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In dubio pro reo
Gerard Spong1

I n zijn bijdrage ‘In dubio pro reo’ 
bij strafuitsluitingsgronden 
betoogt R.H. Jansen op interes-

sante gronden dat het minder voor de 
hand ligt dat een verdachte ook bij 
strafuitsluitingsgronden het voordeel 
van de twijfel moet krijgen. Daar 
dachten befaamde rechtsgeleerden 
van weleer anders over. Langemeijer, 
Moons en Pompe waren een voorstan-
der van toepassing van in dubio bij 
strafuitsluitingsgronden. Zie G.E. Lan-
gemeijer in ‘Beweringslast en bewijsri-
sico in het strafproces’, TvS XLI, p. 
73-110; Moons in zijn conclusie voor-
afgaand aan HR 16 november 1965, NJ 
1966/209 en W. Pompe, ‘Overmacht en 
afwezigheid van alle schuld en cul-
poos handelen’, TvS deel LXXI, p. 20 e.v. 

Last but not least valt in dit ver-
band ook nog te wijzen op het von-

het niet aangaat in het geval van een 
mogelijk aanwezige strafuitsluitings-
grond met een minder stellige over-
tuiging omtrent de strafbaarheid 
genoegen te nemen dan bij de 
bewijsvraag als bedoeld in artikel 350 
Sv. Ik neem aan dat deze literatuur 
en het Rotterdamse vonnis in het 
proefschrift van de promovendus 
over een razend moeilijk onderwerp 
(eigen schuld bij strafuitsluitings-
gronden) ruime aandacht zal krijgen. 
Want de genoemde auteurs hebben 
natuurlijk wel zodanig hun sporen in 
het strafrecht verdiend, dat niet 
zomaar aan hun opvattingen voorbij 
kan worden gegaan.  

nis – een oudje jazeker – van de 
Rechtbank Rotterdam d.d. 3 februari 
1965 NJ 1966/106 waarin de recht-
bank overwoog: 

 ‘dat twijfelachtig is of voor ver-
dachte (…) een rechtvaardigings-
grond aanwezig was’. 
 ‘dat ingeval van twijfel aan het 
bestaan van een zodanige recht-
vaardigingsgrond een veroorde-
ling van de verdachte is uitge-
sloten.’ 

Het komt mij voor dat op grond van 
de rechtstheoretische argumenten 
van voormelde auteurs aan ‘in dubio 
pro reo’ hetzelfde bereik moet wor-
den toegekend als bij de bewijsvraag 
het geval is. Met hen valt in de woor-
den van Moons toch te betogen dat 
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G erard Spong betoogt dat 
‘befaamde rechtsgeleerden 
van weleer’ en de Rechtbank 

Rotterdam het oneens zouden zijn 
met mijn standpunt dat aan de 
bewijsregel in dubio pro reo minder 
sterke werking kan worden toege-
kend bij de beoordeling van strafuit-
sluitingsgronden.

In de tijd van deze rechtsgeleer-
den was er nog weinig richtinggeven-
de rechtspraak over strafuitsluitings-
gronden. Dat gaf aanleiding tot 
interessante discussies over het 
bewijsrisico en de bewijsmaatstaf bij 
strafuitsluitingsgronden. Door de 
bewijsregel in dubio pro reo als ver-
trekpunt te nemen, beredeneerden 
de geleerden evenwichtige oplossin-
gen. Veelzeggend is dat veel van deze 
oplossingen inmiddels vaste recht-
spraak vormen: een strafuitsluitings-
grond moet aannemelijk worden en 

de last daartoe mag niet volledig bij 
de verdachte worden neergelegd. 

Anders dan Spong betoogt, werd 
de bewijsregel in dubio pro reo door 
de auteurs niet zozeer van gelijke 
toepassing geacht voor strafuitslui-
tingsgronden. De regel vormde voor-
al het vertrekpunt van waaruit zij 
hun oplossingen beredeneerden. Een 
belangrijk – door Spong niet 
genoemd – voorbehoud dat Moons 
dan ook maakte bij zijn principiële 
overweging, is dat de verdachte 
alleen vrijuit moet gaan als ernstige 
twijfel bestaat dat hij in strafuitslui-
ting heeft gehandeld. Daarom moet 
de verdediging volgens alle auteurs 
verifieerbare feiten en omstandighe-
den aandragen, voor zover deze niet 
uit het dossier blijken. Bij bewijs-
kwesties hoeft dat niet. 

Dat was ook de reden dat Recht-
bank Rotterdam de verdachte het 

voordeel van de twijfel gaf: de door 
hem aangedragen en grotendeels 
geverifieerde redenen voor zijn han-
delen wierpen ernstige twijfels op 
over zijn strafbaarheid, zodat hij niet 
mocht worden veroordeeld. Tegen 
die achtergrond moeten de principië-
le overwegingen van de rechtbank 
worden begrepen. 

Het is gemakkelijk zonder nade-
re onderbouwing te roepen dat je 
geen straf verdient voor je daden. Als 
elke verdachte die dat deed vrijuit 
zou gaan, zou het strafproces verwor-
den tot een karikatuur. Wat zouden 
de befaamde rechtsgeleerden van 
weleer daarvan vinden?  


