu moeten er natuurlijk geen al te stellige conclusies worden getrokken
uit een nota en enkele Kamerstukken die betrekking hebben op een specifiek
strafvorderlijk onderwerp. Het gaat mij ook niet om de vraag of de ruimere
uitleg die de minister voorstaat, al dan niet door de rechter zou moeten worden
overgenomen. Wel kan worden geconstateerd dat de minister het op zich
mogelijk acht dat een nadere en soms ook een nieuwe uitleg wordt gegeven
aan een reeds bestaande wettelijke bepaling, zonder dat daartoe een wetswijzi-
ging wordt doorgevoerd. De minister erkent dat (ook) de rechter hierbij een
belangrijke rol speelt, maar hij beschouwt het min of meer als vanzelfsprekend
dat de rechter betekenis zal toekennen aan Kamerstukken waarin een nader
of nieuw inzicht omtrent het reeds geldende recht wordt gepresenteerd.

De vervolgvraag is dan natuurlijk: is dat vanzelfsprekend? Welke positie
kiest de rechter?

4 Rechtspraak over uitlatingen omtrent bestaande wettelijke bepalingen

4.1 Het standpunt van de Hoge Raad

Het laat zich niet eenvoudig aangeven hoe in de rechtspraak wordt gedacht
over de vraag of door de wetgever een nieuwe, duidelijkere of andersluidende
betekenis kan worden gegeven aan een reeds geldende wettelijke bepaling,
anders dan door wijziging van (de tekst van) de wet. Die vraag is, voor zover
ik heb kunnen nagaan, in algemene zin niet beantwoord in de rechtspraak.
Wel is er een arrest van de Hoge Raad waaruit een zeker antwoord zou
kunnen worden gedestilleerd.51

Het betreft een arrest waarin op het eerste gezicht een tamelijk technisch-
juridische vraag aan de orde is. Deze vraag luidt of, wanneer een ontzegging
van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen voorwaardelijk is

51 HR 15 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT2868, NJ 2013/174 m.nt. P.A.M. Mevis.
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opgelegd, de tenuitvoerlegging van die straf partieel – namelijk met uitzonde-
ring van het besturen van een landbouwtrekker ter uitvoering van bepaalde
werkzaamheden – kan worden gelast. In deze zaak was het gerechtshof tot
het geven van een dergelijke last gekomen teneinde te voorkomen dat de
veroordeelde zijn werk zou verliezen. Tegen deze beslissing komt het Openbaar
Ministerie in cassatie op. Het Openbaar Ministerie betoogt daarbij dat het
wettelijke systeem geen partiële ontzegging van de rijbevoegdheid kent en
dat daarom een last als in deze zaak is gegeven, ontoelaatbaar moet worden
geacht. Wat dat wettelijke systeem behelst, onderbouwt het Openbaar Ministe-
rie aan de hand van een tweetal wetsvoorstellen.52

In wetsvoorstel 22 030, het wetvoorstel waarmee de Wegenverkeerswet
1994 tot stand is gebracht, werd de partiële ontzegging van de rijbevoegdheid
geregeld. Daartoe werd een bepaling voorgesteld die de mogelijkheid bood
om de ontzegging te beperken tot één of meer categorieën van motorvoertuigen
of tot bepaalde dagen in de week.53 Deze wijziging beoogde tegemoet te
komen aan de

‘reeds geruime tijd bestaande behoefte aan verfijning van de wettelijke regeling
betreffende de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het bestu-
ren van motorrijtuigen, ten einde bij de oplegging en tenuitvoerlegging van deze
bijkomende straf beter rekening te kunnen houden met de persoonlijke en maat-
schappelijke omstandigheden waarin betrokkene verkeert’.

Die behoefte bleek, zo werd ook vermeld, uit ‘de in de praktijk wel gegroeide
werkwijze om aan een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen
ontzegging bijzondere voorwaarden te verbinden betreffende het besturen van
motorrijtuigen’. Die werkwijze vonden de ministers minder gelukkig ‘omdat
een effectief toezicht op de naleving van de bijzondere voorwaarden in de
regel moeilijk uitvoerbaar is’.54 De bepaling waarmee de partiële ontzegging
mogelijk werd gemaakt, is door het parlement aanvaard,55 maar vervolgens
niet in werking getreden.56 De reden daarvoor was dat inmiddels de regeling
van de rijontzegging zou gaan worden vervangen door de invoering van een
puntensysteem. Tot die tijd zou het reeds bestaande systeem van de ontzegging
van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen, blijven bestaan zonder
de expliciete mogelijkheid van een partiële ontzegging.57

52 Zie ook voetnoot 1 van de conclusie van A-G Aben voor HR 15 november 2011, ECLI:NL:
HR:2011:BT2868, NJ 2013/174 m.nt. P.A.M. Mevis.

53 Zie het voorgestelde artikel 169 lid 6, nadien vernummerd naar artikel 179 lid 6.
54 Kamerstukken II 1990/91, 22 030, nr. 3, p. 50.
55 Zie de Wet van 21 april 1994, Stb. 1994, 475.
56 Ten gevolge van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 (Wet van 17 november 1994,

Stb. 1994, 858).
57 Kamerstukken II 1993/94, 23 664, nr. 3, p. 2, 14.
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Tot de invoering van een puntenstelsel is het niet gekomen. Wel is nadien
een wetsvoorstel ingediend – wetsvoorstel 24 112 – met het oog op het aan-
brengen van wijzigingen in – onder andere – de regeling van de ontzegging
van de rijbevoegdheid. In dat wetsvoorstel is de partiële ontzegging van de
bevoegdheid om motorvoertuigen te besturen echter niet (opnieuw) opgeno-
men, maar juist van de hand gewezen omdat zo’n partiële ontzegging onvol-
doende bestraffend zou werken:

‘Bij de wens een ontzegging van de rijbevoegdheid slechts gedeeltelijk toe te passen
wordt namelijk op twee gedachten gehinkt: enerzijds wordt gemeend dat de
betrokkene een dermate ernstig verkeersdelict heeft begaan dat hem de bevoegdheid
tot het besturen van een motorrijtuig moet worden ontnomen, anderzijds wordt
met de persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden van de betrokkene
rekening gehouden door hem de bevoegdheid te laten behouden tot het besturen
van een motorrijtuig voor bepaalde dagen of categorieën motorrijtuigen. Op deze
wijze wordt de essentie aan de straf ontnomen. Wij achten de in de praktijk wel
gegroeide werkwijze om aan een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen
ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaarden te verbinden ongewenst. Om deze
reden zien wij af van een wettelijke regeling van de partiële ontzegging van de
rijbevoegdheid.’58

Anders dan door het Openbaar Ministerie wordt betoogd, oordeelt de Hoge
Raad dat de door het gerechtshof gegeven last tot tenuitvoerlegging niet in
strijd komt met de bewoordingen of het systeem van de wet. Hierbij wordt
vooropgesteld dat de Hoge Raad reeds onder het oude artikel 39 WVW de
mogelijkheid heeft aanvaard van een partiële ontzegging van de rijbevoegd-
heid.59 De regeling van artikel 39 WVW is, zo overweegt de Hoge Raad,
ongewijzigd overgegaan in artikel 179 WVW 1994. De Hoge Raad vervolgt:

‘Ook die wetsbepaling verzet zich niet tegen een partiële ontzegging. Weliswaar
blijkt uit de (…) memorie van toelichting (…) dat de desbetreffende ministers de
oplegging van een partiële ontzegging ongewenst vonden en dat zij daarom afzagen
van een wettelijke regeling van de partiële ontzegging, maar die toelichting heeft
geen kracht van wet. En alleen de wet kan voormeld arrest opzijzetten en aldus
de rechterlijke straftoemetingsvrijheid inperken.’60

Vervolgens brengt de Hoge Raad naar voren dat het in deze zaak niet gaat
om de oplegging van de straf van ontzegging van de bevoegdheid om motor-
voertuigen te besturen, maar om het geven van een last tot tenuitvoerlegging.

58 Kamerstukken II 1994/95, 24 112, nr. 3, p. 3.
59 De Hoge Raad verwijst hierbij naar HR 13 november 1979, NJ 1980/107. Daarin overweegt

de Hoge Raad: ‘Uit niets blijkt dat de wetgever slechts van een algehele ontzegging van
de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen heeft willen weten.’

60 Rov. 2.4.
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‘Vorenbedoelde uitlatingen van de ministers met betrekking tot de onwenselijk-
heid van de oplegging van een partiële ontzegging, zijn hier dus niet, althans
niet rechtstreeks, van toepassing’, aldus de Hoge Raad.61 Daaraan wordt dan
nog toegevoegd dat artikel 14g Sr voorziet in de last dat een gedeelte van de
niet ten uitvoer gelegde straf alsnog zal worden geëxecuteerd. Dat behelst,
zo blijkt uit de wetsgeschiedenis van artikel 14g Sr,62 de mogelijkheid van
partiële tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf. ‘Ook hier
geldt’, zo merkt de Hoge Raad op, ‘dat de inperking van de rechterlijke
bevoegdheid om een partiële tenuitvoerlegging te gelasten, slechts bij wet kan
geschieden.’63

Ten aanzien van zowel de oplegging van de ontzegging van de rijbevoegd-
heid als de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde ontzegging
van de rijbevoegdheid hanteert de Hoge Raad in de kern hetzelfde redeneer-
schema. De kern daarvan is dat reeds is uitgemaakt – in de tekst van de wet,
Kamerstukken en/of rechtspraak – dat de partiële ontzegging en de partiële
tenuitvoerlegging zijn toegelaten. Alleen een wijziging van de wet kan daar
verandering in brengen, niet een zienswijze die is neergelegd in een toelichting
op een wetsvoorstel dat (op dit punt) het bestaande wettelijke kader onaange-
tast laat. De Hoge Raad laat weinig ruimte voor misverstand: ‘die toelichting
heeft geen kracht van wet’. Uit dit arrest lijkt daarom het principe te mogen
worden afgeleid dat de rechter alleen gehouden is om de uitleg die hij heeft
gegeven aan een wettelijke bepaling of een wettelijke regeling, bij te stellen
wanneer een wetswijziging hem daartoe noopt.

Bij de stelligheid die de Hoge Raad tentoonspreidt in zijn overwegingen,
kan men ook aarzelingen hebben. In zijn noot plaatst Mevis een interessante
kanttekening:

‘Als de wetgever een bepaalde rechterlijke interpretatie van de wet niet (meer)
wenst, moet hij dat helder en duidelijk zeggen, maar een uitdrukkelijke formele
voorziening in de tekst van enige wet zelf, is toch echt alleen nodig als de wetgever
daarmee ook inderdaad van de wet zelf wil afwijken. Bestendige interpretatie van
een wet schept nog geen wettelijke voorziening van straftoemetingsvrijheid voor
de rechter die alleen door de wet zelf kan worden teruggenomen.’64

Deze opmerking is met name interessant in relatie tot de oplegging van een
partiële ontzegging van de rijbevoegdheid, omdat in de wet niet expliciet was

61 Rov. 2.5.
62 De Hoge Raad verwijst naar Kamerstukken II 1984/85, 18 764, nr. 3, p. 29.
63 Rov. 2.5.
64 Zie onderdeel 3 van zijn noot.
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en is bepaald dat een dergelijke ontzegging is toegestaan.65 Die mogelijkheid
is – op goede gronden – aanvaard in de rechtspraak, maar is het dan werkelijk
noodzakelijk om aan de tekst van de wet te sleutelen om daar verandering
in aan te brengen? Het gaat bij deze kwestie niet om een enkele uitlating in
de Kamerstukken. Moet niet betekenis worden toegekend aan het gegeven
dat eerst door middel van een – door de regering voorgestelde en het parle-
ment aanvaarde – wetswijziging in feite de mogelijkheid van de oplegging
van een partiële ontzegging van de rijbevoegdheid werd gecodificeerd, maar
dat daarna deze codificatie – voordat die in werking trad – werd teruggedraaid
met wetsvoorstel 24 112? Door in te stemmen met dat wetsvoorstel aanvaardde
het parlement dat de bepaling waarmee die codificatie zou plaatsvinden, een
andere vorm kreeg en niet meer expliciet voorzag in partiële ontzegging van
de rijbevoegdheid. Ook kan niet uit het parlementaire debat worden afgeleid
dat het parlement van oordeel was dat toch de mogelijkheid van de oplegging
van een partiële ontzegging van de rijbevoegdheid op een of andere wijze
zou moeten worden behouden. Is daarmee dan niet langs democratische weg
gemarkeerd dat de partiële ontzegging van de rijbevoegdheid niet meer zou
moeten plaatsvinden?

Dat de Hoge Raad toch geen betekenis heeft willen toekennen aan deze
gang van zaken aan de zijde van de wetgever, kan wellicht als volgt worden
verklaard. De benadering van de Hoge Raad heeft als onmiskenbaar voordeel
dat er niet behoeft te worden gespeculeerd wat de redenen zijn geweest voor
de instemming met wetsvoorstel 24 112. Want ook al kan niet worden gecon-
stateerd dat het parlement van oordeel was dat toch de mogelijkheid van de
oplegging van een partiële ontzegging van de rijbevoegdheid zou moeten
worden behouden, het parlement heeft hier niet uitdrukkelijk een keuze
behoeven te maken. Wat ter stemming voorlag in het parlement was de tekst
van wetsvoorstel 24 112, terwijl in dat voorstel niet expliciet iets werd geregeld
omtrent de partiële ontzegging. En ook al vindt de stemming omtrent een
wetsvoorstel plaats in het licht van de toelichting die op het wetsvoorstel is
gegeven, het parlement stemt strikt genomen niet over de toelichting maar
over de voorgestelde wettelijke bepalingen. Het principe dat de Hoge Raad
lijkt te willen hanteren – de rechter is alleen gehouden om de uitleg die hij
heeft gegeven aan een wettelijke bepaling of een wettelijke regeling, bij te
stellen wanneer een wetswijziging hem daartoe noopt – voorkomt dat de
rechter moet speculeren wat het standpunt van het parlement is geweest ten
aanzien van een passage uit de toelichting van de zijde van de minister,

65 Ten aanzien van de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde ontzegging van
de rijbevoegdheid ligt dat in zoverre anders dat de Hoge Raad oordeelt dat artikel 14g
Sr, gelet op de wetsgeschiedenis, de partiële tenuitvoerlegging toelaat. Mevis betwijfelt
in zijn noot onder het hier besproken arrest echter of uit de passage waarnaar de Hoge
Raad verwijst, kan worden afgeleid dat de wetgever het oog had op de partiële tenuitvoer-
legging zoals die in de onderhavige zaak aan de orde was.
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wanneer deze betrekking heeft op de uitleg van het geldende recht en niet
rechtstreeks betrekking heeft op een voorgestelde wijziging van de wet.

Meer toegespitst op de kwestie die in dit arrest concreet voorlag, kan erop
worden gewezen dat op het terrein van het sanctierecht de straftoemetingsvrij-
heid van de rechter – op goede gronden66 – zeer ruim is en dat om die reden
ook niet zomaar een beperking van die vrijheid mag worden aangenomen.
De Hoge Raad refereert ook expliciet aan de straftoemetingsvrijheid. Het
bijzondere aan de straftoemetingsvrijheid zoals die in het Nederlandse straf-
recht bestaat, is dat het regelmatig voorkomt dat door middel van wetsvoorstel-
len indirecte communicatie met de rechter over de straftoemeting plaatsvindt,
terwijl dat maar vrij zelden leidt tot daadwerkelijke inperking van die vrijheid
in de wet.67 Wanneer men de toelichting op wetsvoorstel 24 112 nader bekijkt,
valt op dat de minister inderdaad enige terughoudendheid toont waar het
gaat om het aan banden leggen van de rechter. In reactie op vragen vanuit
de Tweede Kamer geeft de minister namelijk aan dat het afzien van een
regeling van de partiële ontzegging ‘niet betekent dat het de rechter onmogelijk
wordt gemaakt om aan een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid voorwaarden te verbinden die feitelijk neerkomen op
een ontzegging voor bepaalde dagen in de week of voor bepaalde motorrijtui-
gen’. Maar de minister herhaalt wel dat hij zo’n constructie ongewenst acht
omdat daarmee ‘de kracht van deze sanctie (de ontzegging van de rijbevoegd-
heid; MJB) grotendeels teniet gedaan’ wordt. De minister wil niet dat ‘van
een expliciete wettelijke regeling van de partiële ontzegging van de rijbevoegd-
heid een stimulans zou kunnen uitgaan om deze sanctie vaker op te leggen’.68

De Hoge Raad haalt deze passage uit de wetsgeschiedenis niet aan. Maar
zonder betekenis is deze passage uiteraard niet, omdat de afwijzing door de
minister van het toepassen van een partiële ontzegging van de rijbevoegdheid
niet absoluut blijkt te zijn. Dat illustreert overigens hoe lastig het kan zijn om
een eenduidige opvatting uit een parlementair debat te destilleren, wanneer
dat debat niet geschiedt aan de hand van een concreet voorstel tot wijziging
van de wet.

4.2 Een algemeen principe

Het principe dat de rechter alleen is gehouden om de uitleg die hij heeft
gegeven aan een wettelijke bepaling of een wettelijke regeling, bij te stellen

66 Zie uitvoerig M.S. Groenhuijsen & T. Kooijmans, ‘Bestraffing in Nederland’, in: Bestraffing
in Nederland en België (preadviezen Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Strafrecht), Nijmegen:
Wolf Legal Publishers 2013, p. 1-100.

67 Vgl. daarover M.J. Borgers, ‘Het wettelijke sanctiestelsel en de straftoemetingsvrijheid van
de rechter’, DD 2005/11, p. 177 en Groenhuijsen & Kooijmans 2013, p. 48-51.

68 Kamerstukken II 1995/96, 24 112, nr. 5, p. 6.
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wanneer een wetswijziging hem daartoe noopt, is in zijn algemeenheid een
goed hanteerbaar principe. Het hanteren van dit principe voorkomt immers
dat de rechter voor de moeizame taak komt te staan om uit te maken welke
uitlatingen nu wel en niet aan ‘de’ wetgever kunnen worden toegerekend.
Maar er zijn ook andere, belangrijkere argumenten waarom dit algemene
principe kan en moet worden omarmd. Het is de taak en ook de plicht van
de rechter om onafhankelijk te oordelen over de toepassing en de uitleg van
de wet. De rechter zou een speelbal worden, wanneer hij zich telkens zou
moeten laten leiden door politieke (meerderheids)opvattingen die over een
bepaalde kwestie worden geuit, bijvoorbeeld in de vorm van een motie.69

Het wetgevingsproces dwingt ook, veel meer dan een regulier politiek debat,
tot precisie, omdat in dat proces een concreet voorstel voor een wettekst
centraal staat. Dat voorstel wordt aanvaard dan wel afgewezen, waardoor er
in ieder geval duidelijkheid over bestaat hoe de wettelijke regel luidt. Daarbij
is het wetgevingsproces zo ingericht dat er alle ruimte bestaat voor gedachte-
wisseling en reflectie. Is een wet eenmaal tot stand gekomen, dan pleegt de
rechter – en zeker de strafrechter – zich bij de uitleg van de wet sterk te
oriënteren op de wetsgeschiedenis. Maar van een plicht tot wetshistorische
interpretatie is geen sprake. Aan de rechter staan ook andere interpretatie-
methoden ter beschikking, terwijl hij tevens rekening heeft te houden met
andere rechtsbronnen dan de wet. De uitleg en de toepassing van de wet
betreffen hierbij juist de taak (en de plicht) die aan de onafhankelijk oordelende
rechter is opgedragen.70 En de wet is iets anders dan een uitlating van de
zijde van de wetgever.71 Zo bezien, kan het principe dat de rechter alleen
gehouden is om de uitleg die hij heeft gegeven aan een wettelijke bepaling
of een wettelijke regeling, bij te stellen wanneer een wetswijziging hem daartoe
noopt, eigenlijk als iets evidents worden beschouwd. Daarbij zien de zojuist
genoemde argumenten niet alleen op (het ontbreken van een plicht tot) het

69 Dergelijke moties worden ook nauwelijks voorgesteld. Enigszins terzijde kan worden
gewezen op de motie die is aangenomen bij de totstandkoming – en dus niet na de aanvaar-
ding – van de Wet terroristische misdrijven over het vervolgen van ‘dieren/eco-activisten’
ter zake van terroristische misdrijven. In deze motie ligt een zekere opvatting besloten over
de uitleg van het terroristisch oogmerk van artikel 83a Sr. Zie Kamerstukken II 2003/04, 28
463, nr. 26 en daarover nader M.J. Borgers, ‘Activisten, demonstranten, stakers en het
kaderbesluit inzake terrorismebestrijding’, in: P.H.P.H.M.C. van Kempen, A.J. Machielse,
H.J.B. Sackers & P.C. Vegter (red.), Levend strafrecht (liber amicorum Y. Buruma), Deventer:
Kluwer 2011, p. 37-38. Het laat zich denken dat een dergelijke motie na de aanvaarding
van een wet wordt aangenomen.

70 Vgl. ook (het eerste deel van) artikel 11 Wet Algemene Bepalingen: ‘De regter moet volgens
de wet regt spreken: hij mag in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet
beoordeelen.’

71 Dat klinkt ook duidelijk door in de adviezen van de Raad van State ten aanzien van het
in paragraaf 2 genoemde wetsvoorstel met betrekking tot de strafbaarstelling van grooming
alsmede de in paragraaf 3.2 besproken wetsvoorstel waarmee de DNA-wetgeving is
aangepast. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 4, p. 34 respectievelijk Kamerstukken II
2009/10, 32 168, nr. 4, p. 5.
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bijstellen van een reeds gegeven uitleg. Ook wanneer de rechter nog geen
uitleg heeft gegeven aan een wettelijk voorschrift of een wettelijke regeling,
kan hem niet bij voorbaat een bepaalde uitleg worden opgedrongen. Als (meer)
algemeen principe kan worden geformuleerd dat de rechter gebonden is aan
de geldende wettelijke voorschriften, maar niet aan uitlatingen die van de zijde
van de wetgever zijn gedaan omtrent de betekenis van die voorschriften. Indien
de wetgever zich niet (langer) kan verenigen met de wijze waarop de rechter
toepassing geeft aan een wettelijk voorschrift, dient hij de wet te wijzigen. En
wanneer de wetgever zich van een bepaalde toepassing van een wettelijk
voorschrift wil verzekeren, dient hij zorg te dragen voor een zodanig heldere
en nauwkeurige regeling dat de rechter in de gewenste richting wordt ge-
wezen.

Wanneer een bepaalde juridische kwestie in de belangstelling komt te staan
en leidt tot juridische stellingnames van de minister of anderszins voorwerp
is van politiek debat, hebben die stellingnames dus geen dwingende betekenis
voor de rechter die wordt geroepen om over de desbetreffende kwestie te
oordelen. Een voorbeeld betreft de inzet van automatische nummerplaatherken-
ning – doorgaans aangeduid als ANPR – ten behoeve van de opsporing. Er
bestaat (vooralsnog) geen specifieke wettelijke regeling voor de inzet van
ANPR. Dat is in de opsporingspraktijk niet als belemmering ervaren om toch
met ANPR te experimenteren. Door het College bescherming persoonsgegevens
(Cbp) is in 2009 een advies opgesteld, waarin uiteen is gezet dat de marges
voor de inzet van ANPR tamelijk smal zijn. Kort gezegd zou alleen het werken
met een hit/no hit-systeem toelaatbaar zijn. Dat systeem komt erop neer dat
door middel van ANPR kentekenplaten worden ‘gelezen’, die kentekens
terstond worden vergeleken met kentekens die in een referentiebestand zijn
vastgelegd, en alleen treffers – hits – worden vastgelegd, met vermelding van
kenteken, locatie en tijdstip van herkenning. Wanneer er geen overeenkomst
wordt vastgesteld met het referentiebestand – er is dan sprake van een no hit –
wordt het desbetreffende kenteken niet vastgelegd, althans wordt de registratie
daarvan steeds en onverwijld vernietigd. Vanuit opsporingsperspectief kunnen
er echter goede redenen bestaan om ook no hits enige tijd te bewaren en op
een later moment nader te analyseren. In de praktijk is (en wordt) dan ook
wel gewerkt met vormen van ANPR die verder reiken dan een hit/no hit-
systeem. Vanwege de privacyvraagstukken die met ANPR zijn gemoeid, heeft
zich een politieke discussie ontvouwd over de wenselijkheid en de toelaatbaar-
heid van ANPR. Het gevolg daarvan is dat de minister zich over de recht-
matigheid van ANPR heeft moeten uitspreken, voordat daarover zich in de
rechtspraak een lijn kon aftekenen. De uitlatingen van de minister zijn niet
steeds in dezelfde bewoordingen gesteld, maar komen – uiteindelijk – neer
op het ontoelaatbaar achten van vormen van ANPR die verder reiken dan
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een hit/no hit-systeem.72 Dat heeft de Hoge Raad er niet van weerhouden om
tot een eigenstandige beoordeling van de rechtmatigheid van het werken met
een hit/no hit-systeem te komen, waarbij het oordeel van de Hoge Raad niet
in lijn ligt met het door de minister onderschreven Cbp-advies.73 Kort samen-
gevat legt de Hoge Raad de voorschriften van de Wet politiegegevens minder
stringent uit dan het Cbp en de minister.74

4.3 Relativering van het algemene principe

Dat de rechter niet is gebonden aan uitlatingen die van de zijde de wetgever
– na de totstandkoming van een wettelijke regel – zijn gedaan omtrent de
betekenis van die voorschriften, wil evenwel niet zeggen dat de rechter aan
dergelijke uitlatingen geen betekenis zou kunnen en mogen toekennen. Er zijn
sprekende voorbeelden van arresten waarin de interpretatie van een wettelijke
norm is geschied aan de hand van een in een later stadium tot stand gekomen
wet en de toelichting daarop, of aan de hand van politieke oordeelsvorming
over een bepaald onderwerp. Een eerste voorbeeld hiervan betreft het Bron-
gersma-arrest.75 Het draait in dat arrest om de vraag of een arts die behulp-
zaam is geweest bij zelfdoding, een beroep kan doen op noodtoestand, in de
situatie dat die zelfdoding is ingegeven door ‘levensmoeheid’. Bij de beoor-
deling van het beroep op noodtoestand betrekt de Hoge Raad niet alleen de
eigen rechtspraak over hulp bij zelfdoding en euthanasie, maar slaat de Hoge
Raad ook acht op passages uit de wetsgeschiedenis van de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Deze wet is tot stand
gekomen na het aan de verdachte verweten feit. In het wetgevingsdebat is
de Brongersma-zaak zelf aanleiding geweest voor debat. Uit de wetsgeschiede-

72 Aanvankelijk geeft de minister aan dat ‘nog geen uitsluitsel kan worden gegeven’ over
de rechtmatigheid van de verschillende vormen van ANPR (Aanhangsel Kamerstukken II
2007/08, nr. 1188, p. 2540 en Aanhangsel Kamerstukken II 2007/08, nr. 2948, p. 5984). Vervol-
gens laat de minister weten dat het advies van het Cbp – geen bewaring van no hits – zal
worden opgevolgd (Kamerstukken II 2009/10, 31 051, nr. 6, p. 2). Tot slot acht de minister
het bewaren van no hits niet in overeenstemming met de wet (Kamerstukken II 2012/13,
31 051, nr. 11, p. 2 en Aanhangsel Kamerstukken II 2014/15, nr. 603, p. 2). A-G Knigge brengt
in onderdeel 4.15 van zijn conclusie voor HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3142,
NJ 2015/296 m.nt. M.J. Borgers naar voren dat uit wetsvoorstel 33 542 weer een andere
zienswijze van de regering lijkt te kunnen worden afgeleid, omdat hierin wel een nadere
regeling van het verzamelen van ANPR-gegevens wordt voorgesteld, maar geen wijziging
van de Wet politiegegevens wordt voorgesteld.

73 HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3142, NJ 2015/296 m.nt. M.J. Borgers.
74 De Hoge Raad gaat niet in op het advies van het Cbp. Zie daarover de conclusie van A-G

Machielse voor en de noot van F.W. Bleichrodt onder HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:
BV7438, NJ 2013/175 en de conclusie van A-G Knigge voor HR 11 november 2014, ECLI:NL:
HR:2014:3142, NJ 2015/296 m.nt. M.J. Borgers.

75 HR 24 december 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE8772, NJ 2003/167 m.nt. T.M. Schalken.
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nis van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
leidt de Hoge Raad af dat de wetgever uitdrukkelijk heeft beoogd dat deze
wet geen betrekking heeft op situaties waarin geen sprake is van medisch
geclassificeerde, somatische of psychische ziektes of aandoeningen. Daarmee
kon het beroep op noodtoestand in deze zaak niet slagen.

Zoals aangegeven, zoekt de Hoge Raad aansluiting bij het parlementaire
debat over de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelf-
doding, terwijl deze wet pas tot stand is gekomen na het handelen van de
verdachte arts. Aldus betrekt de Hoge Raad strikt genomen in de uitleg van
het recht een gegeven dat ten tijde van het handelen nog niet bestond. De Hoge
Raad licht deze keuze indirect toe door erop te wijzen dat de Wet toetsing
levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding ‘in het voetspoor van’
de rechtspraak van de Hoge Raad over hulp bij zelfdoding en euthanasie tot
stand is gekomen,76 en dat die wet ‘voor een belangrijk deel een codificatie
van de rechtspraak van de Hoge Raad’ behelst.77 Voorts overweegt de Hoge
Raad dat de wetsgeschiedenis ‘geen aanknopingspunten [biedt] dat de wet-
gever een andere opvatting is toegedaan dan die welke tot uitdrukking komt
in de rechtspraak van de Hoge Raad’. Anders gezegd: de Wet toetsing levens-
beëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding heeft een stap gezet die past
in de lijn van de reeds bestaande rechtspraak van de Hoge Raad. Wellicht heeft
de Hoge Raad zo willen laten doorklinken dat een andersluidende beslissing
in de Brongersma-zaak ook los van het wetgevingsdebat niet voor de hand
had gelegen.78 Toch heeft de Hoge Raad zich hier nadrukkelijk georiënteerd
op het politieke en maatschappelijke debat over euthanasie en hulp bij zelf-
doding. Bij zo’n gevoelig thema ligt het ook alleszins voor de hand dat de
rechter aansluiting zoekt bij de opvattingen die daaromtrent in de samenleving
en (dus) de politiek leven.

Een tweede voorbeeld betreft het tweede Pikmeer-arrest,79 waarin de Hoge
Raad de interpretatie van artikel 51 Sr in relatie tot overheidsorganen heeft
aangescherpt door de strafrechtelijke immuniteit van openbare lichamen te
preciseren en daarmee feitelijk in te perken. De Hoge Raad schetst daarbij
enkele ontwikkelingen die zich na de invoering van artikel 51 Sr hebben
voorgedaan. In dat verband wijst de Hoge Raad erop dat ook in de Tweede

76 Rov. 4.2.
77 Rov. 4.1.
78 Al zou daar ook anders tegenaan kunnen worden gekeken. In het Brongersma-arrest bouwt

de Hoge Raad voort op het Chabot-arrest (HR 21 juni 1994, NJ 1994, 656 m.nt. T.M. Schal-
ken). In dat laatste arrest wordt de eis van een medisch geclassificeerde ziekte of aandoening
niet expliciet genoemd. Tot het Brongersma-arrest heeft onzekerheid bestaan over de
toelaatbaarheid van hulp bij zelfdoding en euthanasie in geval van afwezigheid van zo’n
ziekte of aandoening. Zie hierover onder andere E. Pans, De normatieve grondslagen van het
Nederlandse euthanasierecht, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006, p. 22-23 en N. Rozemond,
‘De voortdurende invloed van de Hoge Raad op het euthanasierecht’, AAe 2015, p. 233-235.

79 HR 6 januari 1998, NJ 1998/367 m.nt. J. de Hullu.
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Kamer ‘het duidelijke gevoelen naar voren [is] gekomen’ dat de eerder gehan-
teerde jurisprudentiële regel te weinig ruimte bood voor strafrechtelijke hand-
having jegens lagere overheden. Hierbij wordt verwezen naar een nota van
de regering en het daarover gevoerde overleg met de Vaste Kamercommissie
voor Justitie, als ook een vrijwel met algemene stemmen aangenomen motie
waarin dat zojuist genoemde gevoelen is verwoord.80 Op grond hiervan stelt
de Hoge Raad vast dat ‘er thans sprake is van een zodanig algemene opvatting
dat lagere overheden in ruimere mate vervolgd moeten kunnen worden’.
Daarin vindt de Hoge Raad aanleiding om de lijn van de eerdere rechtspraak
te heroverwegen.81 Ook hier gaat het om een thema dat in het midden van
de politieke en maatschappelijke belangstelling staat, en ten aanzien waarvan
ook consensus bestaat ten aanzien van de te volgen lijn.

Het vierde HIV-arrest geeft ogenschijnlijk blijk van eenzelfde benadering.82

In dat arrest is de vraag aan de orde of een HIV-besmet persoon zich schuldig
maakt aan (poging tot) zware mishandeling door het hebben van onbescherm-
de seks (zonder de seksuele partner tevoren te informeren over de besmetting).
Meer specifiek staat ter discussie of, met het oog op het aannemen van voor-
waardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, gesproken
kan worden van een aanmerkelijke kans op besmetting. Het gerechtshof heeft
voor het aannemen van die kans gebruikgemaakt van statistische gegevens
omtrent de kans van het gevaar van besmetting en daarbij waarde gehecht
aan het feit dat een bepaalde kans in de medische wereld als een grote kans
wordt beschouwd. De Hoge Raad overweegt in reactie daarop:

‘Gelet op de terughoudendheid die – ook volgens de opvatting van de betrokken
ministers (vgl. Kamerstukken II 2004-2005, 29 800 VI, nr. 157, blz. 5-9) – mede in
verband met volksgezondheidsbelangen ten aanzien van de bijzondere situatie van
het gevaar van HIV-besmetting dient te worden betracht bij het aanvaarden van
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor gevaarzettende gedragingen als de onderhavi-
ge, komt aan die gegevens echter onvoldoende gewicht toe om op grond daarvan
de aanmerkelijke kans aanwezig te achten die in gevallen als de onderhavige voor
voorwaardelijk opzet is vereist.’83

Het Kamerstuk waar de Hoge Raad naar verwijst betreft een notitie van de
minister van Justitie, mede uitgebracht namens twee andere ministers,84 waar-
in de consequenties van het derde HIV-arrest worden besproken. De Hoge

80 Rov. 5.5.
81 Rov. 5.6. Daarbij tekent de Hoge Raad aan dat er ook geen sprake is van ‘zodanig omlijnde

voorbereidingen tot wetgeving’ dat de Hoge Raad zich om die reden terughoudend zou
moeten opstellen.

82 HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9659, NJ 2007/313 m.nt. Y. Buruma.
83 Rov. 4.4.
84 Het betreft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alsmede de minister voor

Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.
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Raad heeft in dat laatstgenoemde arrest overwogen dat het feit dat het aangaan
van onbeschermde seksuele contacten door een HIV-besmet persoon gevaarzet-
tend is, nog niet met zich brengt dat sprake is van een aanmerkelijke kans
op besmetting met HIV.85 De Hoge Raad heeft daaraan toegevoegd dat

‘[d]e vraag of en zo ja in hoeverre het aangewezen is strafrechtelijke bescherming
te verlenen – zoals door het creëren van een abstract gevaarzettingsdelict – in
verband met het gevaar dat voortvloeit uit het aangaan van onbeschermde seksuele
contacten door een persoon die besmet is met het HIV-virus, ter beoordeling van
de wetgever [staat].’86

Het is deze vraag die wordt beantwoord in de genoemde notitie, terwijl die
notitie weer wordt betrokken in het vierde HIV-arrest. Aldus lijkt de Hoge
Raad zich in het vierde HIV-arrest duidelijk te hebben willen oriënteren op
de uitkomst van politieke oordeelsvorming over een kwestie die de Hoge Raad
zelf met het oog op die oordeelsvorming op het bord van de wetgever heeft
gelegd.

Bij nadere beschouwing kan het vierde HIV-arrest evenwel niet op één
lijn worden gesteld met het Brongersma-arrest en het tweede Pikmeer-arrest.
Allereerst kan erop worden gewezen dat in de notitie van de ministers eigenlijk
geen standpunt wordt geformuleerd omtrent het geldende recht. Er wordt
niet specifiek aangegeven hoe de rechter (nader) uitleg zou moeten geven aan
het opzetvereiste in geval van (poging tot) zware mishandeling. In de notitie
wordt juist het derde HIV-arrest tot uitgangspunt genomen.87 Van daaruit
wordt ingegaan op de vraag of er ‘een aanvullende strafbaarstelling’ moet
worden aanvaard, die dan in essentie zou moeten zijn gericht op het aangaan
van vrijwillige seksuele contacten waarbij de HIV-besmetting wordt verzwe-
gen.88 De wenselijkheid van zo’n aanvullende strafbaarstelling wordt afgewe-
zen, omdat – kort gezegd – volksgezondheidsbelangen al te zeer in de knel

85 HR 18 januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR1860, NJ 2005/154 m.nt. D.H. de Jong. De Hoge
Raad overweegt dat het antwoord op de vraag naar de aanmerkelijke kans anders kan liggen
ingeval van ‘bijzondere, risicoverhogende omstandigheden’.

86 Rov. 3.7.
87 Een lastig te duiden element in de notitie is dat de ministers ervan uitgaan dat strafrechtelijk

optreden vooral problematisch is wanneer na het seksuele contact geen besmetting wordt
vastgesteld. Zie Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 157, p. 4. Voor de vaststelling van
voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel maakt het evenwel
geen verschil of de besmetting al dan niet wordt overgebracht. Het gaat immers om de
kans dat dit zal gebeuren. Waarschijnlijk hebben de ministers vooral willen aangeven dat
in de situatie dat geen besmetting wordt vastgesteld, niet (tevens) zou kunnen worden
vervolgd wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld (artikel 308 Sr).
Voor zover echter de veronderstelling van de ministers is dat in geval er wel besmetting
plaatsvindt, het aannemen van voorwaardelijk opzet een eenvoudige zaak is, laat het vierde
HIV-arrest zien dat die veronderstelling onjuist is. Vgl. in die zin ook onderdeel 6 van de
noot van Buruma onder HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9659, NJ 2007/313.

88 Kamerstukken II 2004/05, 29 800 VI, nr. 157, p. 4.
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zouden kunnen komen als mensen uit angst voor vervolging geen mededeling
meer zouden doen van hun besmetting of zich niet meer zouden laten testen
op besmetting. Voorts is van belang – waar het gaat om de verschillen met
het Brongersma-arrest en het tweede Pikmeer-arrest – dat de Hoge Raad zich
hier niet oriënteert op de uitkomst van een politiek debat. De notitie van de
ministers heeft wel tot enig debat geleid over de wenselijkheid van een aanvul-
lende strafbaarstelling, maar dat debat is op een gegeven moment verzand.89

Van duidelijke politieke consensus kan dan ook niet worden gesproken.90

In het licht van deze verschillen lijkt het beroep dat de Hoge Raad in het vierde
HIV-arrest doet op het desbetreffende Kamerstuk, vooral te moeten worden
begrepen in het licht van de dynamiek van de HIV-rechtspraak als geheel.
In de rechtspraak lijkt sprake te zijn van een zekere ommezwaai. Waar de
mogelijkheid van vervolging wegens (poging tot) zware mishandeling vanwege
onbeschermd seksueel contact door een HIV-besmet persoon in het licht van
het eerste en het tweede HIV-arrest nog een reële, succesvolle mogelijkheid
leek te kunnen zijn,91 heeft de Hoge Raad met het derde en het vierde HIV-
arrest gekozen voor een zodanige invulling van het vereiste van een aanmerke-
lijke kans dat een vervolging in de regel niet in een veroordeling zal eindi-
gen.92 In die laatste arresten beroept de Hoge Raad zich op de belangen van
de volksgezondheid. Het is kennelijk op dat punt dat de Hoge Raad betekenis
hecht aan de notitie van de ministers. De Hoge Raad plaatst de volksgezond-
heidsbelangen in een bredere context. Waar de ministers de belangen van de
volksgezondheid inroepen om de onwenselijkheid van een aanvullende straf-
baarstelling af te wijzen, trekt de Hoge Raad de conclusie dat diezelfde belan-
gen zich (ook) verzetten tegen een zodanige uitleg van het geldende recht dat
onbeschermde seks door een met HIV-besmet persoon in principe93 leidt tot
strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens (poging tot) zware mishandeling.

89 In verband met wetsvoorstel 31 241, dat ziet op de verplichte medewerking aan een
bloedtest in strafzaken, heeft discussie plaatsgevonden over de wenselijkheid van strafbaar-
stelling van het hebben van onbeschermde seksuele contacten met het oog op het overbren-
gen van HIV. Vgl. Kamerstukken II 2007/08, 31 241, nr. 3, p. 18-19 en Kamerstukken II 2007/08,
31 241, nr. 6, p. 1-2. Mede ten gevolge van de aankondiging van een initiatiefwetsvoorstel
op dit punt is in het kader van de behandeling van wetsvoorstel 31 241 het debat over
die wenselijkheid niet met een duidelijke slotsom beëindigd. Zie Handelingen II 11 september
2008, p. 111-8072/8073.

90 Vgl. ook C.J. van der Wilt, ‘De Hoge Raad vertilt zich wederom aan de HIV-problematiek’,
DD 2007, p. 600: ‘De wetgever heeft zich niet uitgelaten over de vraag naar de strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid van hiv-besmette personen die onveilig vrijen.’

91 HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003, 552 m.nt. Y. Buruma en HR 24 juni
2003, ECLI:NL:HR:2003:AF8058, NJ 2003, 555.

92 Zie voor een nadere bespreking van deze rechtspraak Van der Wilt 2007 en J. de Hullu,
Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 247-249.

93 De Hoge Raad laat in het vierde HIV-arrest de mogelijkheid open dat op grond van de
– in het derde HIV-arrest reeds aangeduide – bijzondere, risicoverhogende omstandigheden
wel voorwaardelijk opzet kan worden aangenomen. De ruimte daarvoor lijkt echter zeer
beperkt. Zie Van der Wilt 2007, p. 599.
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Indirect ontleent de Hoge Raad zo steun aan de notitie voor de ontwikkeling
die met het derde HIV-arrest is ingezet en met het vierde HIV-arrest is door-
gezet: het is niet (zozeer) een juridische opvatting omtrent de uitleg en de
toepassing van het opzetvereiste, maar veeleer de weging van belangen – met
als uitkomst het prevaleren van de volksgezondheidsbelangen – die de Hoge
Raad inroept ter ondersteuning van de verdere uitwerking van de door hem
(in het derde HIV-arrest) gekozen lijn ter zake van de uitleg en de toepassing
van het opzetvereiste in de specifieke context van onbeschermde seks door
met HIV-besmette personen.94 Daarmee rijst de vraag of er in zekere zin geen
sprake is van een gelegenheidsargument. Ook al is het geenszins onbegrijpelijk
dat de Hoge Raad in deze context aansluiting heeft willen zoeken bij de
politieke en beleidsmatige argumentatie in de notitie van de ministers, die
argumentatie ziet op een andere vraag – namelijk die naar de wenselijkheid
van aanvullende wetgeving – dan de vraag (omtrent de aanmerkelijkheid van
de kans bij voorwaardelijk opzet) die de Hoge Raad heeft beantwoord.95 Dat
bij de beantwoording van die vragen telkens de volksgezondheidsbelangen
een rol spelen, maakt niet dat de vragen dezelfde zijn. In zoverre geeft het
vierde HIV-arrest vooral weer hoe de Hoge Raad zelf invulling geeft aan het
vereiste van voorwaardelijk opzet.96

Interessant zijn niet alleen kwesties die in het brandpunt van de publieke
belangstelling staan. Ook met betrekking tot meer technische kwesties zijn
er voorbeelden te vinden van arresten waarin aansluiting wordt gezocht bij
parlementaire stukken waarin een standpunt wordt ingenomen over de uitleg
van reeds geldende wettelijke voorschriften. Een voorbeeld daarvan betreft
de rechtspraak over de bevoegdheid tot lijfsvisitatie op grond van artikel 17
(van de inmiddels vervallen) Douanewet. De Hoge Raad heeft bepaald dat
deze bevoegdheid niet zo ver reikt dat daaronder ook – kort gezegd – het
schouwen van de natuurlijke holten van het onderlichaam kan worden begre-
pen. De Hoge Raad beroept zich daarbij op de wetsgeschiedenis van artikel
17 Douanewet. Voorts wijst de Hoge Raad, ter bevestiging van de uitleg van
artikel 17 Douanewet, op de opvolger van artikel 17 Douanewet – dat betreft
artikel 1:28 Algemene douanewet – waarin de regeling van de lijfsvisitatie
nader is uitgewerkt en aanvullende voorschriften worden gegeven voor het
schouwen van het lichaam. Die nadere regulering is ingegeven, zo blijkt uit
de toelichting op artikel 1:28 Algemene Douanewet, door de eisen die artikel

94 Onduidelijk is welke betekenis de Hoge Raad aan de volksgezondheidsbelangen zou willen
toekennen als de vervolging wordt toegesneden op artikel 308 Sr. Zie daarover N. Roze-
mond, ‘Hoe groot moet de kans zijn?’, NJB 2007, p. 1107-1109.

95 Zie hierover nader Rozemond 2007. Hij betoogt dat uit de notitie slechts terughoudendheid
kan worden afgeleid ten aanzien van de poging tot zware mishandeling in het geval van
incidentele, onbeschermde seksuele contacten die niet tot bewezen besmetting leiden.

96 Zij het dat die invulling zich wel lijkt te beperken tot de specifieke context van onbescherm-
de seks door met HIV-besmette personen. De Hullu 2015, p. 249 spreekt van ‘bijzondere
rechtspraak over een specifiek thema’.
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10 en 11 Grondwet en artikel 8 EVRM stellen aan een gelegitimeerde inbreuk
op het recht op de persoonlijke levenssfeer en op het recht op onaantastbaar-
heid van het lichaam.97 Op grond van eenzelfde redenering heeft de Hoge
Raad ook geoordeeld dat het voormalige artikel 17 Douanewet geen toereiken-
de grondslag bood voor het doen ontkleden en het vervolgens onderzoeken
van het lichaam.98 In de toelichting op artikel 1:28 Algemene Douanewet,
waar de Hoge Raad naar verwijst, wordt niet uitvoerig ingegaan op het oude
artikel 17 Douanewet. Duidelijk is echter dat de minister de regeling van artikel
1:28 Algemene Douanewet heeft voorgesteld, omdat de oude regeling eigenlijk
niet toereikend was om verdergaande onderzoekshandelingen dan onderzoek
aan de kleding te legitimeren. Dat standpunt betrekt de Hoge Raad bij zijn
oordeel over de reikwijdte van het oude artikel 17 Douanewet. In het eerste
arrest noemt de Hoge Raad de toelichting op artikel 1:28 Algemene Douanewet
als een bijkomend argument, dat de door de Hoge Raad gehanteerde wetshisto-
rische uitleg van artikel 17 Douanewet bevestigt. In het tweede arrest vormt
de toelichting op artikel 1:28 Algemene Douanewet eigenlijk het enige argu-
ment voor de diskwalificatie van artikel 17 Douanewet als (toereikende)
grondslag voor de in die zaak toegepaste handelingen.

In dezelfde lijn ligt rechtspraak waarin latere Kamerstukken worden
genoemd die een verduidelijking bevatten van een reeds geldende bepaling.
Een voorbeeld is een arrest over de betekenis van ‘zonder rijbewijs’ in artikel 8
WVW 1994.99 Voor de uitleg van artikel 8 WVW 1994 zoals die bepaling gold
op 24 juni 2011, beroept de Hoge Raad zich op de wetsgeschiedenis van een
wijziging van artikel 8 WVW 1994, die eerst op 1 december 2011 in werking
is getreden. Uit die wetsgeschiedenis blijkt dat de nieuwe formulering van
het vierde lid van artikel 8 WVW 1994

‘een “verduidelijking” is van de oude – hier toepasselijke – formulering van die
bepaling’, zodat ‘het bestanddeel “zonder rijbewijs” van art. 8, vierde lid, (oud)
WVW 1994 [moet] worden uitgelegd als “zonder dat aan hem een rijbewijs is
afgegeven”.’

Dat de Hoge Raad in deze arresten over lijfsvisitatie en de betekenis van
‘zonder rijbewijs’ expliciet ingaat op parlementaire stukken waarin een stand-
punt wordt ingenomen over de uitleg van reeds geldende wettelijke voorschrif-
ten, heeft er wellicht (mede) mee van doen dat de Hoge Raad tegenspraak
tussen oud en nieuw recht wil vermijden. Wanneer een regeling wordt aange-
past omdat deze – in het licht van de Grondwet en het EVRM – als niet
toereikend heeft te gelden of omdat deze niet duidelijk zou zijn, zou het
merkwaardig zijn als de Hoge Raad de oude regeling wel als toereikend zou

97 HR 29 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ8795, NJ 2008/14 m.nt. J.M. Reijntjes.
98 HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6857, NJ 2011/23.
99 HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:695.
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aanmerken of zou kiezen voor een uitleg die afwijkt van de verduidelijking
die de wetgever heeft willen aanbrengen.100 In dat geval zou de rechter de
wetgever afvallen, terwijl de wetgever juist de kwaliteit of de toegankelijkheid
van het recht op een bepaald punt beoogt te verbeteren. Men zou in deze zaken
wellicht daarom kunnen spreken van (een vorm van) anticiperende interpreta-
tie, waarbij voor de uitleg van het – in het concrete geval – geldende recht
aansluiting wordt gezocht bij het toekomstige recht.101 De gedachte daarbij
is dat – zonder gegronde reden – geen disharmonische overgang tussen het
oude en het nieuwe recht moet plaatsvinden.102 In deze voorbeelden is er
sprake van oriëntatie op Kamerstukken die zien op een wetswijziging die
rechtstreeks raakt aan de te beantwoorden rechtsvraag. Die oriëntatie kan ook
plaatsvinden als een wetswijziging meer zijdelings relevant is voor de aan
de orde zijnde rechtsvraag. Een voorbeeld daarvan is een arrest over het
bestanddeel ‘uitgeven’ in artikel 209 Sr (oud).103 De Hoge Raad beroept zich
daarin op de toelichting van een latere wetswijziging, waardoor het strafmaxi-
mum van artikel 213 Sr is verhoogd.104 In die toelichting is de indiener van
het amendement waarmee deze strafmaximumverhoging is voorgesteld,

100 In het besproken arrest over ANPR gaat de Hoge Raad wel in tegen de opvatting van de
minister dat de toepassing van ANPR anders dan in de vorm van het hit/no hit-systeem,
niet kan worden toegelaten. Uit dat arrest kan echter niet worden afgeleid dat iedere vorm
en toepassingswijze van ANPR zou mogen worden toegepast. In zoverre doet dat arrest
niets af aan de wenselijkheid van het treffen van een nadere wettelijke regeling, zoals die
thans ook in ontwikkeling is met wetsvoorstel 33 542. Zie ook onderdeel 4 van de noot
onder HR 11 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3142, NJ 2015/296.

101 Zie daarover, vanuit het perspectief van het burgerlijke recht, Asser-Vranken, Algemeen
deel **, Zwolle: Tjeenk Willink 1995, p. 102-110. Het verlenen van betekenis aan een voor-
schrift onder het oude recht aan de hand van het nieuwe recht wordt daar aangeduid als
‘regressieve’ anticipatie (p. 106). Kritisch hierover is Ch.P.A. Geppaart, Fiscale rechtsvinding,
Amsterdam: FED 1984, p. 57, die – op zichzelf terecht – opmerkt dat met het toekennen
van betekenis aan de bedoeling van de latere wetgever, een nieuw element wordt toe-
gevoegd aan de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever. Zie over anticiperende interpre-
tatie voorts Groenewegen 2006, p. 127-131, die (op p. 130) spreekt van anticiperende
interpretatie met wetshistorische inslag.

102 Vgl. Asser-Vranken 1995, p. 104.
103 HR 8 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF1276, NJ 2003/443. Een ander, maar tamelijk complex

voorbeeld betreft HR 14 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014, NJ 2014/477 over de uitleg van
artikel 314 lid 2 Sv. De Hoge Raad verwijst daarbij naar een wetsvoorstel waarin een
aanvankelijk beoogde wijziging van het oorspronkelijke 314 Sv niet is doorgezet. Nadien
is artikel 314 Sv opnieuw vastgesteld. Echter, op het punt waar het in dit arrest om draait
(de vraag wanneer een wijziging van de tenlastelegging tot aanhouding van het onderzoek
ter terechtzitting moet leiden, in de situatie van een behandeling op tegenspraak), wijkt
het huidige artikel 314 Sv in de kern niet af van het oorspronkelijke artikel 314 Sv. Op de
keper beschouwd kent de Hoge Raad daardoor waarde toe aan een parlementair debat
dat zich heeft voltrokken na de totstandkoming van de bepaling, zonder dat ten aanzien
van het springende punt een wetswijziging heeft plaatsgevonden.

104 De Hoge Raad vermeldt abusievelijk dat bij deze wetswijziging ook het strafmaximum
van artikel 209 Sr is verhoogd. Dat is echter niet het geval, getuige de Wet van 17 mei 2001,
Stb. 2001, 234.
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ingegaan op het doel en de strekking van artikel 209 Sr en artikel 213 Sr. De
Hoge Raad verwijst naar die toelichting ter onderbouwing van zijn oordeel
dat het bestanddeel ‘uitgeven’ in artikel 209 Sr (oud) op gelijke wijze moet
worden uitgelegd als het gelijkluidende bestanddeel in 213 Sr.

5 Tussenstand: rechterlijke interpretatie en de wil van de wetgever

Vatten we nu de bevindingen samen zoals die hierboven zijn gepresenteerd,
dan levert dat het volgende beeld op. Aan de zijde van de wetgever – meer
specifiek: door de minister – wordt het mogelijk geacht dat een nadere uitleg
of soms ook een nieuwe uitleg kan worden gegeven aan een reeds bestaande
wettelijke bepaling, zonder dat daartoe een wetswijziging wordt doorgevoerd.
Het lijkt als tamelijk vanzelfsprekend te worden beschouwd dat de rechter
daadwerkelijk betekenis zal toekennen aan Kamerstukken waarin een nader
of nieuw inzicht omtrent het reeds geldende recht wordt gepresenteerd.
Hoewel dat nergens expressis verbis wordt gesteld, lijkt met het toekennen van
betekenis vooral te worden bedoeld het (in beginsel) volgen van het gepresen-
teerde standpunt. Daar tegenover staat het principe dat aan de rechtspraak
van de Hoge Raad kan worden ontleend, luidend dat de rechter alleen is
gehouden om de uitleg die hij heeft gegeven aan een wettelijke bepaling of
een wettelijke regeling bij te stellen wanneer een wetswijziging hem daartoe
noopt. De rechter behoeft op grond van dat principe geen doorslaggevende
betekenis toe te kennen aan Kamerstukken waarin een nader of nieuw inzicht
omtrent het reeds geldende recht wordt gepresenteerd. Meer algemeen gefor-
muleerd kan worden gezegd dat de rechter gebonden is aan de geldende
wettelijke voorschriften, maar niet aan uitlatingen die van de zijde van de
wetgever zijn gedaan omtrent de betekenis van die voorschriften. Het is aan
de rechter of hij die betekenis verleent aan de betreffende wettelijke voorschrif-
ten. Er zijn verschillende voorbeelden de revue gepasseerd waarin die oriën-
tatie op nadere inzichten van de wetgever omtrent reeds geldende wettelijke
regels daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Uit die voorbeelden komt naar
voren dat er verschillende argumenten zijn op grond waarvan de rechter
belang hecht – en betekenis toekent – aan uitlatingen van de zijde van de
wetgever omtrent de uitleg van reeds geldende wettelijke voorschriften.
Dergelijke uitlatingen binden de rechter niet zonder meer bij de uitleg en de
toepassing van de wet, maar vormen evenmin een volstrekt vrijblijvend ge-
geven voor de rechter.

Men zou kunnen stellen dat bij de interpretatie van de wet door de rechter
de wil en de bedoeling van de wetgever op verschillende manieren een rol
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kunnen spelen. Bij wetshistorische interpretatie wordt (vooral)105 gekeken
naar – wat Van Hoecke heeft aangeduid als – de wil van de historische wet-
gever.106 Centraal staat dan het verleden van een wettelijke regel. Binnen
welke context en op welke gronden is deze regel door de wetgever ingevoerd?
Het gebruik van parlementaire stukken die voorafgaand aan de aanvaarding
van een wet tot stand zijn gekomen, staat daarmee vooral in de sleutel van
het zoeken naar het doel waarvoor het wettelijke voorschrift is ingevoerd, en
de plaats van dat voorschrift binnen de systematiek van de wet. Wetshistori-
sche interpretatie is in zoverre nauw verbonden met teleologische en wetssyste-
matische interpretatie.107 Doet de rechter een beroep op Kamerstukken waarin
een nader of nieuw inzicht omtrent het reeds geldende recht wordt gepresen-
teerd,108 dan ligt daar doorgaans een andere reden aan ten grondslag. Wan-
neer het een thema betreft dat in het brandpunt van de politieke en maatschap-
pelijke belangstelling staat, gaat het vooral om het zoeken van aansluiting bij
de op dat moment binnen de politiek en de samenleving levende rechtsovertui-
gingen.109 Dat ligt ook voor de hand, zeker wanneer de rechter een beslissing
heeft te nemen over een gevoelig vraagstuk. Hij zal dan scherp oog hebben
voor het draagvlak van zijn beslissing in de maatschappij.110 Daarnaast lijkt
de rechter ook in relatie tot meer technische – niet controversiële – kwesties
aansluiting te zoeken bij parlementaire stukken waarin een standpunt wordt
ingenomen over de uitleg van reeds geldende wettelijke voorschriften. Dan

105 Onder wetshistorische interpretatie wordt soms ook geschaard het zoeken naar ‘de bedoeling
van de regeling als die nu zou zijn opgesteld door een (volmaakt) rationale wetgever’. Zie
C.E. Smith, Regels van rechtsvinding, Den Haag: BJu 2007, p. 158, die in dit verband spreekt
van de ‘objectieve’ bedoeling van de wetgever.

106 M. Van Hoecke, De interpretatievrijheid van de rechter, Antwerpen: Kluwer 1979, p. 243.
107 Zie nader Borgers 2003, p. 52-54.
108 Men zou dan, zoals Van Hoecke 1979, p. 243 doet, kunnen spreken van de wil van de

actuele wetgever. Die aanduiding is echter alleen juist – en de aanduiding van Van Hoecke
beperkt zich ook daartoe – als er op de een of andere wijze aansluiting wordt gezocht bij
nieuwe wetgeving (waarmee niet het betrokken voorschrift wordt vervangen). Vgl. voorts
H.J. Snijders, Rechtsvinding door de burgerlijke rechter, Deventer: Kluwer 1978, p. 92 en
Groenewegen 2006, p. 123-126, die spreken van ‘het neowetshistorisch argument’ respectie-
velijk ‘de neo-wetshistorische interpretatiemethode’.

109 Zie daarover ook P. Rijpkema, Rechtersrecht, Den Haag: BJu 2001, p. 200-203. Van Hoecke
legt het accent meer op ‘het behoud van de funktionaliteit van het recht’. Daarom moet
de rechter oog hebben voor ‘algemene principes en tendensen in de recente wetgeving’
en voor ‘mogelijke gewijzigde opvattingen van de wetgever’. Zie Van Hoecke 1979, p. 243-
245.

110 Een beroep op een veranderde opvatting over een controversiële kwestie aan de zijde van
de wetgever kan soms ook overtuigender zijn dan de toepassing van andere interpretatie-
methoden. Zo heeft Rozemond betoogd dat het meest overtuigende argument ten gunste
van de beslissing van de Hoge Raad in het tweede tongzoenarrest – Hoge Raad 12 maart
2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ2653, NJ 2013/437 m.nt. N. Keijzer – kan worden gevonden in
de (door de Hoge Raad niet genoemde) toelichting op artikel 22b Sr. In die toelichting wordt
het opdringen van een tongzoen niet aangemerkt als een ernstige inbreuk op de lichamelijke
integriteit. Zie N. Rozemond, ‘Tongzoen’, AAe 2013, p. 844.
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speelt vooral een rol dat geen – althans niet zonder goede reden – disharmonie
ontstaat met de wijze waarop het geldende recht wordt uitgelegd in parlemen-
taire stukken.

Het zoeken van aansluiting bij parlementaire stukken waarin een standpunt
wordt ingenomen over de uitleg van reeds geldende wettelijke voorschriften,
kan – zo zou kunnen worden geconcludeerd – het beste worden verklaard
vanuit het oogpunt van coherentie van het recht.111 Wettelijke regels komen
telkens in een bepaald tijdsgewricht en in een bepaalde context tot stand. Na
die totstandkoming stopt de rechtsontwikkeling niet en evenmin de gedachten-
vorming over de functie die een wettelijke regel vervult. Er is geen reden om
gedachtenvorming aan de zijde van de wetgever te negeren. De rechter kiest
veeleer voor een responsieve opstelling. Discussies omtrent de betekenis van
reeds geldende wettelijke voorschriften zijn vaak ingegeven door zorgen
omtrent een bepaalde ontwikkeling. Voor de rechter kan en zal dat veelal
aanleiding zijn om te verkennen of een zodanige uitleg van het geldende recht
mogelijk (en ook wenselijk) is dat die zorgen worden weggenomen.112 Ik
wijs hier op de discussie die de reeds besproken Translink-beschikking heeft
losgemaakt over het vorderen van camerabeelden. Toeval of niet, de Hoge
Raad heeft toen al vrij snel gekozen voor een uitleg van artikel 126nd Sv die
duidelijk tegemoet kwam aan de zorgen die onder andere in Kamervragen
naar voren kwamen.113 Daardoor verviel voor de minister ook de noodzaak
om onmiddellijk met een voorstel tot wetswijziging te komen.114

Van een plicht om betekenis toe te kennen aan parlementaire stukken
waarin een standpunt wordt ingenomen over de uitleg van reeds geldende
wettelijke voorschriften, is geen sprake. Het is de keuze van de rechter om
daartoe over te gaan. In zoverre bestaat geen verschil met wetshistorische
interpretatie.115 Het staat de rechter immers vrij om voorbij te gaan aan de
toelichting die is gegeven ten tijde van de totstandkoming van een wettelijke

111 Zie ook Rijpkema 2001, p. 202-203, die het plaatsen van een regeling binnen het geheel
van het recht aanduidt als een vorm van systematische interpretatie. In vergelijkbare zin
Van Hoecke 1979, p. 244.

112 Daarbij kan als overweging worden betrokken dat het de benodigde tijd vergt om de wet
te wijzigen.

113 HR 21 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL7688, NJ 2012/24 m.nt. M.J. Borgers. Zie verder
paragraaf 3.1.

114 Een ander voorbeeld van die responsiviteit is een arrest over de wijze van het ten laste
leggen van het grootschalig bezit van kinderpornografie. Zie HR 24 juni 2014, ECLI:NL:HR:
2014:1497, NJ 2014/339 m.nt. J.M. Reijntjes. De minister heeft geen uitlatingen gedaan over
de manier waarop artikel 261 Sv zou kunnen of moeten worden uitgelegd. Maar de uitvoe-
rige overwegingen van de Hoge Raad lijken wel een reactie te zijn op het signaal dat de
minister gaf van de strekking dat het wenselijk zou zijn als de rechtspraak meer duidelijk-
heid zou verschaffen. Zie Handelingen II 22 april 2014, p. 78-2-1 en Aanhangsel Kamerstukken
II 2013/14, nr. 1374. Vgl. voorts M.J. Borgers, ‘Vervolging en bestraffing van grootschalig
bezit van kinderpornografie’, DD 2014/47.

115 Zie Borgers 2003, p. 64-66.
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regel, ook al is dat in de strafrechtelijke praktijk eerder uitzondering dan regel.
Dat de rechter keuzevrijheid heeft, betekent echter niet dat er sprake zou zijn
van volmaakte vrijblijvendheid. Het laat zich immers, zoals hierboven is
aangegeven, niet goed voorstellen dat de rechter zich nimmer iets gelegen
zou laten liggen aan uitlatingen van de zijde van de wetgever omtrent reeds
geldende voorschriften. Voor de betekenis van dergelijke uitlatingen voor de
uitleg en de toepassing van die voorschriften in concrete gevallen, is eerst en
vooral van belang om wat voor uitlating het gaat: een losse, op zichzelfstaande
uitlating van een minister of een andere actor in het wetgevingsproces, dan
wel een breed gedragen standpunt omtrent een bepaalde kwestie. Dat komt
ook naar voren in de voorbeelden die zijn gegeven in paragraaf 4.3, waarin
het voor het merendeel draait om de uitkomsten van een grondig politiek debat
of om uitlatingen die hebben gediend als onderbouwing van een – nadien
aanvaard – voorstel tot wetswijziging. In dergelijke gevallen is het beroep op
parlementaire stukken doorgaans ook overtuigend. Wanneer dergelijke stukken
niet specifiek zijn toegesneden op de vraag die de rechter moet beantwoorden
en ook geen duidelijke reflectie zijn van politieke consensus over een bepaalde
kwestie, draagt een beroep op die stukken niet of in mindere mate bij aan de
kracht van de rechterlijke argumentatie. Het besproken vierde HIV-arrest biedt
hiervan een illustratie.

Dat het verlenen van betekenis aan uitlatingen omtrent de uitleg van reeds
geldende wettelijke voorschriften uiteindelijk berust op de keuze van de
rechter, wil zeggen dat het aan de rechter is om te beslissen of hij gelet op
de aard en de inhoud betekenis toekent aan die uitlatingen. De rechter kan
ook beslissen dat hij geen (doorslaggevende) betekenis verleent aan dergelijke
uitlatingen. Dat betekent dat de rechter bij zijn beslissing of hij zich beroept
op uitlatingen omtrent de uitleg van de – voor de beoordeling van de voorlig-
gende zaak relevante – wettelijke regel, kan laten meewegen tot welk resultaat
dat leidt. Zo zal hij kunnen bezien of dat resultaat nog verenigbaar is met de
bewoordingen en het doel van de wettelijke bepaling en ook inpasbaar is in
de systematiek van de wet. Daarnaast ligt een belangrijke begrenzing in het
– uit het legaliteitsbeginsel voortvloeiende – vereiste van rechtszekerheid.
Wanneer bijvoorbeeld de verdachte zich niet heeft kunnen oriënteren op
uitlatingen die zijn gedaan omtrent de uitleg van het wettelijke voorschrift
op grond waarvan strafrechtelijke aansprakelijkheid zou moeten worden
aangenomen, omdat deze pas zijn gedaan nadat hij heeft gehandeld, ligt het
in de rede geen betekenis te verlenen aan die uitlatingen. Het is om deze reden
dat de beslissing van de Hoge Raad in het Brongersma-arrest omstreden is.
Betoogd is dat de beslissing van de Hoge Raad in dat arrest, die in lijn ligt
met het door de Hoge Raad aangehaalde wetgevingsdebat, niet goed aansluit
bij eerdere rechtspraak over euthanasie en hulp bij zelfdoding.116 Zeker wan-

116 Vgl. Pans 2006, p. 22-23 en Rozemond 2015. Zie voor een enigszins andere benadering
Borgers 2003, p. 61-62, 67-68.
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neer het gaat om materieelrechtelijke kwesties, kan worden gezegd dat het
verlenen van betekenis aan uitlatingen van de zijde van de wetgever, proble-
matischer is wanneer dat leidt tot extensieve – voor de verdachte nadelige
– uitleg van de wet dan wanneer die uitlatingen strekken tot een restrictieve
toepassing.

De rechter is, strikt genomen, niet gehouden om verantwoording af te
leggen over zijn keuze.117 Al geldt ook hier dat het afhankelijk zal zijn van
de aard en de inhoud van de uitlatingen van de zijde van de wetgever, die
in een concrete zaak aan de orde kunnen komen. Wanneer bijvoorbeeld sprake
is van een hoge mate van politieke consensus over een bepaalde kwestie, laat
het zich moeilijk voorstellen dat de rechter er geen woord aan zou wijden
mocht hij aan het betreffende standpunt voorbijgaan. Ook op dit punt is een
responsieve opstelling van belang, in die zin dat de rechter inzicht verschaft
in de onderliggende redenen van zijn keuze tegen de achtergrond van actuele,
lopende discussies omtrent juridische vragen.

6 Bijsturing door de wetgever

6.1 De soms beperkte sturingsmogelijkheden van de wetgever

De les uit de voorgaande beschouwingen voor de wetgever is duidelijk:
wanneer de wetgever zich om welke reden dan ook niet kan vinden in de
uitleg die de rechter geeft aan een wettelijk voorschrift of wanneer de wetgever
de verdere ontwikkeling van de rechtspraak omtrent een bepaald vraagpunt
niet wil afwachten, doet hij er verstandig aan de wet te wijzigen. De wetgever
kan trachten de lijn in de rechtspraak te beïnvloeden door middel van uitlatin-
gen die in Kamerstukken tot uitdrukking komen. Gegeven de responsieve
opstelling van de rechter kan de wetgever er tot op zekere hoogte ook op
vertrouwen dat de rechter zich zal oriënteren op dergelijke uitlatingen.118

Maar daar is de rechter uiteindelijk niet aan gebonden. Het bijsturen van de
rechtsontwikkeling door middel van wetgeving kan, gelet op de staatsrechtelij-
ke verhouding tussen wetgever en rechter, worden gezien als de koninklijke
weg. De wetgever vindt dan in de rechtspraak aanleiding om nieuwe wet-
geving tot stand te brengen, maar houdt zich verder afzijdig van de wijze
waarop de – onafhankelijke – rechter toepassing geeft aan de geldende wettelij-

117 Dat ligt anders wanneer een standpunt van het Openbaar Ministerie of de verdediging
zodanig wordt ingekleed, dat een responsieplicht ontstaat. Vgl. (met name) de tweede volzin
van artikel 359 lid 2 Sv.

118 Vgl. ook, in relatie tot zogeheten neo-wetshistorische interpretatie, Groenewegen 2006, p.
126.
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ke voorschriften.119 Op het geldende recht en de daarop betrekking hebbende
rechtspraak behoeft op zich alleen te worden ingegaan als toelichting op de
aanleiding om tot een wetsvoorstel te komen. Aan een nadere duiding van
het geldende recht behoeft de wetgever zich dan niet te wagen. In zoverre
bestaat er eigenlijk geen aanleiding om in het bestek van deze rede in te gaan
op nadere inzichten van de wetgever, wanneer de wetgever ervoor kiest die
inzichten om te zetten in wetgeving.

Het is evenwel niet altijd eenvoudig om de ontwikkeling van het recht
(bij) te sturen door middel van het wijzigen van bestaande of het introduceren
van nieuwe wettelijke voorschriften. De wetgever is eigenlijk beperkt in zijn
mogelijkheden doordat hij alleen maar de beheersing heeft over de tekst van
de wet. De rechter die de wet uitlegt, betrekt daarbij niet alleen de tekst van
de wet maar bedient zich ook van andere interpretatiemethoden. Zo kan de
rechter tot het oordeel komen dat er een bepaalde belemmering of beperking
bestaat die niet expliciet in de tekst van de wet naar voren komt. Als de
wetgever zich daar niet mee kan verenigen en om die reden de rechtsontwikke-
ling wil bijsturen, komt hij voor de lastige vraag te staan hoe hij dat moet doen.
Op welke wijze moet hij dan aan de tekst van de wet gaan sleutelen, als die
tekst eigenlijk niet de oorzaak is?120 Is de wetgever dan genoodzaakt om
de wettelijke regeling min of meer opnieuw op te zetten om zo beter tot
uitdrukking te brengen wat de betekenis van de (voortaan) toe te passen
voorschriften is?121 Of kan bijsturing op meer subtiele wijze geschieden?

119 Een voorbeeld betreft het wetsvoorstel – 33 747 – waarmee het mogelijk wordt gemaakt
om een tapbevel (alleen) op naam te stellen, in plaats van (mede) op nummer. Blijkens
de toelichting gaat het hierbij om verheldering, omdat in de praktijk de tekst van de huidige
wet zo wordt geïnterpreteerd dat een tapbevel op nummer moet worden gesteld, indien
dat nummer bekend is bij de officier van justitie. Zie Kamerstukken II 2013/14, 33 747, nr.
3, p. 4.

120 Of wanneer het gaat om een onderwerp ten aanzien waarvan geen gedetailleerde regels
plegen te worden opgesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het gaat om algemene
leerstukken van materieel recht. In dat geval kan de wetgever trachten op een andere wijze
signalen af te geven omtrent de gewenste koers, bijvoorbeeld door een bepaalde wetswijzi-
ging aan te grijpen om in de toelichting uitspraken te doen over de rechtsontwikkeling
ter zake van zo’n algemeen leerstuk. Vgl. over deze mogelijkheid B.F. Keulen, ‘Voorwaarde-
lijk opzet als algemene ondergrens van opzet?’, J.W. Fokkens, P.H.P.H.M.C. van Kempen,
H.J.B. Sackers & P.C. Vegter (red.), Ad hunc modum (liber amicorum A.J. Machielse), Deventer:
Kluwer 2013, p. 190.

121 Ter illustratie wijs ik op artikel 75 lid 1 Sv. Deze bepaling laat zich zo toepassen dat feitelijk
een stelsel van dadelijke tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen tot stand kan worden
gebracht. Echter, deze bepaling wordt in de praktijk niet op die wijze gehanteerd, wellicht
ook omdat bij de invoering van de derde volzin van artikel 75 lid 1 Sv niet is betoogd om
zo’n stelsel te realiseren (vgl. Kamerstukken II 2003/04, 29 253, nr. 3, p. 7-9). De minister
bepleit thans geen andere uitleg en toepassing van artikel 75 lid 1 Sv, maar is (niettemin)
voornemens de wet te wijzigen. Daartoe zijn inmiddels twee conceptwetsvoorstellen
verschenen. Zie daarover, met nadere verwijzingen, M.J. Borgers, ‘Op het bord van de
rechter’, DD 2015, p. 683-687.
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De strafbaarstelling van grooming kan hier opnieuw illustratief zijn. In
paragraaf 2 is aan de orde gekomen dat de minister een recent wetsvoorstel
heeft aangegrepen om, naar aanleiding van de discussie over het bestanddeel
‘enige handeling onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoe-
ting’, een opmerking te maken over de vraag of poging tot grooming strafbaar
moet worden geacht. Dat de minister geen aanleiding ziet om de wet te
wijzigen, zal er ongetwijfeld mee van doen hebben dat de minister poging
tot grooming reeds strafbaar acht. Wat zou hij – daarvan uitgaande – dan nog
moeten veranderen aan of opnemen in de wet? Tegelijkertijd rijst de vraag
of de standpuntbepaling zoals die thans is opgenomen in de Kamerstukken,
toereikend is om de discussie te beslechten. De minister houdt het niet bij de
opmerking dat de wet de strafbaarheid van de poging tot grooming niet uit-
sluit,122 maar concretiseert ook wat – in zijn opvatting – moet worden gezien
als het begin van uitvoering.123 Maar de minister laat onbesproken hoe straf-
baarheid op grond van poging tot grooming zich verhoudt tot de functie die
bij de totstandkoming van artikel 248e Sr aan het bestanddeel ‘enige handeling
onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’ is toegedicht,
namelijk het voorkomen dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid te ver op-
schuift naar de voorfase.124

Er kan een tweede voorbeeld worden gegeven, waarin nog scherper naar
voren komt hoe complex het kan zijn om af te wijken van een in de recht-
spraak ontwikkelde lijn. In een arrest uit 1997 is de vraag aan de orde of een
strafbaarstelling mag zien op de overtreding van voorschriften die niet in de
Nederlandse taal zijn gesteld.125 In deze zaak ging het concreet om Engels-
talige voorschriften uit het AETR-verdrag, een Europese overeenkomst betref-
fende – kort gezegd – internationaal wegvervoer, waarvan op het moment
van het ten laste gelegde feit nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar was.
Het niet-naleven van deze voorschriften leverde op grond van artikel 1 WED
op zich een economisch delict op. De Hoge Raad oordeelt echter dat voor straf-
baarstelling naar Nederlands recht van overtreding van dergelijke voorschriften
als eis geldt dat deze voorschriften in de Nederlandse taal bekend zijn ge-
maakt. Weliswaar is het geen algemene vereiste dat verdragen van een Neder-

122 Het is overigens de vraag of de strafbaarheid van poging tot grooming dwingend moet
worden aangenomen op grond van het Verdrag van Lanzerote en het feit dat geen gebruik
is gemaakt van de daarin geboden mogelijkheid om poging niet strafbaar te stellen, gegeven
het feit dat de Hoge Raad al een ruime uitleg geeft aan het bestanddeel ‘enige handeling
onderneemt gericht op het verwezenlijken van die ontmoeting’. Zie daarover Lindenberg
2016, p. 52-57.

123 Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 3, p. 91.
124 Zo laat de minister zich ook niet uit over de vraag of ingeval van poging tot grooming er

sprake moet zijn van een begin van uitvoering van de handeling gericht op het verwezenlij-
ken van de ontmoeting. Vgl. meer in het algemeen over de lastige vragen die spelen rondom
de poging bij formele delicten De Hullu 2015, p. 398.

125 HR 24 juni 1997, NJ 1998/70 m.nt. A.C. ’t Hart.
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landse vertaling worden voorzien, maar als het gaat om strafbaarstelling ligt
dat anders. De Hoge Raad overweegt:

‘Overeenkomstig het in de Grondwet in het hoofdstuk Grondrechten opgenomen
art. 16 bepaalt art. 1, eerste lid, Sr dat geen feit strafbaar is “dan uit kracht van
een daaraan voorafgaande (lees: voorafgegane; MJB) wettelijke strafbepaling”. De
strekking van deze grondwettelijke waarborg brengt mee dat het begrip “wettelijke
strafbepaling” aldus moet worden verstaan dat daarmee uitsluitend wordt gedoeld
op van een strafbedreiging voorziene normen die in de Nederlandse taal zijn gesteld
en bekend gemaakt.’126

Het lijkt hier om een tamelijk principiële stellingname te gaan. Het gaat er
niet om of degene die de voorschriften heeft overtreden, de Engelse taal
machtig was – en dus geacht kan worden de strafbaarheid te hebben voorzien
en begrepen. De Hoge Raad legt als algemene norm aan dat strafbaarstelling
in het algemeen vereist dat de norm in de Nederlandse taal is gesteld.127

Nadien is een wetsvoorstel aanhangig gemaakt en ook aanvaard waarmee
de strafrechtelijke handhaving128 van voorschriften in de Engelse taal mogelijk
is gemaakt.129 Hiertoe zijn in verschillende bijzondere wetten, zoals de Ar-
beidstijdenwet, de Luchtvaartwet en de Warenwet, bepalingen opgenomen
waarin wordt aangegeven dat de overtreding van bepaalde internationaalrech-
telijke voorschriften tot strafbaarheid leidt, ook indien die voorschriften in
de Engelse taal zijn gesteld. Een voorbeeld hiervan betreft artikel 11:3 lid 3
Arbeidstijdenwet: ‘Ingeval bij of krachtens deze wet wordt verwezen naar het
AETR-verdrag, kan overtreding daarvan ook als strafbaar feit worden aange-
merkt indien dat verdrag in de Engelse taal is gesteld en bekend gemaakt.’
Hierdoor geldt de authentieke tekst van de desbetreffende internationale
regeling rechtstreeks als de bron van de na te leven voorschriften. Daarmee
vervalt de noodzaak om met – niet altijd perfecte – vertalingen te werken.
Op deze manier wordt aangesloten bij de taalversie die in de desbetreffende

126 Rov. 5.6.
127 Zie ook ‘t Hart in onderdeel 5 van zijn noot onder HR 24 juni 1997, NJ 1998/70: ‘Zolang

de fictie geldt, dat ieder geacht kan worden de wet te kennen, dient die wet ook in een
voor ieder begrijpelijke taal gepubliceerd te zijn. De Franse en de Engelse taal kunnen,
binnen de nationale Nederlandse rechtsgemeenschap, ook feitelijk nog niet als zodanig
worden beschouwd. Veroordeling door de Nederlandse strafrechter op grond van niet
tevoren in het Nederlands gepubliceerde regelgeving zou inderdaad een ernstige inbreuk
op de nulla poena-regel betekenen.’

128 En ook de bestuurlijke beboeting.
129 Wetsvoorstel 33 427. Zie voorts de Wet van 16 oktober 2013, Stb. 2013, 415. Overigens

bepaalt aanwijzing 92a lid 1 van de Aanwijzingen voor de regelgeving nog altijd: ‘Indien
een regeling verwijst naar normen die niet in de Nederlandse taal zijn gesteld en op
overtreding van die normen een strafrechtelijke of bestraffende bestuursrechtelijke sanctie
is gesteld, worden die normen in het Nederlands vertaald.’
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sector gangbaar is en wordt voorkomen dat verwarring en discussie ontstaan
door discrepanties tussen originele tekst en vertaling.130

Met het wetsvoorstel is, juist vanwege het zojuist besproken arrest van
de Hoge Raad, expliciet beoogd ‘bij wijze van uitzondering op de algemene
regel een wettelijke basis te scheppen voor de strafrechtelijke handhaving van
specifieke categorieën van’ Engelstalige voorschriften.131 Er is daarbij gekozen
die uitzonderingscategorie vorm te geven aan de hand van twee criteria: i.
de doelgroep – dat wil zeggen: de groep van normadressaten – moet zijn
gewend om in Engelse taal te communiceren, en ii. het moet gaan om voor-
schriften met een in hoge mate technisch karakter, die daardoor lastig – want
niet zonder risico van verwarring – te vertalen zijn.132 Omdat in bepaalde
sectoren de voertaal Engels is en de relevante voorschriften ook in die taal
zijn gesteld, zou het onverkort vasthouden aan de algemene regel dat de norm
in de Nederlandse taal moet zijn gesteld, ‘niet steeds gerechtvaardigd’ zijn
‘en soms zelfs contraproductief in het licht van de door artikel 16 van de
Grondwet beoogde rechtsbescherming van de burger’.133

De argumentatie die aan deze wettelijke regeling ten grondslag ligt, is op
zich aansprekend. Met één van de belangrijkste eisen die uit het legaliteits-
beginsel voortvloeit – de eis van voorzienbaarheid – wordt immers nadrukke-
lijk rekening gehouden.134 De vraag is wel hoe die regeling zich verhoudt
met het arrest uit 1997. In de toelichting wordt daarover het volgende opge-
merkt:

‘De regering beoogt middels dit wetsvoorstel tot uitdrukking te brengen dat het
(lees: zij; MJB) voornoemde interpretatie van de Hoge Raad uit 1997 thans niet
langer onverkort houdbaar acht, gelet op de verschillende hiervoor in de inleiding
genoemde ontwikkelingen (zoals technologisering en internationalisering), de nadien
tot stand gekomen en hierna opgenomen jurisprudentie van het EHRM over
artikel 7 EVRM, en het belang van de betrokken verdachte.’135

Daarop volgt dan een uiteenzetting over de rechtspraak van het EHRM over
artikel 7 EVRM – waarin de eis van voorzienbaarheid centraal staat – als ook
enkele inzichten omtrent het legaliteitsbeginsel in recente literatuur.136 Op
die uiteenzetting valt weinig af te dingen, maar er moet op worden gewezen

130 Zie onder andere Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 1-2.
131 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 1.
132 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 2.
133 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 2. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 6,

p. 2.
134 Hetgeen niet wegneemt dat er wel vragen kunnen worden gesteld ten aanzien van de

noodzaak van het achterwege laten van een vertaling. Vgl. Kamerstukken II 2012/13, 33 427,
nr. 4, p. 2-3.

135 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 3.
136 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 3-4. Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 6,

p. 12-14.
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dat geen rechtspraak of literatuur wordt genoemd die specifiek betrekking
heeft op de taal waarin voorschriften moeten worden gesteld wanneer de
overtreding daarvan tot strafbaarheid leidt. Interessant is voorts de volgende
opmerking:

‘Tot slot wordt opgemerkt dat de regering met dit wetsvoorstel een nadere interpre-
tatie wordt gegeven aan een bepaalde Grondwetsbepaling. Dit is niet bezwaarlijk,
zeker nu de grondwetsgeschiedenis de betreffende kwestie onbesproken laat. Wel
doet zich hier de meer bijzondere situatie voor dat de voorgestelde interpretatie
afwijkt van degene die is gehanteerd door de hoogste rechter. Daar staat echter
tegenover dat die interpretatie vijftien jaren geleden is gegeven in een concreet
geval en het de wetgever ook overigens vrij staat daar een andere interpretatie
tegenover te plaatsen, zolang die niet strijdig is met de Grondwet of met eventuele
internationale verdragsbepalingen.’137

Blijkens deze opmerking acht de regering het dus mogelijk om de betekenis
van een bepaling uit de Grondwet nader te duiden, ook al wordt de desbetref-
fende bepaling zelf niet gewijzigd. Of die ‘nadere interpretatie’ ook moet
worden gevolgd door de rechter, laat de regering in het midden. Het blijft
bij de vrijblijvende opmerking dat de wetgever zich vrij mag achten een andere
interpretatie tegenover die van de rechter te plaatsen.

In de toelichting op het wetsvoorstel kan een dilemma worden ontwaard.
Mogelijk zal de regering zich hebben afgevraagd of voor de realisering van
het doel van het wetsvoorstel ook een wijziging dan wel aanvulling geïndi-
ceerd was van artikel 1 Sr en artikel 16 Grondwet. Het zou inderdaad denkbaar
zijn geweest om in beide bepalingen een voorschrift op te nemen over de taal
waarin gedragingen strafbaar (mogen) worden gesteld. Daar tegenover kan
echter de vraag worden geplaatst of dat nodig zou zijn, nu de huidige tekst
van zowel artikel 1 Sr als van artikel 16 Grondwet op dit punt geen belemme-
ring bevat. In die tekst wordt immers niet (expliciet) bepaald dat alleen de
Nederlandse taal zou mogen worden gebezigd. De Hoge Raad heeft in het
arrest van 1997 dan ook niet een beroep gedaan op de tekst, maar op de
strekking van de grondwettelijke waarborg die in artikel 1 Sr en artikel 16
Grondwet is neergelegd. Mede gelet op de procedure die geldt bij wijziging
van de Grondwet is het voorstelbaar dat de regering niet tot wijziging van
artikel 1 Sr en artikel 16 Grondwet is overgegaan. Wel is beoogd recht te doen
aan de strekking van artikel 1 Sr en artikel 16 Grondwet door de strafrechtelij-
ke handhaving van specifieke categorieën van Engelstalige voorschriften alleen
toe te laten in gevallen waarin – daarop zijn de hiervoor genoemde criteria
gericht – de voorzienbaarheid niet in het geding komt.

Dat laat onverlet dat een kanttekening moet worden geplaatst bij de wijze
waarop de regering zich uitlaat over het arrest uit 1997. Dat de interpretatie

137 Kamerstukken II 2012/13, 33 427, nr. 3, p. 4.
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van de Hoge Raad niet langer (onverkort) ‘houdbaar’ wordt geacht, brengt
met zoveel woorden tot uitdrukking dat die interpretatie niet langer (onver-
kort) zou moeten worden gehandhaafd door de rechter. De regering laat
wijselijk in het midden of de bestreden interpretatie daarmee per direct beteke-
nisloos is geworden. Het ligt echter niet in de macht van de wetgever om
oordelen van de rechter buiten werking te stellen. Het komt mij voor dat een
andere, meer constructieve en bij de bestaande staatsrechtelijke verhouding
tussen rechter en wetgever passende benadering denkbaar is. Het staat uiter-
aard de regering vrij om een wetsvoorstel te doen dat berust op een ‘nadere’
interpretatie van de grondwettelijke waarborg die in artikel 1 Sr en artikel
16 Grondwet is neergelegd. Maar gegeven het feit dat de wetgever de rechter
niet op voorhand kan dwingen om voor een bepaalde uitleg te kiezen, wordt
in essentie niet méér gedaan dan een uitnodiging aan de rechter om diens
eerdere interpretatie te heroverwegen. Door de ‘nadere’ interpretatie goed te
onderbouwen en ook te voorzien in een wettelijke regeling die juist beoogt
recht te doen aan de eis van voorzienbaarheid, wordt die uitnodiging kracht
bijgezet. Van de rechter mag op zijn beurt worden verwacht dat hij aandachtig
de aangevoerde argumenten beschouwt en de bereidheid toont – zonder zich
daarbij tevoren op een bepaald resultaat vast te leggen – om zijn eerdere
rechtspraak te heroverwegen.

Het valt hierbij overigens op dat de regering zich niet op het toetsingsver-
bod van artikel 120 Grondwet beroept. Dat toetsingsverbod is – uiteraard –
niet zonder betekenis voor de verhouding tussen de wetgever en de rechter
waar het gaat om constitutionele kwesties. Artikel 120 Grondwet bewerkstelligt
dat het laatste woord over de betekenis bij de Grondwet niet bij de rechter,
maar bij de wetgever ligt.138 Het is de wetgever die moet instaan voor de
grondwettelijkheid van de wetgeving, zonder dat de rechter zich daar –
rechtstreeks139 – in kan mengen. Blijkbaar heeft de wetgever het aannemen
van strafbaarheid wegens overtreding van bepaalde in de Engelse taal gestelde
normen, in overeenstemming met artikel 16 Grondwet geacht. Dat vormt op
zich een zwaarwegend argument waarom aan uitlatingen van de zijde van
de wetgever omtrent de betekenis van grondwettelijke bepalingen, gewicht
moet worden toegekend, in het geval de rechter grondwettelijke waarborgen
betrekt bij de uitleg van ‘gewone’ wettelijke bepalingen als artikel 1 Sr. Dat
argument brengt de regering evenwel niet in stelling.140

138 Vgl. Kortmann 2012, p. 352.
139 Toetsing aan (mensenrechten)verdragen en het recht van de Europese Unie is (uiteraard)

wel mogelijk.
140 In het even hiervoor weergegeven citaat lijkt door de regering tot uitgangspunt te worden

genomen dat het geven van een nadere interpretatie in een Kamerstuk (alleen) mogelijk
is, wanneer die interpretatie niet strijdig is met de grondwetsgeschiedenis en ook niet met
(de tekst van) de bepaling uit de Grondwet zelf.
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Waar een heroverweging van het arrest uit 1997 toe leidt, kan verder in
het midden blijven.141 Het gaat mij op deze plaats erom dat in de situatie
dat de wetgever zich niet kan verenigen met de uitleg die de rechter heeft
gegeven aan een bepaald wettelijk voorschrift, het wijzigen van dat specifieke
wettelijke voorschrift niet altijd de meest voor de hand liggende keuze is. Dat
geldt met name in de situatie dat de tekst van de wet niet in de weg staat aan
de rechtsontwikkeling die de wetgever wil laten plaatsvinden. Bijsturing kan
soms ook op andere wijze plaatsvinden, zo laat het hier besproken voorbeeld
van het toelaten van strafbaarstelling ter zake van in de Engelse taal gestelde
normen zien, door tegenover de interpretatie van de rechter gemotiveerd een
andere zienswijze te zetten of door te voorzien in wetswijzigingen die het
specifieke wettelijke voorschrift waar het om draait, in een andere context
plaatsen. Datzelfde geldt voor de discussie omtrent de strafbaarheid van
poging tot grooming. Nu de minister ervoor heeft gekozen om de wet niet te
wijzigen, maar wel de richting te duiden waarin de rechtsontwikkeling zich
op dit punt zou moeten bewegen, is er veel voor te zeggen dat hij niet zou
hebben volstaan met een schot voor de boeg, maar zou zijn gekomen met een
meer diepgaande beschouwing waarin het springende punt – hoe ver in de
voorfase mag de strafbaarheid reiken? – centraal staat. Ten aanzien van beide
voorbeelden geldt dan uiteraard wel dat met het presenteren van een zienswij-
ze op de uitleg van een wettelijk voorschrift of het voorzien in wetswijzigingen
die het specifieke wettelijke voorschrift waar het om draait, in een andere
context plaatsen, nog niet (volledig) de betekenis van dat wettelijke voorschrift
is veranderd. Die verandering wordt pas werkelijk gerealiseerd, wanneer de
rechter tot een bijstelling van de eerder gegeven interpretatie komt of anders-
zins het betoog van de minister volgt.

6.2 Communicatie tussen wetgever en rechter

In relatie tot het zojuist besproken voorbeeld van de strafbaarstelling van de
overtreding van in de Engelse taal gestelde normen is reeds een en ander
gezegd over de wijze waarop de wetgever – meer specifiek: de regering – zich
in het kader van deze wetswijziging heeft opgesteld jegens de rechter. Over
de communicatie tussen wetgever en rechter in de situatie dat de wetgever
wil overgaan tot het bijsturen van een in de rechtspraak ontwikkelde lijn ter

141 Mijn eigen opvatting is dat de strafrechtelijke handhaving van de overtreding van Engelstali-
ge voorschriften op de wijze zoals thans door de wetgever is afgebakend, verenigbaar is
met het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel. Voor zover in een concreet geval zou blijken
dat de verdachte toch niet in staat kon worden geacht de betekenis van het geschonden
voorschrift te hebben begrepen, valt daar een mouw aan te passen aan de hand van artikel
7 EVRM dan wel met een beroep op rechtsdwaling. Vgl., met nadere verwijzingen, De Hullu
2015, p. 368-369.
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zake van de uitleg van een wettelijk voorschrift, valt meer te zeggen. Het gaat
mij dan in het bijzonder om de toonzetting en het (dialoog)karakter van die
communicatie. Ik wil daarover een en ander opmerken aan de hand van het
thans aanhangige wetsvoorstel ‘met het oog op het verbeteren van de mogelijk-
heden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf
afkomstige voorwerpen’.142

De aanleiding voor dit wetsvoorstel is gelegen in de rechtspraak van de
Hoge Raad omtrent de strafbaarstelling van witwassen.143 De Hoge Raad
heeft een kwalificatie-uitsluitingsgrond gecreëerd voor de situatie waarin het
witwassen van voorwerpen – in de zin van het verwerven en/of voorhanden
hebben van die voorwerpen – feitelijk samenvalt met het (enkele) begaan van
het grondmisdrijf. Het verwerven of voorhanden hebben van een uit eigen
misdrijf afkomstig voorwerp kan, zo heeft de Hoge Raad overwogen, alleen
worden gekwalificeerd als witwassen indien sprake is van een gedraging die
méér omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben en die op een
op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van
het door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. Met de
kwalificatie-uitsluitingsgrond beoogt de Hoge Raad mede te voorkomen dat
een verdachte die een bepaald misdrijf heeft begaan en die de door dat misdrijf
verkregen voorwerpen verwerft of voorhanden heeft, zich automatisch ook
schuldig maakt aan het witwassen van die voorwerpen. Bovendien wordt aldus
bevorderd, zo geeft de Hoge Raad aan, dat in zo’n geval het door de verdachte
begane (grond)misdrijf, dat in de regel nader is omschreven in een van specifie-
ke bestanddelen voorziene strafbepaling, in de vervolging centraal staat.144

De minister is van opvatting dat ten gevolge van deze rechtspraak de bestrij-
ding van crimineel vermogen in het gedrang kan komen. Hij ziet het risico
dat zich de situatie voordoet dat enerzijds de kwalificatie-uitsluitingsgrond
aan de orde is omdat de rechter het aannemelijk acht dat het voorwerp afkom-
stig is uit eigen misdrijf, maar anderzijds de vervolging ter zake van dat eigen
misdrijf toch niet haalbaar is omdat onvoldoende feitelijk kan worden gemaakt
om welk misdrijf het dan gaat.145 Straffeloosheid – en daarmee het ontbreken
van de mogelijkheid van verbeurdverklaring – zou dan het gevolg zijn.146

142 Wetsvoorstel 34 294. Zie over dit wetsvoorstel Borgers 2015, p. 861-863 en T. Kooijmans,
‘Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf’, AAe 2016, p. 110-120, en over het eerdere
conceptwetsvoorstel M.J. Borgers & T. Kooijmans, ‘Van probleem naar oplossing en weer
terug: het conceptwetsvoorstel aanpassing witwaswetgeving’, DD 2015/8 en F. Diepenmaat,
De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 220-226.

143 De tekst van deze alinea is ontleend aan Borgers 2015, p. 681.
144 Zie onder andere HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:702, NJ 2014/302 m.nt. N. Keijzer

en HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:714, NJ 2014/303 m.nt. N. Keijzer.
145 Het zou dan bijvoorbeeld gaan om de situatie dat de rechter aanneemt dat een voorwerp

is verkregen met een door de verdachte zelf begaan Opiumwet-delict, maar onvoldoende
concreet blijkt wanneer dit delict is begaan en ten aanzien van welke partij drugs.

146 Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 2.
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Specifiek voor deze situatie stelt de minister voor de witwasbepalingen uit
te breiden met de strafbaarstelling van ‘eenvoudig witwassen’. Daarvan zou
sprake zijn wanneer het witwassen ‘enkel bestaat uit het verwerven of voorhan-
den hebben van een voorwerp dat onmiddellijk afkomstig is uit enig eigen
misdrijf’. De strafbedreiging op dit eenvoudige witwassen is aanmerkelijk lager
dan op het reeds bestaande witwassen. In de doleuze variant zal op eenvoudig
witwassen ‘slechts’ een maximumstraf staan van zes maanden gevangenisstraf
of een geldboete van de vierde categorie.

Naar de letter van artikel 420bis/420quater Sr is de situatie van het eenvou-
dig witwassen reeds begrepen onder de strafbaarstelling van witwassen. De
reden dat de minister het eenvoudig witwassen afzonderlijk strafbaar wil
stellen, is erin gelegen dat de Hoge Raad met de kwalificatie-uitsluitingsgrond
een beperking in de reikwijdte van de strafbaarstelling van witwassen heeft
aangebracht die niet uit de tekst daarvan blijkt. Hoewel het wetsvoorstel de
kwalificatie-uitsluitingsgrond op zich onaangetast laat, strekt het wetsvoorstel
er in de kern toe om deze kwalificatie-uitsluitingsgrond terug te draaien.
Immers, in de situatie waarin thans witwassen wel kan worden bewezen
verklaard, maar niet als zodanig kan worden gekwalificeerd, wordt na aanvaar-
ding van het wetsvoorstel strafrechtelijke aansprakelijkheid – alsnog of weder-
om; op de keuze daartussen kom ik aanstonds terug – aanvaard in de vorm
van eenvoudig witwassen.147 Een verschil is alleen gelegen in het strafmaxi-
mum, dat voor eenvoudig witwassen aanmerkelijk lager is dan voor witwas-
sen.148

Duidelijk is dus dat de minister zich niet goed kan vinden in de beperking
die de rechter heeft aangebracht in de reikwijdte van de strafbaarstelling van
witwassen door middel van de kwalificatie-uitsluitingsgrond. Nu is het uiter-
aard het goed recht van de minister om het niet eens te zijn met deze lijn in
de rechtspraak en op die grond een wetswijziging voor te stellen. Wat echter
opvalt bij bestudering van de toelichting op het wetsvoorstel is dat de minister
de suggestie wekt dat de Hoge Raad met het aanvaarden van de kwalificatie-
uitsluitingsgrond tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever is
ingegaan. Zo wijst de minister erop dat een ‘belangrijk uitgangspunt’ bij de
aanvaarding van de strafbaarstelling van witwassen in artikel 420bis/quater
Sr ‘was en is dat op elk moment moet kunnen worden opgetreden tegen het
verwerven of voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen’
en dat de rechtspraak van de Hoge Raad ‘voor een deel afbreuk aan het
genoemde uitgangspunt’ doet.149 Daar kan men ook anders tegenaan kijken.

147 Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 3.
148 Vanuit de Tweede Kamer zijn kritische vragen gesteld over de relatief lage strafmaxima

op eenvoudig witwassen. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 5, p. 4.
149 Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 1 (cursivering toegevoegd). Ook in het Verslag

treft men opmerkingen aan van de strekking dat de bedoeling van de wetgever is miskend.
Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 5, p. 1, 3, 5. Ik wijs voorts nog op Kamerstukken II
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Het vaststellen wat nu ‘de wil van de wetgever’ is geweest ten aanzien van
de automatische verdubbeling van strafbaarheid, blijkt bij raadpleging van
de wetsgeschiedenis van artikel 420bis/420quater Sr bepaald geen sinecure.
De wetsgeschiedenis biedt geen concrete handvatten om vast te stellen hoe
bij de totstandkoming van artikel 420bis/420quater Sr werd aangekeken tegen
die automatische verdubbeling. Wanneer men echter de wetsgeschiedenis als
geheel beschouwt, komt het beeld naar voren dat de strafbaarstelling van
witwassen naar de letter wat ruimer is uitgevallen dan op dat moment eigenlijk
– ook door de wetgever – voor wenselijk werd gehouden.150 De Hoge Raad
heeft, zo zou men kunnen stellen, die ruimte benut om de reikwijdte van de
strafbaarstelling preciezer af te bakenen. Het staat de minister vrij om vijftien
jaar later anders te denken over de wenselijke reikwijdte van de strafbaarstel-
ling van witwassen, maar dat betreft dan een gewijzigd – of zo men wil: aange-
scherpt – inzicht.

Dat sprake is van een gewijzigd inzicht, is niet alleen en ook niet zozeer
van belang om te bepalen of de Hoge Raad nu wel of niet de bedoeling van
de wetgever ten aanzien van artikel 420bis/420quater Sr heeft miskend. Door
voorop te stellen dat de situatie die de Hoge Raad niet wil kwalificeren als
witwassen, thans wel onverkort strafbaar wordt geacht (en dus strafbaar wordt
gesteld), wordt duidelijk gemarkeerd dat er geen aanleiding bestaat om de
nieuwe strafbaarstelling van het eenvoudige witwassen in reikwijdte te beper-
ken. Met die nieuwe strafbaarstelling wordt aanvaard dat met het begaan van
een vermogensmisdrijf (vrijwel) direct ook sprake is van eenvoudig witwas-
sen.151 Over die keuze kan dan geen misverstand bestaan bij de interpretatie
van de nieuwe strafbaarstelling. In de toelichting wordt in dit verband opge-
merkt:

2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7, waar de minister aandringt op terughoudendheid bij het
toepassen van de kwalificatie-uitsluitingsgrond ten aanzien van het omzetten en overdragen
van een uit eigen misdrijf verkregen voorwerp, ‘om de reden dat blijkens de totstand-
komingsgeschiedenis de wetgever in 2001 een ruime reikwijdte van de strafbaarstellingen
van de artikelen 420bis en 420quater Sr voor ogen heeft gehad’. De rechtspraak van de
Hoge Raad geeft overigens al blijk van die terughoudendheid. Zie HR 25 maart 2014, ECLI:
NL:HR:2014:714, NJ 2014/303 m.nt. N. Keijzer en HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:716.

150 Zie voor de onderbouwing hiervan de noot onder HR 7 oktober 2007, ECLI:NL:HR:2007:
BA7923, NJ 2008/16.

151 Blijkens de toelichting gaat het bij eenvoudig witwassen in de kern om ‘het in stand houden’
van de wederrechtelijke situatie van het verwerven of voorhanden hebben van uit (eigen)
misdrijf afkomstige voorwerpen. Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 2, 6-7. Echter,
het enkele verwerven of voorhanden hebben is toereikend voor strafrechtelijke aansprakelijk-
heid op grond van de nieuwe strafbaarstelling. Dat sprake is van een zekere duurzaamheid
– in de zin dat men gedurende enige tijd de voorwerpen tot zijn beschikking heeft – wordt
niet vereist. Sterker nog, het verwerven valt geheel samen met het begaan van het grond-
delict. Op het moment van de voltooiing van het delict vangt ook het voorhanden hebben
direct aan, al geldt uiteraard dat het voorhanden hebben na dat moment kan voortduren.
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‘Het feit dat de wetgever deze aanvullende strafbaarstellingen in het leven roept
juist omdat het op grond van de jurisprudentie geformuleerde kwalificatie-uitslui-
tingsgrond niet mogelijk is strafrechtelijk op te treden, moet daarbij voor de rechter
reden genoeg zijn ervan af te zien bedoelde gedragingen152 (…) alsnog onder
de reikwijdte van de uitsluitingsgrond te brengen.’153

Ik deel de inschatting van de minister dat, wanneer dit wetsvoorstel tot wet
wordt verheven, de rechter de kwalificatie-uitsluitingsgrond niet zal betrekken
op het eenvoudig witwassen. De aanleiding daarvoor zal dan niet zijn gelegen
in de tamelijk dwingende toon van deze passage uit de wetsgeschiedenis, maar
het gevolg zijn van het feit dat ten aanzien van de nieuwe strafbaarstelling
– anders dan ten aanzien van artikel 420bis/quater Sr geldt – wel een expliciete
keuze is gemaakt waar het gaat om de samenval van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid voor eenvoudig witwassen met die voor het grondmisdrijf. De rechter
wordt daarbij door de minister uitgenodigd om de scherpe randen die hierdoor
ontstaan, bij te vijlen door in een dergelijke situatie (wel een verdubbeling
van strafbaarheid maar) geen dubbele bestraffing toe te laten.154 Een probleem
dat de minister laat liggen, betreft de gevallen waarin het niet gaat om het
voorhanden hebben of het verwerven, maar om het omzetten, overdragen of
gebruikmaken van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Ten aanzien van
die gedragingen ziet de Hoge Raad enige ruimte – maar dat betreft alleen
bijzondere gevallen – om de kwalificatie-uitsluitingsgrond van toepassing te
doen zijn.155 De minister stelt zich in de toelichting op het standpunt dat
‘het in de rede ligt dat de rechter bij het toepasselijk achten van de kwalificatie-
uitsluitingsgrond bij de witwashandelingen “omzetten” en “overdragen”
terughoudendheid betracht’,156 maar tegelijkertijd is de nieuwe, aanvullende
strafbaarstelling van eenvoudig witwassen niet toegesneden op het omzetten,
overdragen en gebruikmaken. Ook laat de minister zich niet uit over de
redenen waarom de Hoge Raad heeft geoordeeld dat onder omstandigheden
de kwalificatie-uitsluitingsgrond ook toepassing vindt in geval van omzetten,
overdragen of gebruikmaken. Het beroep van de minister op terughoudendheid
heeft daardoor weinig zeggingskracht.157

152 Het gaat bij die gedragingen om het verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen
uit zelf gepleegde misdrijven.

153 Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 3.
154 Zie Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7-8 en daarover Borgers & Kooijmans 2015,

p. 69-70 en Borgers 2015, p. 861-863.
155 HR 25 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:714, NJ 2014/303 m.nt. N. Keijzer en HR 25 maart

2014, ECLI:NL:HR:2014:716. Zie voor een toepassing HR 7 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:
2913, NJ 2014/500 m.nt. N. Keijzer.

156 Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 7.
157 Het overdragen, gebruikmaken of omzetten kan plaatsvinden, aldus de Hoge Raad, onder

omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van gevallen waarin een verdachte die een
bepaald misdrijf heeft begaan en die daarmee de door dat misdrijf verkregen voorwerpen
verwerft of voorhanden heeft. Wordt – na de aanvaarding van het hier besproken wetsvoor-
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De strafbaarstelling van witwassen betreft een lastig dossier. Witwassen
is een fenomeen dat zich maar moeizaam laat vangen in een goed afgebakende
– niet te beperkt geformuleerde, maar ook niet teveel omvattende – strafbaar-
stelling. Het behoeft geen verbazing te wekken dat de reikwijdte van de
strafbaarstelling bij de introductie van artikel 420bis/420quater Sr al spoedig
tot discussie heeft geleid en evenmin dat in de rechtspraak een mouw is gepast
aan de wel heel ruim uitgevallen strafbaarstelling van witwassen. Dat wil niet
zeggen dat op die rechtspraak geen kritiek mogelijk zou zijn. Ook al heeft de
aanvaarding van de kwalificatie-uitsluitingsgrond naar mijn mening op goede
gronden plaatsgevonden, de vraag kan worden opgeworpen of de consequen-
ties van die aanvaarding in alle opzichten voldoende helder zijn geschetst door
de Hoge Raad. Het is lang – en misschien wel te lang – onduidelijk geweest
welke eisen gelden ter zake van de vaststelling van een eigen gronddelict,
terwijl er signalen waren dat op dit punt behoefte bestond aan (meer) hou-
vast.158 De gewenste duidelijkheid is eigenlijk pas recent – en na de indiening
van het hier besproken wetsvoorstel – geboden.159 Tegen deze achtergrond
laat zich goed begrijpen dat de minister met een wetsvoorstel is gekomen
teneinde voor de praktijk duidelijkheid te verschaffen. Dat hij zich daarbij
uitlaat over de rechtspraak van de Hoge Raad is onvermijdelijk. Echter, voor
de onderbouwing van het wetsvoorstel zou het hebben volstaan om te constate-
ren dat blijkens de rechtspraak van de Hoge Raad in een bepaalde situatie
het risico van straffeloosheid bestaat en dat het wenselijk is om de wetgeving
zo in te richten dat dit risico wordt afgewend. Evaluatieve opmerkingen over
de verhouding van de rechtspraak van de Hoge Raad ten opzichte van de
bedoeling van de wetgever ter zake van artikel 420bis/420quater Sr alsmede
stellige uitlatingen over het al dan niet voortzetten van bepaalde lijnen in de
rechtspraak op punten waarin het wetsvoorstel niet voorziet, zijn niet nood-

stel – de kwalificatie-uitsluitingsgrond dan niet toegepast, dan zou dit overdragen, gebruik-
maken of omzetten, witwassen in de zin van artikel 420bis/420quater Sr opleveren en niet
eenvoudig witwassen. Dat zou tot gevolg hebben dat de verdachte niet profiteert van het
lagere strafmaximum van het eenvoudig witwassen. Het wél toepassen van de kwalificatie-
uitsluitingsgrond zou tot gevolg hebben dat geen veroordeling plaatsvindt, terwijl het gaat
om een situatie die in de kern eenvoudig witwassen behelst. Gegeven het feit dat de
strafbaarheid van eenvoudig witwassen expliciet wordt aanvaard, zou dat ook weer een
wonderlijke consequentie zijn. Het is onduidelijk hoe in de visie van de minister met deze
problematiek zal moeten worden omgegaan. Overigens kan een zorgvuldige inkleding van
de tenlastelegging veel problemen voorkomen.

158 Gewezen kan worden op een motie van de Tweede Kamer, Kamerstukken II 2013/14, 33
685, nr. 12. Zie voorts bijvoorbeeld J.H.M. van Leijen, ‘Contant geld: (g)een probleem’, TPWS
2014/3, p. 24-27.

159 HR 13 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3028. Hierin casseert de Hoge Raad een arrest van
het Gerechtshof Den Haag, terwijl dat arrest juist wordt aangevoerd als voorbeeld ter onder-
steuning van het wetsvoorstel (vgl. Kamerstukken II 2015/16, 34 294, nr. 3, p. 8).
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zakelijk voor de onderbouwing van het wetsvoorstel.160 Vanuit het oogpunt
van rechtsontwikkeling is alleen een blik op de toekomst nodig: welke verdere
ontwikkeling is – gegeven de huidige stand van de wetgeving en de recht-
spraak – gewenst? Het is aan de minister om daartoe het instrumentarium
aan te wenden dat tot zijn beschikking behoort, waartoe dan in het bijzonder
het doen van een voorstel tot wijziging van de wet valt. Nogmaals, dat bete-
kent niet dat in de toelichting op een wetsvoorstel geen aandacht zou mogen
of moeten worden besteed aan de lijnen in de rechtspraak. Waar het om gaat,
is dat een dergelijke bespreking functioneel moet zijn, dat wil zeggen: ertoe
dient om aan te geven hoe de voorgestelde wetswijziging moet worden begre-
pen. Strekt de wetswijziging ertoe een bepaalde lijn in de rechtspraak te
bestendigen en te codificeren, of juist tot het verlaten van die lijn? En welke
gronden en argumenten liggen aan de aldus gekozen koers ten grondslag?
Het is deze informatie die van belang is wanneer de nieuwe wettelijke bepaling
wordt geïnterpreteerd en toegepast.161

7 Afronding: de interactie tussen wetgever en rechter

In paragraaf 5 heb ik bij wijze van tussenconclusie vastgesteld dat het de
wetgever vrij staat om een nadere of nieuwe uitleg te geven aan een reeds
bestaande wettelijke bepaling, zonder dat daartoe een wetswijziging wordt
doorgevoerd, maar dat die uitleg pas werkelijk betekenis krijgt wanneer deze
door de rechter wordt aanvaard. Wanneer de wetgever op zeker wil spelen,
doet hij er verstandig aan de wet te wijzigen. Echter, ook dan kan het gecom-
pliceerd zijn om de in de rechtspraak gekozen lijn bij te sturen. Dat heeft ermee

160 Waarbij dan nog de vraag rijst of in de toelichting op het wetsvoorstel een in alle opzichten
juiste (want volledige) schets wordt gegeven van de stand van de rechtspraak van de Hoge
Raad. Zie hierover Borgers & Kooijmans 2015, p. 61-65, Diepenmaat 2016, p. 120-124, 223
en Kooijmans 2016, p. 116-120.

161 Ik wijs hier ook op de kritiek die is geuit in relatie tot het schrappen van ‘kennelijk’ in
artikel 46 Sr. De minister heeft betoogd dat deze wijziging in lijn lag met de wijze waarop
artikel 46 Sr werd uitgelegd in de rechtspraak van de Hoge Raad, zodat het schrappen
van ‘kennelijk’ vooral diende te worden opgevat als verduidelijking van het geldende recht.
Hierop is als kritiek geuit dat de minister een onvolledig beeld heeft geschetst van die
rechtspraak en dat daardoor de strekking van deze wetswijziging moeilijk is te duiden.
Zie hierover, met nadere verwijzingen, Sikkema 2012, p. 42-45. Gewezen kan ook worden
op wetsvoorstel 33 747, waarin wordt voorzien in een specifieke bevoegdheid ter zake van
het vorderen van beelden van bewakingscamera’s. Die bevoegdheid wordt neergelegd bij
opsporingsambtenaren. Op grond van rechtspraak van de Hoge Raad ligt deze bevoegdheid
thans bij de officier van justitie. De minister gaat in de toelichting niet in op die rechtspraak
(en dan met name de Translink-beschikking, HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6331,
NJ 2010/355 m.nt. P.A.M. Mevis). Daardoor is onduidelijk in hoeverre de minister de
beelden van bewakingscamera’s beschouwt als gevoelige gegevens, die – ook na de voor-
gestelde wetswijziging – juist niet door opsporingsambtenaren mogen worden gevorderd.
Zie hierover, met nadere verwijzingen, Corstens/Borgers 2014, p. 343.
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van doen dat de wetgever in de kern alleen maar de beheersing heeft over
de tekst van de wet, terwijl de rechter bij de toepassing van de wet zich niet
alleen oriënteert op die tekst. De voorbeelden die in paragraaf 6 zijn besproken,
laten zien dat het zaak is dat wanneer de wetgever door middel van een
wetswijziging een andere richting op wil gaan dan waarheen tot dan toe de
rechtspraak zich heeft bewogen, helder wordt gemotiveerd op grond van welke
argumenten en overwegingen een koerswijziging wordt ingezet. Het heeft
daarbij weinig nut om aandacht te schenken aan de vraag of bepaalde recht-
spraak zijn geldigheid of betekenis heeft verloren en evenmin om de keuzes
die door de rechter zijn gemaakt, te evalueren. De blik dient naar voren te
zijn gericht: hoe dienen de wetswijziging en dus de nieuwe wet te worden
begrepen door de rechter?

Het toekennen van gewicht aan uitlatingen van de zijde van de wetgever
over de betekenis van reeds geldende wettelijke bepalingen, geschiedt uiteinde-
lijk in het samenspel tussen de wetgever en de rechter. Beide nemen een eigen,
duidelijk te onderscheiden plaats in binnen het staatsbestel.162 De wetgever
brengt algemeen geldende regels tot stand, de rechter past deze toe en geeft
die regels (daardoor) nader vorm. Uitlatingen van de zijde van de wetgever
over de betekenis van reeds geldende wettelijke voorschriften, moeten daarbij
niet worden opgevat als instructies aan de rechter over de wijze waarop de
wet moet worden toegepast. Uitlatingen over de betekenis van reeds geldende
wettelijke voorschriften hebben geen kracht van wet. Maar betekenisloos zijn
dergelijke uitlatingen niet. Het gaat telkens om een boodschap of een signaal
over de richting waarin het recht zich zou moeten ontwikkelen of de wijze
waarop het recht op dit moment moet worden begrepen. Het gewicht van
die boodschap of dat signaal is afhankelijk van meerdere factoren. In het
bijzonder is het draagvlak van belang: gaat het om een losse, op zichzelf
staande uitlating, dan wel een breed gedragen standpunt? Dat uitlatingen van
de zijde van de wetgever voor de rechter niet zonder betekenis zijn, heeft
daarbij alles van doen met de positie van de rechter binnen het staatsbestel.
De wet behoeft veelal uitleg en het is aan de rechter om te voorzien in die
uitleg. De rechter wil echter de rechtsontwikkeling niet volledig naar eigen
inzicht vormgeven.163 De rechter geeft geen subjectief, maar een zo objectief

162 Ik heb mijn visie op de interactie tussen de wetgever en de rechter uiteengezet in ‘De
communicatieve strafrechter. Over de actuele betekenis van het legaliteitsbeginsel in het
materiële strafrecht, de beslissingsvrijheid van de rechter en de interactie tussen wetgever
en rechter’, in: W.J.M. Voermans, M.J. Borgers & C.H. Sieburgh, Controverses rondom legaliteit
en legitimatie, Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging 2011-1, Deventer: Kluwer 2011,
p. 155-172. Hetgeen hier in de hoofdtekst aan de orde komt, berust mede op die beschou-
wing.

163 De rechter is soms dan ook ‘wetgever tegen wil en dank’, zo omschrijft Witteveen het
treffend. Zie W. Witteveen, De wet als kunstwerk, Amsterdam: Boom 2014, p. 331. De (weinig
aantrekkelijke) mogelijkheid van een zogeheten legislatief consult ontbreekt. Zie daarover
bijvoorbeeld D.J.C. Aben, ‘Zoals het een braaf ambtenaar betaamt’, Strafblad 2015/2.
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mogelijk oordeel omtrent de betekenis van de wet. Bij het verlenen van beteke-
nis aan een wettelijk voorschrift gaat het niet alleen om het beschouwen van
de bedoeling waarmee dat voorschrift tot stand is gebracht. De rechtsontwikke-
ling stopt niet bij de totstandkoming van de wet. De functie die een wettelijke
regel vervult, kan in enigerlei mate veranderen, naar gelang de omstandig-
heden of de rechtsopvattingen wijzigen. Het is in die context dat uitlatingen
van de zijde van de wetgever over de betekenis van reeds geldende voorschrif-
ten, relevantie (kunnen) hebben voor de interpretatieve arbeid van de rechter.

Daarmee is weliswaar verklaard waarom aan uitlatingen van de zijde van
de wetgever over de betekenis van reeds geldende voorschriften gewicht kan
worden toegekend, maar een eenduidig schema van de wijze waarop de
rechter die uitlatingen al dan niet verwerkt bij de uitleg en de toepassing van
de wet, levert het niet op. Zoals reeds is aangegeven, berust het verlenen van
betekenis aan uitlatingen omtrent de uitleg van reeds geldende wettelijke
voorschriften, uiteindelijk op een keuze van de rechter. Daarbij staat keuzevrij-
heid niet gelijk aan vrijblijvendheid. Dat het gaat om een keuze, heeft ermee
van doen dat het de verantwoordelijkheid van de rechter is om uit te maken
of het mogelijk en wenselijk is om in het licht van andere gezichtspunten –
zoals de tekst van de wet en de wetssystematiek, maar ook de eisen van
rechtszekerheid – aan het wettelijke voorschrift de betekenis te verlenen die
tot uitdrukking komt in de uitlatingen van de zijde van de wetgever. Het
maken van die keuze is niet eenvoudig. Soms doet de rechter er verstandig
aan zich responsief op te stellen door bij de uitleg van de wet uitlatingen van
de zijde van de wetgever te betrekken. Soms moet de rechter een bepaalde
kwestie werkelijk aan de wetgever overlaten, in die zin dat geen (doorslag-
gevende) betekenis wordt toegekend aan bepaalde uitlatingen, maar dat een
wijziging van de wet wordt afgewacht alvorens van koers wordt veranderd.
Immers, ook van de wetgever mag responsiviteit worden verlangd door,
wanneer veranderde omstandigheden of gewijzigde rechtsopvattingen daartoe
aanleiding geven, over te gaan tot het opstellen van nieuwe wettelijke voor-
schriften. Het rekening houden met uitlatingen van de zijde van de wetgever
over de betekenis van reeds geldende voorschriften, moet er niet toe leiden
dat de spankracht van die voorschriften wordt geforceerd. Zo doet de strafrech-
ter er naar mijn mening verstandig aan om allerlei vormen van onrecht bij
de handel via internet – denk hierbij vooral aan het verkopen van goederen
via Marktplaats, waarbij wel de betaling in ontvangst wordt genomen, maar
geen levering plaatsvindt – niet al te snel aan te merken als oplichting in de
zin van artikel 326 Sr.164 Nog los van de vraag of daarvoor politieke consen-
sus bestaat, vergt het een tamelijk extensieve uitleg van artikel 326 Sr om het
strafrecht hier in te zetten als vorm van consumentenrecht, met het risico dat

164 Zie hierover onder andere A.C. Diesfeldt, ‘Civielrechtelijke niet-nakoming en oplichting’,
DD 2014/62.
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het delict oplichting een duidelijke omlijning gaat missen.165 Een nieuwe,
specifiek op deze situatie toegesneden strafbaarstelling is dan wenselijk (en
is inmiddels ook voorgesteld).166 Anders ligt het weer ten aanzien van uit-
latingen van de zijde van de wetgever die in de nabije toekomst waarschijnlijk
veelvuldig zullen worden gedaan in het kader van de modernisering van het
Wetboek van Strafvordering. In deze operatie wordt het wetboek grondig
herzien, maar zal ook een substantieel deel van de thans geldende voorschrif-
ten ongewijzigd of slechts marginaal gewijzigd blijven bestaan. Het is onont-
koombaar dat veel van die voorschriften aan de orde komen in de toelichting
op de diverse wetsvoorstellen en dat de betekenis daarvan nader zal worden
geduid. De voorschriften die blijven voortbestaan, krijgen in zekere zin op-
nieuw betekenis binnen de context van het gemoderniseerde wetboek. Het
wetgevingsproces draait dan niet alleen om de totstandbrenging van nieuwe
en gewijzigde voorschriften, maar ook om die hernieuwde betekenisverlening.
Op voorhand lijken er dan geen grote bezwaren te bestaan om aan dergelijke
uitlatingen het nodige gewicht toe te kennen bij de uitleg en de toepassing
van die al bestaande voorschriften. Al zal dat uiteindelijk van geval tot geval
door de rechter moeten worden beslist.

En zo kom ik tot de al vaker bereikte en nog vaak te bereiken slotsom:
uiteindelijk staan de wetgever en de rechter er samen voor.167 Zij werken
samen aan een belangrijk project: ‘de bepaling van wat recht is’.168 Zij doen
dat ieder op eigen wijze, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, maar steeds
in een even boeiend, als complex samenspel.

165 Er zijn diverse Kamervragen gesteld over deze kwestie, maar in de beantwoording heeft
de minister zich onthouden van (stellige) uitspraken over de uitleg van de delictsomschrij-
ving van artikel 326 Sr. Zie voor een overzicht de conclusie van A-G Vegter, ECLI:NL:PHR:
2014:1965.

166 Zie artikel 326d Sr, zoals voorgesteld in Kamerstukken II 2015/16, 34 372, nr. 2.
167 Uiteraard mede in interactie met de andere actoren in de strafrechtspleging, in het bijzonder

het Openbaar Ministerie en de strafrechtsadvocatuur.
168 B.V.A. Röling, ‘Prae-advies’, in: Analogische toepassing van strafbepalingen, Leiden: E.J. Brill

1937, p. 29.
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De wetgever schept rechtsregels door wetten te maken. 

Wanneer wettelijke regels moeten worden uitgelegd en toe-

gepast, houdt de rechter rekening met de toelichting die 

de wetgever heeft gegeven ten tijde van de totstandkoming 

van een wet. Het gebeurt regelmatig dat de wetgever op 

enig moment de betekenis van rechtsregels wil verande-

ren, omdat nieuwe ontwikkelingen of nieuwe inzichten een 

nuancering of een verruiming van de bestaande regels no-

dig maken. Meestal kiest de wetgever er dan voor om de 

wet te wijzigen. Maar het komt ook voor dat de wetgever, 

zonder de wet te wijzigen, zich uitlaat over de (gewens-

te) betekenis die voortaan aan reeds bestaande wettelijke 

voorschriften moet worden gegeven. De vraag rijst welke 

status dergelijke uitlatingen hebben. Is de rechter daaraan 

gebonden? Of kan hij deze nieuwe uitleg naast zich neer-

leggen omdat de wetgever geen invloed meer heeft op wet-

telijke voorschriften nadat die tot stand zijn gebracht? In 

de juridische literatuur bestaat nog nauwelijks aandacht 

voor de vraag naar de betekenis van uitlatingen van de 

wetgever over de betekenis van wettelijke voorschriften, 

nadat deze tot stand zijn gebracht. 

In zijn afscheidsrede verkent Matthias Borgers hoe die 

vraag zou kunnen en moeten worden beantwoord.


