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Samenvatting

Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat de verdachte die 
aan een psychische stoornis lijdt, niet gestraft mag worden als het feit 
hem wegens de stoornis niet kan worden toegerekend. In dit proefschrift 
is onderzocht onder welke voorwaarden een psychisch gestoorde 
verdachte recht op strafuitsluiting zou moeten hebben. Het doel daarvan 
is de ontwikkeling van een toetsingskader voor ontoerekenbaarheid dat 
rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming beter waarborgt, en 
rechtsontwikkeling beter faciliteert dan het bestaande recht.

In deel I van dit onderzoek is de probleemstelling nader uitgewerkt 
en onderbouwd. Artikel 39 Sr verbindt twee voorwaarden aan een 
geslaagd beroep op ontoerekenbaarheid. De verdachte moet aan een 
psychische stoornis lijden en er moet voldaan zijn aan een criterium 
voor ontoerekenbaarheid. De laatste voorwaarde is niet geëxpliciteerd 
in artikel 39 Sr, maar kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid. Op 
basis van analyse van wetsgeschiedenis, rechtspraak van de Hoge Raad en 
strafrechtelijke literatuur is geconcludeerd dat de juridische afbakening van 
beide voorwaarden voor ontoerekenbaarheid onduidelijk is. Analyse van 
rechtspraak van feitenrechters (rechtbanken en gerechtshoven) laat zien 
dat rechters een vrij groot aantal verschillende – soms onjuiste – criteria 
voor ontoerekenbaarheid toepassen. Deze criteria hebben in potentie een 
verschillende reikwijdte. In de meeste uitspraken nemen rechters bovendien 
het advies van de forensisch gedragsdeskundige over de vraag of het feit aan 
de verdachte kan worden toegerekend zonder nadere motivering over. In 
forensisch-gedragswetenschappelijke literatuur en richtlijnen bestaat echter 
geen consensus over de maatstaf die de gedragsdeskundige in zijn advies moet 
toepassen. Ook het advies van de gedragsdeskundige wordt bepaald door 
criteria die in potentiële reikwijdte verschillen. De onduidelijke reikwijdte 
van beide voorwaarden voor ontoerekenbaarheid is problematisch vanuit 
het oogpunt van rechtseenheid en rechtszekerheid, rechtsbescherming en 
rechtsontwikkeling. In dit onderzoek wordt daarom op zoek gegaan naar een 
afbakening van beide voorwaarden.

Deel II is een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verschillende tests voor 
de met ontoerekenbaarheid vergelijkbare strafuitsluitingsgrond insanity in 
het Amerikaanse strafrecht: de M’Naghten rules, de irresistible impulse test, 
de product test en de MPC test. Deze tests zijn vergeleken met verschillende 
toetsingskaders voor ontoerekenbaarheid die in de Nederlandse 
strafrechtelijke literatuur zijn verdedigd. Zowel de historische ontwikkeling 
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van de tests als de toepassing ervan in de rechtspraak in verschillende 
jurisdicties zijn onderzocht. Daaruit is ten eerste de conclusie getrokken dat 
een veranderende maatschappelijke context – voortschrijdende inzichten in de 
gedragswetenschappen en evolutie van in de maatschappij levende opvattingen 
over de wijze waarop psychisch gestoorde verdachten strafrechtelijk 
bejegend zouden moeten worden – druk uitoefent op de afbakening van een 
strafuitsluitingsgrond voor psychisch gestoorde verdachten. De Amerikaanse 
tests voor insanity maken het mogelijk maatschappelijke ontwikkelingen in 
de reikwijdte van deze strafuitsluitingsgrond te verdisconteren. Daardoor 
kan aan rechtsontwikkeling vorm worden gegeven. Ten tweede zijn uit het 
onderzoek naar de wijze waarop de verschillende tests voor insanity in de 
Amerikaanse rechtspraak worden toegepast normatieve vragen afgeleid die 
beantwoord moeten worden bij het afbakenen van een strafuitsluitingsgrond 
voor psychisch gestoorde verdachten. In deel III is besproken hoe het daar 
ontwikkelde toetsingskader zich verhoudt tot deze normatieve vragen.

In deel III is de onderzoeksvraag beantwoord. Als eerste is afgebakend onder 
welke omstandigheden sprake is van een stoornis in de zin van artikel 39 Sr 
– de eerste voorwaarde voor ontoerekenbaarheid. Een stoornis in de zin van 
artikel 39 Sr is aanwezig als een verdachte niet voldoet aan de in het strafrecht 
besloten liggende veronderstellingen over normaal psychisch functioneren. 
Op grond van analyse van filosofische en empirische literatuur en van de 
voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, is betoogd dat deze 
veronderstellingen gebaseerd zijn op folk psychology. Folk psychology is de 
wijze waarop mensen in het dagelijkse leven gedrag begrijpen. Uit de drie 
centrale veronderstellingen uit folk psychology die constitutief zijn voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid, is een stoornisconcept afgeleid. Van 
een stoornis in de zin van artikel 39 Sr is sprake als de mentale toestanden 
(wensen, overtuigingen en emoties) of praktische rede van de verdachte 
niet op normale wijze functioneren of als zijn mentale toestanden niet op 
normale wijze met zijn gedrag in verband staan. Vervolgens is betoogd dat 
– door een gedeeld raakvlak in folk psychology – de in de psychiatrie erkende 
stoornissen in de meeste gevallen ook een stoornis in de zin van artikel 
39 Sr zijn. Daarop bestaan echter enkele uitzonderingen. Ten tweede is 
onderzocht aan welk criterium ontoerekenbaarheid moet worden getoetst. 
Betoogd is dat een verdachte op grond van artikel 39 Sr van straf moet 
worden uitgesloten, als sprake is van een strafrechtelijk relevant verschil met 
de “normale” verdachte. (Met “normale” verdachte wordt in dit onderzoek 
de verdachte aangeduid die niet aan een stoornis in de zin van artikel 39 
Sr lijdt.) Een strafrechtelijk relevant verschil is aanwezig als de normen 
voor schulduitsluiting die voor de “normale” verdachte gelden, vanwege de 
stoornis niet onverkort op de psychisch gestoorde verdachte kunnen worden 
toegepast. Uit analyse van de verschillende wijzen waarop stoornissen in 
de zin van artikel 39 Sr tot dergelijke strafrechtelijk relevante verschillen 
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kunnen leiden, zijn twee subcriteria voor ontoerekenbaarheid afgeleid. Een 
verdachte heeft recht op strafuitsluiting op grond van artikel 39 Sr als hij door 
een psychische stoornis niet kon begrijpen dat hij een strafbaar feit pleegde 
(dat het feit “wederrechtelijk” was) óf als hij door de stoornis onvoldoende 
in staat was in overeenstemming met zijn begrip van de wederrechtelijkheid 
van het feit te handelen.


