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Voorwoord
Voor je ligt een theorieboek dat hoort bij de methode JuridischJuist.info. JuridischJuist.info is de methode
voor de volgende opleidingen:
• Juridisch-administratief dienstverlener (niveau 4)
• Medewerker human resource management (HRM) (niveau 4).

Het boek Strafrecht maakt je op een praktische wijze en in toegankelijke taal vertrouwd met de grondbeginselen
van het strafrecht.

In de hoofdstukken over het materieel strafrecht komen onder andere het legaliteitsbeginsel, de opbouw van
een strafbepaling, de leerstukken poging en deelneming, de strafuitsluitingsgronden en het stelsel van straffen
en maatregelen aan de orde. Ook bevat dit deel een aantal hoofdstukken over vermogensdelicten,
vernielingsdelicten en geweldsdelicten.

In de hoofdstukken over het formeel strafrecht worden de posities van de verdachte en zijn raadsman en die
van de opsporingsambtenaar, de (hulp)officier van justitie, de rechter-commissaris en de rechter besproken.

Ook de vrijheidsbeperkende dwangmiddelen, zoals staande houden, aanhouden, in verzekering stellen en de
verschillende vormen van voorlopige hechtenis, komen aan bod. Ter afsluiting van dit deel wordt het onderzoek
ter terechtzitting beschreven.

De laatste twee hoofdstukken van het boek gaan kort in op de Wet op de economische delicten en de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.

Kwalificatiedossier
Uiteraard worden aan de opleiding eisen gesteld met betrekking tot het uitvoeren van het beroep. De eisen
die aan jou worden gesteld om in een bepaald beroep aan de slag te kunnen, staan vermeld in een zogenoemd
kwalificatiedossier. In dit kwalificatiedossier staan kerntaken vermeld. Kerntaken zijn de belangrijkste taken
die in een beroep voorkomen. Om deze kerntaken goed onder de knie te krijgen moet je werkprocessen uitvoeren
en competenties ontwikkelen. Werkprocessen zijn eigenlijk werkzaamheden die je dagelijks moet uitvoeren.
Om dat goed te kunnen doen moet je allerlei competenties ontwikkelen, zoals samenwerken, luisteren, initiatief
nemen, vakkennis ontwikkelen en omgaan met stress. De theorieboeken in combinatie met de opdrachten en
de digitale leeromgeving zullen je hierbij helpen.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit theorieboeken en een digitale leeromgeving. In deze online omgeving vind je video’s,
weblinks en documenten en staan alle kennis- en inzichtopdrachten per paragraaf en Aan de slag-opdrachten
en Casusopdrachten per hoofdstuk. Deze digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Bekijk de video in de digitale leeromgeving.

Activeer de weblink of download het document.



Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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Inleiding strafrecht



1.1 INLEIDING

Casus
Na een nachtelijk cafébezoek krijgen Henk en Bas ruzie over de vriendin van Henk. De zaak loopt helemaal uit
de hand. Bas noemt de vriendin van Henk een slet en een hoer. Daarop slaat Henk Bas tegen de grond. De
eigenaar van het café belt de politie, die beide mannen meeneemt naar het politiebureau.

Allereerst beschrijven we de inhoud van het strafrecht, leggen we uit wat er zo bijzonder is aan het strafrecht
en geven we een indeling van het strafrecht. Daarna beschrijven we de vindplaatsen van het strafrecht en gaan
we in op de bijzondere betekenis van art. 1 van het Wetboek van Strafrecht (Sr).

Leerdoelen Inleiding strafrecht

1.2 INHOUD EN DOEL VAN HET STRAFRECHT

In het strafrecht gaat het over verboden gedragingen zoals diefstal, doodslag, moord, verkrachting, aanranding,
vernieling, belediging en mishandeling. Wie zich schuldig maakt aan dit verboden gedrag, is strafbaar. Heeft
de politie aanwijzingen dat er een strafbaar feit is gepleegd, stelt ze een onderzoek in om de waarheid over het
strafbaar feit te achterhalen. Wordt door het politieonderzoek duidelijk wat er precies is gebeurd en wie het
strafbaar feit heeft gepleegd, dan wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Het is de taak van de rechter om
vast te stellen of de verdachte schuldig is en om hem dan een straf op te leggen.

In de casus gaan Bas en Henk voor onderzoek mee naar het politiebureau. Daar blijkt dat Henk de klappen
heeft uitgedeeld in reactie op het schelden van Bas. Op basis van het proces-verbaal dat de politie van de
verhoren van Bas en Henk opmaakt, moet de rechter beslissen of Bas zich schuldig heeft gemaakt aan het
strafbaar feit belediging en of Henk kan worden veroordeeld voor (zware) mishandeling.

Dit voorbeeld maakt de inhoud van het strafrecht duidelijk. Het strafrecht omschrijft:
• de verboden gedragingen
• de bevoegdheden van politie en justitie
• de gang van zaken tijdens de rechtszaak
• de straffen en maatregelen die kunnen worden opgelegd.

Het bijzondere aan het strafrecht
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat er een straf kan worden opgelegd aan iemand die een verbod overtreedt, maar
in feite is het toch wel bijzonder. Onze wetgeving kent heel veel geboden en verboden. Zo moet de koper op
grond van art. 7:26 van het Burgerlijk Wetboek (BW) de koopsom op tijd aan de verkoper betalen. En de verkoper
moet ervoor zorgen dat de zaak die hij verkoopt voldoet aan de afspraken (art. 7:17 BW). Maar nergens in deze
wetsartikelen staat dat de koper of de verkoper gestraft wordt als hij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Daarmee hebben we meteen het bijzondere van het strafrecht te pakken. Het strafrecht bevat verboden en
geboden waarop straf staat bij niet-naleving. Anders gezegd: het strafrecht bevat strafbepalingen. Dit zijn
verboden en geboden met een straf voor wie zich er niet aan houdt. Bovendien kent het strafrecht een
opsporingsapparaat: de politie komt bij een vermoeden van een strafbaar feit in actie, zodat de strafrechter
zich over de schuld van de verdachte kan uitspreken en hem een straf kan opleggen. Art. 7:17 en 7:26 BW over
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de verplichtingen van de koper en de verkoper zijn geen strafbepalingen. Het zijn wel verplichtingen, maar er
staat geen straf op. Art. 310 Sr (diefstal) is wel een strafbepaling, want in dit wetsartikel staat op overtreding
een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Bijzonder aan het strafrecht is dus dat het strafbepalingen bevat. Overtreders worden zo nodig opgespoord
door de politie, zodat de rechter ze kan berechten.

Wanneer een strafbepaling
Waarom zijn sommige verboden in het strafrecht opgenomen en de meeste andere niet? Bepaalde gedragingen
vormen zo’n bedreiging voor de orde en de rust in de samenleving dat de overheid regels heeft gesteld waaraan
burgers en bedrijven zich moeten houden. We zeggen dan dat deze gedragingen onze rechtsorde schenden.
Zo worden bijvoorbeeld diefstal, vernieling, doodslag en mishandeling gezien als bedreigingen voor de
rechtsorde. Daarom zijn ze als strafbepaling in het strafrecht terechtgekomen. Iedereen weet, of kan weten,
dat op deze gedragingen straf staat en dat politie en justitie kunnen ingrijpen.

Dat ligt anders bij de plicht van de koper om de koopsom te betalen, of bij de plicht van de verhuurder om voor
een goede woonruimte te zorgen. Als de koper of de verhuurder zich niet aan zijn verplichtingen houdt, dan is
dit een zaak tussen de koper en de verkoper of tussen de huurder en de verhuurder en geen bedreiging van de
rechtsorde. Daarom wordt het (in deze voorbeelden) aan de verkoper en de huurder overgelaten om actie te
ondernemen als de andere partij zich niet aan zijn verplichtingen houdt.

Daarmee komen we bij het doel van het strafrecht. Het doel van het strafrecht is de rechtsorde beschermen.
Met de rechtsorde wordt bedoeld: de veiligheid en de rust in de samenleving.

1.3 DE BESCHERMING VAN ART. 1 SR

Het strafrecht kan veel invloed hebben op het leven van burgers. Als iemand een strafbepaling overtreedt, kan
de rechter hem een straf opleggen. Op die manier kan hij bijvoorbeeld in de gevangenis terechtkomen, of
verplicht worden een taakstraf uit te voeren of een geldboete te betalen. Ook biedt het strafrecht politie en
justitie de bevoegdheid om iemand die wordt verdacht van een strafbaar feit als verdachte mee te nemen naar
het bureau en daar voor enige tijd voor onderzoek ‘vast’ te houden.

Vanwege de inbreuk die het strafrecht op de vrijheid van burgers kan maken, biedt het strafrecht ook
bescherming aan de burgers. Een van de belangrijkste vormen van bescherming staat in art. 16 van de Grondwet
(Gw) en in art. 1 Sr.

Art. 16 van de Grondwet | bescherming burger

De bepaling van art. 16 Gw, die ook is opgenomen in art. 1 Sr, biedt twee vormen van bescherming.

1. Geen terugwerkende kracht
Op de eerste plaats verbiedt art. 1 Sr terugwerkende kracht. Dit wil zeggen dat een bepaalde gedraging alleen
strafbaar kan zijn als deze gedraging op het moment van de daad al strafbaar was. Gedrag achteraf strafbaar
stellen is verboden. Daarmee geeft art. 1 Sr burgers de garantie dat zij weten waar ze aan toe zijn. Ze kunnen
alleen worden gestraft voor gedrag dat al strafbaar is op het moment van hun daad. Ze lopen niet het risico
dat de overheid hun daden achteraf nog eens strafbaar gaat stellen om hen als het ware ‘terug te pakken’.
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Wijziging van wet
Hoe moet het nu als de wet verandert? In principe blijft gelden dat het moment van de daad bepalend is voor
de strafbaarheid. Maar als de wetswijziging in het voordeel is van de verdachte, dan heeft hij geluk. In dat geval
moet de rechter de voor de verdachte meest gunstige bepaling toepassen.

Legaliteitsbeginsel
Art. 1 Sr noemen we het legaliteitsbeginsel.

Venlose koppelaarster
Een Venlose caféhoudster heeft voor prostitutie een minderjarig meisje ingeschakeld. Het inschakelen van
minderjarigen voor prostitutie was strafbaar in de tijd dat dit verhaal speelt, namelijk aan het begin van
de twintigste eeuw. Jongeren werden toen pas op hun 23e jaar meerderjarig. Het meisje was op het moment
dat de politie de caféhoudster betrapte 21 jaar en dus minderjarig. Een paar dagen later, nog voordat de
caféhoudster berecht werd, veranderde de wet, waardoor jongeren vanaf hun 21e jaar meerderjarig werden.
Het meisje was dus meerderjarig op het moment van de rechtszaak.

Hoewel de daad strafbaar was op het moment dat de caféhoudster betrapt werd, is ze bij de berechting
niet meer strafbaar omdat bij wijziging van de wet de voor de verdachte meest gunstige bepaling moet
worden toegepast (HR 3 december 1906, W 1906, 8468).

Tilburgse wapenhandelaar
De dochter van een wapenhandelaar geeft regelmatig demonstraties bij schietverenigingen. In plaats van
de wapens iedere keer terug te brengen en veilig op te bergen, houdt zij ze thuis. Dit is in strijd met de
voorwaarden waaronder de wapenvergunning is verleend. Daarom moet de vader van het meisje, de
bezitter van de vergunning, zich voor de rechter verantwoorden. Toen de dochter betrapt werd, gold nog
de Vuurwapenwet 1919. Op het moment van (het hoger beroep in) de rechtszaak geldt de nieuwe Wet
wapens en munitie. Deze nieuwe wet kent een veel lager strafmaximum voor het gedrag van de vader. In
de oude wet was de maximumstraf vier jaar of een geldboete van de vierde categorie, in de nieuwe wet is
dat drie maanden gevangenisstraf en een (lagere) geldboete van de derde categorie (zie voor de verschillende
boetebedragen art. 23 Sr).

De rechter oordeelt dat de vader moet worden veroordeeld vanwege de strafbepaling van de oude wet,
maar dat daarbij de lagere strafmaxima van de nieuwe wet van toepassing zijn. Dit omdat bij wijziging van
wet de meest gunstige bepaling op de verdachte moet worden toegepast (HR 10 december 1991, NJ 1992,
32).

2. Strafbaarstelling alleen bij wet
De tweede vorm van bescherming die art. 1 Sr biedt, is dat alleen een wet gedrag strafbaar kan stellen, het
legaliteitsbeginsel. Gedragingen kunnen niet op grond van gewoonte of op grond van ongeschreven recht
strafbaar zijn. Dit betekent dat de rechter iemand alleen kan veroordelen als hij in een wetboek kan aanwijzen
waar het gedrag van de verdachte strafbaar is gesteld. De rechter heeft niet de vrijheid om de strafbepaling
een beetje op te rekken of uit te breiden.

Art. 1 van het Wetboek van Strafrecht | geen terugwerkende kracht en strafbaarstelling
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