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Het aanvankelijke wetsvoorstel voorzag niet in strafrechtelijke sanctionering van deze zorgplicht.s Wat gelet op
de huidige 'zorgplichtenverdwazing'
viel te verwachten,
gebeurde: er werd een amendement
ingediend én aanvaard, dat ertoe strekt schending van deze algemene zorgplicht aan te merken als misdrijf.s
In het aan de Raad van State ter advisering voorgelegde wetsvoorstel ontbrak deze algemene zorgplicht en
was art. 1.3 iets anders geformuleerd. In zijn oorspronkelijke versie bepaalde art. 1-3 dat een ieder de intrinsieke
waarde van een dier moet betrekken in zijn doen en laten
ten aanzien van het dier (lid 1) en dat de erkenning van
die waarde moet worden gehanteerd als algemeen uit-
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Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in
dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen ofnalaten nadelige gevolgen
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handelen achterwege te laten voor zover zulks in rede-
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De Tweede Kamer aanvaardde vorige maand het voorstel
voor een nieuwe Wet dieren." Deze wet, die 'een integraal
kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen' beoogt te bieden, moet in de plaats
komen van vijf bestaande wetten op het gebied van dierenwelzijn en-gezondheid.t
Nadat in art. 1-3 'de intrinsieke waarde van het dier
wordt erkend', wordt in art. 1.4 een algemene zorgplicht
ten aanzien van dieren vastgelegd. De redactie van deze
zorgplicht is geïnspireerd door die van art. la Wet
milieubeheer (Wm) en art. 2 Flora- en faunawet (Ffw).
Art. 1.4 luidt:
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gangspunt bij de uitoefening van bevoegdheden bij of
krachtens deze wet (lid 2). Gedragingen in strijd met art.
1.3 lid 1 werden strafbaar gesteld als overtreding.
De Raad van State adviseerde om art. 1.3 niet in die
vorm te handhaven en om in ieder geval af te zien van
strafbaarstelling
van overtreding van de daarin neergelegde 'te vage normstelling'. In een wettelijke regeling van
het menselijk gedrag jegens dieren dienen, aldus de Raad,
duidelijke begrippen te worden gehanteerd en concrete
gedragsnormen
te worden gegeven, te meer omdat de
maatschappelijke
opvattingen omtrent wat precies moet
worden verstaan onder de intrinsieke waarde van een dier
en het gewicht dat daaraan moet worden toegekend tegenover de veelheid van andere zakelijke en maatschappelijke
belangen zo vérstrekkend van elkaar verschillen. 'Teneinde
een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de strafwaardigheid van schending van een nog niet uitgekristalliseerde gedragsnorm moet duidelijk zijn, wat precies moet
worden verstaan onder de intrinsieke waarde als norm',
aldus de Raad."
Voor de regering was dit advies aanleiding tot een
aangepaste formulering van art. 1-3, 'die eveneens uitdrukking geeft aan het "burgerrnansfatsoen"
ten aanzien van
door de mens gedomesticeerde
dieren, zonder daarbij het
begrip "intrinsieke waarde" als normatief criterium te
gebruiken'? en toevoeging van een - niet strafrechtelijk
gesanctioneerde
- algemene zorgplicht in art. 1.4. De
reden voor opneming van deze zorgplichtbepaling
is volgens de regering 'de wens om een moreel appèl te doen op
de burger (...) om zich bij zijn doen en laten rekenschap te
geven van zijn eigen verantwoordelijkheid
voor dieren en
van de eigen, zelfstandige waarde van het dier, en om altijd
vanuit dit bewustzijn te handelen. Dit bewustzijn is vooral
een zaak voor de individuele burger zelf, en niet juridisch
afdwingbaar"
Dergelijke bepalingen horen mijns inziens niet thuis
in een wettelijke regeling. Erkenning van de intrinsieke
waarde van het dier (art. 1.3) zou men hooguit een morele
verplichting kunnen noemen, over de invulling waarvan
bovendien verschillend zal worden gedacht.s Een juridische regeling is echter niet de plaats voor vastlegging van
slechts morele verplichtingen
en fatsoensnormen,
die een
'appel op de burger' doen.
Dat 'voldoende zorg voor dieren' moet worden
betracht, kan worden aangemerkt als een (ongeschreven)
rechtsbeginsel. maar de wetgever dient rechtsbeginselen te
positiveren in concrete gedragsnormen.
Het is trouwens nogal bizar dat de intrinsieke
waarde van dieren wettelijk wordt erkend, terwijl in onze
Grondwet, anders dan in het Duitse Grundgesetz (Art. 1),
nog altijd een bepaling ontbreekt waarin de waardigheid
van iedere mens, als onaantastbare
kern van de grondrechten, wordt erkend. Voor wettelijke erkenning van de
'dierlijke waardigheid' zou wellicht iets zijn te zeggen, als

Het is bizar dat de intrinsieke

men ervan uitgaat dat ook dieren rechten hebben. Maar
'dierenrechten' is mijns inziens een contradictio in term inis: recht is nu eenmaal een mensgebonden
categorie.>
Strafrechtelijke sanctionering van een zorgplicht
jegens dieren is overigens geen noviteit: de destijds meest
vergaande dierenbeschermingswet
ter wereld, het op
24 november 1933 in Duitsland uitgevaardigde en tot
1972 van kracht gebleven Tierschutzgesetz, begon in § 2,
Abs. 1, met een strafrechtelijk gesanctioneerde
'Pürsorgepflicht', die verbood een dier 'in Haltung. Pflege oder
Unterbringung
(...) so zu vernachlässigen, dass es dadurch
erheblichen Schmerz oder erheblichen Schaden erleidet'.
Die wet ging uit van de intrinsieke waarde van het dier.v
Eerder dat jaar was het in het Strafgesetzbuch voor strafbaarheid van diermishandeling
opgenomen vereiste, dat
daardoor de openbare zedelijkheid moest zijn aangetast,
al geschrapt." De nieuwe bepaling - waarmee de vroegere
'antropocentrische'
dierbescherming
werd verlaten - werd,
samen met o.a. een algeheel verbod op onverdoofd slachten en een verbod op dierproeven, overgenomen in het
Tierschutzgesetz».
Dat ook met dieren zorgvuldig wordt omgegaan, is
mijns inziens een teken van beschaving, maar het omgekeerde geldt niet: zorgvuldig omgaan met dieren is op
zichzelf nog geen teken van beschaving.»

Lex certa
De rechtsstatelijke
bezwaren tegen dergelijke algemene zorgplichtbepalingen
zijn breed uitgemeten in de
beschouwing die ik samen met A.QC. Tak naar aanleiding
van de opneming van een algemene zorgplichtbepaling
in art. a.ra Wm ('Een ieder neemt voldoende zorg voor het
milieu in acht') onder de titel 'Recht ist, was der Umwelt
nützt?' publiceerde in het NIB van 6 mei 1994, p. 605 e.v.'5
Die bepaling zou volgens de wetsgeschiedenis
handhaafbaar zijn met bestuursdwang.
Van de mogelijkheid van
strafrechtelijke
sanctionering van overtreding van deze
zorgplichtbepaling
werd destijds nog afgezien. Vermoedelijk was dit ingegeven door overwegingen die verband
houden met de lex eerta-eis (het 'Bestimrntheitsgebot')
in het strafrecht. Deze eis wordt geacht onder meer tot
uitdrukking te zijn gebracht in art. 1 lid 1 Sr, art. 16 Gw en
art. 7 lid 1 EVRM; die eis houdt in dat een strafbepaling
zélf de strafbare gedraging zo duidelijk en objectief mogelijk omschrijft, opdat de burger vóórdat hij een bepaalde
gedraging pleegt kan weten dat die gedraging strafbaar
iS16 Het valt niet in te zien - zo merkten we op - dat de lex
eerta-eis niet zou gelden, waar vaag omschreven gebodsen verbodsbepalingen
'slechts' met bestuursrechtelijke
sancties kunnen worden gehandhaafd.v
Toen echter een aantal jaren geleden ook in de
Woningwet algemene zorgplichtbepalingen
werden opgenomen (art. la) werd de lex eerta-eis echter niet meer
als een belemmering gezien om deze bepalingen ook te

waarde van dieren wettelijk wordt

erkend, terwijl in onze Grondwet nog altijd een bepaling ontbreekt
waarin de waardigheid
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voorzien van een strafsanctie.v Als art. 1-4 van het voorstel
van Wet dieren strafrechtelijk wordt gesanctioneerd, mag
worden verwacht dat dit binnenkort ook zal gebeuren met
de zorgplicht van art. 2 Ffw.J9
Een met vorengenoemde bedenking verband houdend bezwaar tegen te open en vage gebods- en verbodsbepalingen is dat ze de vaststelling wélke gedragingen
geboden of verboden zijn, in wezen overlaten aan anderen
dan de wetgever zelf, te weten aan het bestuur enlof rechter=

Wie bepaalt welke gedragingen neerkomen op '(on)
voldoende zorg voor dieren'? Wat zijn 'nadelige gevolgen
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voor dieren' en in welke gevallen mag de dader 'redelijkerwijs vermoeden' dat zijn handelen of nalaten zulke
gevolgen veroorzaakt? Welke maatregelen kunnen 'redelijkerwijs van hem worden gevergd teneinde die gevolgen te
voorkomen of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te
maken'? Wat betekent 'zo veel mogelijk'?" Over de inhoud
van dergelijke begrippen wordt in de rechtspraktijk heel
verschillend gedacht. Met de invoering van dergelijke algemene zorgplichten wordt de normstelling verschoven naar
de fase van toezicht en sanctionering (al dan niet via de
'tussenschakel' van richtlijnen en beleidsregels).
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is, zo schreef Frans Neumann, niet slechts 'Allgemeinheit'
(formeel criterium) maar is 'bestirnrnte Allgemeinheit'
(formeel én materieel criterium). Een wetsbepaling die
alleen een rechtsbeginsel of'Generalklausel'
inhoudt, miskent het wezenlijke onderscheid tussen recht en moraal
en tussen rechtsbeginsel en positieve rechtsnorm. Zo'n
regel is niet meer dan een lege huls, waarmee willekeurige
maatregelen worden gedekt." En het strafrecht is het eerste slachtoffer van een verdwijnende rechtsstaat.

Pro algemene zorgplichtbepalingen
genoemde argumenten
op kritiek dat een algemene zorgplichtbepaling
op
gespannen voet staat met de lex eerta-eis wordt vaak
gereageerd met het betoog, dat zo'n bepaling moet worden
uitgelegd en toegepast in samenhang met de andere, meer
concrete gedragsvoorschriften
die in de desbetreffende
wettelijke regeling zijn opgenomen."
Zo'n bepaling is een
'vangnet' dat is bedoeld voor al die gedragingen die weliswaar niet geheel voldoen aan de bestanddelen
van de
delietsomschrijvingen
van die meer concrete voorschriften, maar waarvan mag worden aangenomen dat deze
naar de uit die voorschriften afte leiden bedoeling van de
wetgever evenzeer strafwaardig zijn en dat die strafwaardigheid ook voor de burger duidelijk kan zijn. Op basis van
de rechtsbelangen
die de wettelijke regeling beoogt te dienen en het samenstel van de voorschriften in die regeling
zou de inhoud van de voor zo'n gedraging geldende norm
daarom voor de burger 'bepaalbaar' kunnen zijn.
Dat de wetgever de inhoud van die norm niet vóóraf
heeft bepaald in een concreet gedragsvoorschrift,
komt
omdat hij nu eenmaal niet alle denkbare concrete, strafwaardig te achten situaties kan voorzien en in regelgeving
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kan ondervangen, zo gaat de redenering verder. Daarom
zou behoefte bestaan aan een 'vangnet' in de vorm van
een algemene zorgplichtbepaling.
Daarnaast zouden zorgplichtbepalingen
dienen als
middel om het aantal gedetailleerde regels te beperken.v
Zo betoogde de regering bij de opneming van zorgplichten
in art. aa Wonw, dat het achterwege laten ervan de deregulering en vereenvoudiging
van de bouwregelgeving zou
frustreren. Door opneming in de wet van algemene zorgplichtbepalingen
zou kunnen worden voorkomen dat in
de wet gedetailleerde regels moeten worden opgenomen
en kunnen reeds bestaande gedetailleerde regels worden
geschrapt."
Deregulering is een nogal merkwaardig argument
voor algemene zorgplichten. Algemene zorgplichten zijn
oeverloos. Het aantal wetsartikelen neemt weliswaar af,
maar de gedragsregulering
wordt door de opneming van
dergelijke zorgplichten 'flächendeckend'
Zorgplichten
moeten kennelijk fungeren als legislatieve alabastine om
de (mogelijke) gaten in de gedragsregulering
te dichten.
Waar komt toch die behoefte tot het creëren van
vangnetten vandaan? Voor het bouwen en gebruiken
van bouwwerken en erven zijn toch al honderden regels
gesteld? Ook de wijze van omgaan met dieren is reeds uitvoerig gereguleerd.
/lIs gevolg van de voorgestelde zorgplicht zal niemand zich aan zijn verantwoordelijkheid
kunnen onttrekken in situaties waarin (nog) geen specifieke voorschriften
van toepassing zijn',
aldus de memorie van toelichting bij bedoelde
herziening van de Woningwet." Geen enkele bouwer, eigenaar of gebruiker van een bouwwerk of erf zal nog door
de mazen van het net kunnen glippen als hij er niet voor
zorgt dat er geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid
ontstaat of voortduurt!
Ter geruststelling werd hier nog aan toegevoegd dat
deze 'vangnetfunctie'
naar verwachting slechts van belang
zal zijn in een 'beperkt aantal bijzondere gevallen' die
niet expliciet zijn geregeld bij of krachtens de Woningwet.
Kortom: de soep wordt niet zo heet gegeten, als deze wordt

opgediend."

Ondergraving analogieverbod
Reeds eerder= heb ik erop gewezen dat deze 'argumenten'
pro algemene zorgplichtbepalingen
veel gelijkenis vertonen met die welke ten grondslag werden gelegd aan het
besluit van de secretaris-generaal
van het Departement
van Justitie van 9 juni :1.943,nr. 621:1.943, dat strekte tot
toevoeging aan art. 1Sr van een voorschrift dat analogische toepassing van strafbepalingen
mogelijk moest
maken:
Valt een feit niet onder den tekst. doch wel onder de
grondgedachte van eene wettelijke strafbepaling, zoo is
de strafbepaling toepasselijk, indien het feit naar gezond
rechtsgevoel strafwaardig is.'
In die ambtelijke toelichting-s werd o.a. betoogd dat dit
voorschrift wenselijk was,
(a) omdat 'geen wetgever alle gevallen, welke zich bij
bepaalde maatschappelijke
toestanden kunnen voordoen, (kan) voorzien' (en die toestanden bovendien
steeds veranderen) én

Als a fortiori ook de zorgplicht ten aanzien van eens anders
persoon of goed van een strafbedreiging
in het Wetboek van Strafrecht
eenvoudiger

zou worden voorzien

zou ons strafrecht

er heel wat

kunnen uitzien!

(b)omdat door invoering van deze bepaling 'strafbepalingen (...) eenvoudiger (kunnen) worden geredigeerd en
het strafrecht (...) overzichtelijker (zal) kunnen worden,
nu de rechter de vrijheid heeft verkregen tot de grondgedachten, welke achter de bepalingen liggen, terug te
gaan'.

dachten') óók te kunnen beschermen in gevaUen die (nog)
niet expliciet door die voorschriften worden bestreken.>
Het mag verwonderlijk worden genoemd dat in de
inmiddels uitgebreide literatuur over zorgplichten niet
wordt onderkend dat het strafrechtelijke analogieverbod"
daarmee wordt ondergraven.

En:'Hierdoor zal er minder aanleiding bestaan voor al te
handige advocaten om te trachten door uitvluchten en
schoonklinkende redeneeringen aan den arm der wrekende gerechtigheid te onttrekken:

Een strafrechtelijk gesanctioneerde
zorgplicht jegens eens anders persoon of
goed?

Ook het 'soepargument' werd al gehanteerd: het nieuwe
voorschrift zou slechts van belang zijn 'voor de naar verhouding spaarzame gevallen, welke juist grenzen aan de
bestaande voorschriften en waarin straffeloosheid van
den overtreder door niemand kan worden gewenst'.
De functie van algemene zorgplichtbepalingen, die moeten fungeren als 'vangnet'. is in belangrijke mate vergelijkbaar met die van een bepaling die analoge toepassing - en
daarmee sanctioneerbaarheid - van wettelijke ge- en verbodsvoorschriften mogelijk moet maken teneinde de door
die voorschriften beschermde rechtsbelangen (grondge-

Zou, als in de wet een strafrechtelijk gesanctioneerde
zorgplicht jegens dieren wordt opgenomen, a fortiori niet
ook de zorgplicht ten aanzien van eens anders persoon of
goed (de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm) van een
strafbedreiging moeten worden voorzien? Als die zorgplicht zou worden opgenomen in Boek I van het Wetboek
van Strafrecht, zou deze als vangnet kunnen fungeren en
zou ons strafrecht heel wat eenvoudiger kunnen worden
geredigeerd!
Zo'n voorstel zou (nog?) geen kans maken, zo hoop ik
althans. Maakt dit niet duidelijk hoe weinig doordacht het
is strafrechtelijk gesanctioneerde zorgplichten te stellen
zoals die in art. 1.4 van het voorstel van Wet dieren? •
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