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3 Voorwaarden voor strafbaarheid

• Om te bepalen of een bepaalde gedraging als een strafbare
gedraging moet worden aangemerkt, moet deze gedraging vol-
doen aan de vier voorwaarden voor strafbaarheid:
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1. een menselijke gedraging;
2. die valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsom-

schrijving;
3. die wederrechtelijk is;
4. en aan schuld is te wijten (verwijtbaarheid).• De eerste twee voorwaarden worden wel de bijzondere voorwaar-
den voor strafbaarheid genoemd (omdat ze in elk afzonderlijk
geval anders zijn), de laatste twee de algemene voorwaarden
voor strafbaarheid (omdat ze altijd hetzelfde zijn). De algemene
voorwaarden wederrechtelijkheid en schuld worden, wanneer
zij niet een onderdeel van een delictsomschrijving vormen, ele-
menten genoemd; staan ze wel in de delictsomschrijving, dan
heten ze bestanddeel. Zie hierover verder nr. 36.• De vier voorwaarden voor strafbaarheid vormen de rode draad
van de eerste vier hoofdstukken. Vervolgens worden in de
hoofdstukken V ‘Uitbreiding van strafbaarheid: poging en
voorbereiding’, VI ‘Uitbreiding van strafbaarheid: deelneming’
en VII ‘Uitbreiding van strafbaarheid: daderschap’ de uitbreidin-
gen van strafbaarheid besproken. In de laatste twee hoofdstuk-
ken wordt ten slotte gekeken naar de praktische toepassing van
het materieel strafrecht: het beslissingsmodel (art. 348 en 350
Sv) en het sanctiepakket van de rechter.
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I De menselijke gedraging

4 De gedraging

De eerste voorwaarde voor strafbaarheid is dat het moet gaan om
een menselijke gedraging:• Dit kan zowel een handelen (een zogeheten commissiedelict)

als een nalaten (een omissiedelict) zijn.• Een dier of ding kan geen strafbaar feit plegen (maar een
rechtspersoon wel, zie hoofdstuk VII).• Er moet een zekere mate van wilsgestuurd handelen achter de
gedraging zitten. Er wordt dan ook wel gesproken van een
‘gewilde spierbeweging’. Een vraag die hier kan spelen, is bij-
voorbeeld in hoeverre slaapwandelen of een epileptische aanval
een gedraging kan opleveren.

De gedraging staat geformuleerd in de tenlastelegging (zie hierover
nr. 73).

5 Causaal verband

Strafbare feiten kunnen worden onderscheiden in:• formeel omschreven delicten, waarbij een min of meer concreet
omschreven gedraging strafbaar is gesteld, bijvoorbeeld diefstal
(art. 310 Sr); en• materieel omschreven delicten, waarbij het gaat om het veroorzaken
van een strafbaar gevolg, bijvoorbeeld doodslag (art. 287 Sr) of
zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr) (maar denk
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hierbij ook aan door het gevolg gekwalificeerde delicten, waarbij het
intreden van een gevolg als strafverzwarende omstandigheid
functioneert, bijv. de dood bij zware mishandeling (art. 302 lid
2 Sv)).

Bij materieel omschreven delicten moet worden vastgesteld dat het
ingetreden gevolg ook daadwerkelijk is veroorzaakt door de mense-
lijke gedraging. Juridisch gezegd: er moet sprake zijn van causaal
verband tussen handeling en gevolg.

Redelijke toerekening
Sinds 1978 is de leer van de redelijke toerekening de heersende strafrech-
telijke causaliteitsleer. Hierbij is het de vraag of het gevolg redelijker-
wijze aan de gedraging van de verdachte kan worden toegerekend (HR 12
september 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC2616, Letale longembolie). Om
het wat vage begrip ‘redelijke toerekening’ (immers: wat is ‘redelijk’?)
in te vullen, kan gebruik worden gemaakt van verschillende
gezichtspunten. Zo kan gelet worden op de zogeheten ‘aard van de
gedraging’, waarbij de gedraging(en) van de verdachte gebruikt
worden om te bepalen of het redelijk is om het gevolg aan hem toe
te rekenen. Hierbij kan als vuistregel gehanteerd worden dat hoe
gevaarlijker het gedrag van de verdachte was, hoe sneller het redelijk
zal zijn om een bepaald gevolg aan hem toe te rekenen.
Daarnaast kunnen de oudere causaliteitsleren gebruikt worden als
gezichtspunten bij de invulling van de redelijke toerekening.
Uitgangspunt bij de leer van de redelijke toerekening is dat de eerste
oudere causaliteitsleer (de conditio sine qua non) als ondergrens, als
voorwaarde voor redelijke toerekening fungeert.
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