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Verdragsrechtelijke strafbaarstellingen in de Nederlandse rechtsorde 
Over directe werking en het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel 
 
Ward Ferdinandusse1 
 
 
Introductie 
 
De beklagprocedure inzake vervolging van Desi Bouterse voor de zogenoemde 
Decembermoorden heeft hernieuwde belangstelling teweeg gebracht voor de relatie tussen het 
internationaal strafrecht en het Nederlands strafrechtelijk legaliteitsbeginsel.2 Het Gerechtshof 
Amsterdam meende dat vervolging van Bouterse mogelijk is middels retrospectieve3 
toepassing van de Wet van 29 september 1988, tot uitvoering van het Verdrag tegen foltering 
en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Uitvoeringswet 
Folteringverdrag). In zijn beschikking gaf het Hof aan vervolging rechtstreeks op basis van 
internationaal recht in algemene zin onmogelijk te achten.4 De beschikking werd op 18 
september 2001 door de Hoge Raad in het belang der wet gecasseerd op andere gronden.5 Nu 
de Hoge Raad zich niet nadrukkelijk heeft uitgesproken over de mogelijkheid van vervolging 
rechtstreeks op basis van internationaal recht, meen ik dat de opheldering van een misverstand 
op dit gebied gepast is. 
Dat misverstand betreft het idee dat het legaliteitsbeginsel in de weg zou staan aan directe 
werking van strafrechtelijk verdragsrecht in de Nederlandse rechtsorde. 6 Bij de huidige stand 
van wetgeving, jurisprudentie en literatuur moet deze stelling als onjuist worden beschouwd. 
Toepassing van een ieder verbindend verdragsrecht in de Nederlands rechtsorde, ook als dat 
normen van formeel of materieel strafrecht bevat, strijdt niet met de ratio van het 
legaliteitsbeginsel. Toepassing van een verdragsrechtelijke strafbaarstelling die - expliciet of 
impliciet - voorziet in terugwerkende kracht, strijdt wél met het legaliteitsbeginsel, maar hoeft 
daardoor niet achterwege te blijven, omdat ook de toepassing van grondwettelijke bepalingen 
moet wijken voor een ieder verbindend verdragsrecht.  
In het navolgende beperk ik me tot een weergave van het geldend recht. De vele 
rechtspolitieke kwesties die hierbij in het geding zijn moet ik hier, omwille van de omvang 
van dit artikel, terzijde laten.  
 
 
                                                           
1 Mr. W.N. Ferdinandusse is als promovendus verbonden aan het Amsterdam Center for International Law van 
de Universiteit van Amsterdam en is co-auteur van een advies inzake het cassatieberoep van het Openbaar 
Ministerie in de zaak Bouterse aan de advocaten van de nabestaanden van de Decembermoorden. Zijn dank gaat 
uit naar prof. André Nollkaemper, mr. Jann Kleffner (beiden ACIL) en prof. Constantijn Kelk (UU) voor hun 
commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Dit schrijven werd afgesloten op 24 september 2001. 
2 Alleen het nationaal strafrechtelijk legaliteitsbeginsel (het nulla-poenabeginsel) is hier onderwerp van 
bespreking. Het internationaal legaliteitsbeginsel, zoals verwoord in art. 7 EVRM en art. 15 IVBPR, stemt maar 
gedeeltelijk overeen en kan hier buiten beschouwing blijven. 
3 Het Hof volgt hier prof. Dugard, die in zijn deskundigenrapport een onderscheid aanbrengt tussen retroactieve 
toepassing (strafbaarheid met terugwerkende kracht) en retrospectieve toepassing (geen strafbaarheid met 
terugwerkende kracht, maar nieuwe wetgeving over gedrag dat al strafbaar was) van een wet. Zie Dugard, 
Deskundigenrapport van 7 juli 2000, par. 8.4. ELRO-nummer: AA8427.  
4 Beschikking van 20 november 2000, r.o. 8. ELRO-nummer: AA8395, NJ 2001/51. 
5 HR 18 september 2001. ELRO-nummer: AB1471. 
6 Onder directe werking, dat ook wel rechtstreekse werking, doorwerking of direct effect wordt genoemd, versta 
ik hier de toepassing van internationaal (verdrags)recht zélf, in plaats van een nationaalrechtelijke omzetting 
daarvan. Zie voor een beknopte uitleg bijvoorbeeld J. G. Brouwer, 'Het verdragsrecht in vogelvlucht', NJCM-
bulletin 1994, p. 634 en H. G. Schermers, 'Some Recent Cases Delaying the Direct Effect of International 
Treaties in Dutch Law', MICH. J. INT'L L. 1989, p. 269.  
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Verdragsrecht en legaliteitsbeginsel in Nederland 
 
Nederland staat sinds geruime tijd bekend als een land dat zich openstelt voor de werking van 
het volkenrecht. Onze omarming van het internationaal recht bracht de Chicago Daily Tribune 
er zelfs toe te berichten over de Nederlandse grondwetswijziging van 1953 onder de kop 
“Less than a nation”, verwijzend naar de expliciete wijze waarop het volkenrecht in de nieuwe 
constitutie boven het nationaal recht werd gesteld.7   
Ten dele kent de Grondwet inderdaad een duidelijk primaat aan het volkenrecht toe. Art. 93 
Gw. kent bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties na 
bekendmaking verbindende kracht toe, voor zover zij ‘naar haar (sic) inhoud een ieder kunnen 
verbinden’. Art. 94 Gw. bepaalt vervolgens dat nationale wetgeving zonder toepassing moet 
blijven voor zover deze toepassing strijdt met een ieder verbindende bepalingen. Over de rol 
van het overige volkenrecht zwijgt de Grondwet echter. Algemeen wordt aangenomen dat, als 
regel van ongeschreven staatsrecht, al het internationale recht doorwerkt in de Nederlandse 
rechtsorde. 8 Aan gewoonterecht en niet-ieder verbindend verdragsrecht komt echter naar 
vaste rechtspraak geen voorrang boven formele wetgeving toe9, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald.10  
De vraag is nu of de directe werking van het verdragsrecht uitzondering lijdt waar het 
internationaal materieel strafrecht betreft. Zulks is onlangs betoogd door Strijards, die meent 
dat het legaliteitsbeginsel, zoals verwoord in art. 16 Gw. en art. 1 Sr., in de weg staat aan 
regeling van strafrecht en strafvordering bij verdrag. Strijards spreekt in dit verband van een 
‘absoluut dualistische benadering’ van Nederland, die te allen tijde omzetting zou vereisen 
van internationaal strafrechtelijke normen (zowel materieel als formeel strafrecht) in een 
formele wet.11 In de zaak Bouterse wordt dit standpunt inzake het materieel strafrecht 
ingenomen door het Gerechtshof Amsterdam in zijn vervolgingsbeschikking12 en 
onderschreven door advocaat-generaal Keijzer in de vordering tot cassatie in het belang der 
wet tegen die beschikking.13 Ook de minister van Justitie heeft tegenover de Tweede Kamer 
wel het standpunt ingenomen dat aan strafbaarstellingen uit verdragen geen directe werking 
toekomt.14 
In het arrest van 18 september 2001 laat de Hoge Raad zich niet expliciet uit over de 
mogelijkheid van doorwerking van strafbaarstellingen uit verdragen. Wel stelt hij dat art. 16 
Gw. en art. 1 Sr. buiten toepassing moeten blijven als deze toepassing niet verenigbaar is met 
een ieder verbindende verdragsbepalingen, inclusief de bepalingen van het Folteringverdrag.15 
De stelling dat het gehele strafrecht van directe werking is uitgesloten, lijkt met deze 

                                                           
7 H. F. v. Panhuys, 'The Netherlands Constitution and International Law: A Decade of Experience', AM.  J. 
INT'L L. 1964, p. 88. 
8 L. Erades en W. L. Gould, The relation between international law and municipal law in the Netherlands and in 
the United States : a comparative study, Leyden/ New York: A.W. Sythoff / Oceana Publications 1961, 227; C. 
A. J. M. Kortmann, De grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer: Kluwer 1987, 277/voetnoot 116; J. G. 
Brouwer, Verdragsrecht in Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in 
een historisch perspectief, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, 329-330; A. H. J. Swart en A. H. Klip, 
International criminal law in the Netherlands, Freiburg im Breisgau: Edition iuscrim 1997, 4-5; A. K. Koekkoek, 
De Grondwet : een systematisch en artikelsgewijs commentaar, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000, 457 en 
477. 
9 Zie HR 6 maart 1959, NJ 1962/2 (Nyugat II). 
10 Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn art. 8 Sr en 13a A.B.. 
11 G. A. M. Strijards, 'Neerlands dualisme en zijn strafmacht', Nederlandsch juristenblad 2000, p. 2115. 
12 Zie voetnoot 4. 
13 Cassatieberoep van 8 mei 2001, zie m.n. par. 40. ELRO-nummer: AB1471.  
14 Aanhangsel Handelingen TK, 2000-2001, 2073-2074 (Kamervragen 995, dd. 28 maart 2001). 
15 Zie r.o. 4.5. 
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opvatting van de Hoge Raad onverenigbaar. Over de zienswijze van Strijards en anderen ten 
aanzien van strafbaarstellingen wordt in het arrest echter geen uitsluitsel gegeven.  
 
Alvorens wij ons richten op de vraag of deze zienswijze gesteund wordt door de overige 
literatuur, jurisprudentie en wetgeving, is een enkel woord over het Nederlands 
legaliteitsbeginsel op zijn plaats. Art. 16 Gw. en art. 1 Sr. staan niet op zichzelf, maar vormen 
een onderdeel van een structuur van bepalingen waarin het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel is 
verankerd.16 Voor een goed begrip van de strekking van het legaliteitsbeginsel moeten we 
deze context dan ook in het achterhoofd houden.  
Voor een juiste waardering van jurisprudentie en literatuur, met name die van voor 1983, is 
tevens van belang te beseffen dat er inhoudelijk niets is veranderd aan het legaliteitsbeginsel, 
sinds dat in 1886 met art. 1 Sr. werd ingevoerd.17 Het beginsel heeft sindsdien 
ontegenzeggelijk aan belang gewonnen, onder meer omdat het ook in de strafvordering een 
duidelijke plaats heeft gekregen, maar het zou een vergissing zijn te denken dat bijvoorbeeld 
de opname ervan in de Grondwet in 1983 enige wezenlijke verandering heeft gebracht in doel 
of strekking van het beginsel. Niet voor niets waren de de Raad van State, een minderheid in 
de Staatscommissie-Cals/Donner en een gedeelte van de Tweede Kamer van mening dat het 
kopiëren van art. 1 lid 1 Sr. naar art. 16 Gw. vooral een symbolische exercitie was.18 
Groenhuijsen spreekt van een ‘tamelijk vrijblijvend[e] bevordering tot klassiek grondrecht’ 
die ‘nauwelijks positief beargumenteerd’ werd.19   
  
 
Literatuur 
 
Het academisch debat over de plaats van het verdragsrecht in de Nederlandse rechtsorde kent 
een merkwaardig verloop. Enkele decennia geleden werd gedebatteerd over de vraag of ook 
rechten van burgers uit verdragen kunnen doorwerken, of dat - nu art. 93 Gw. (art. 66 oud) 
spreekt van bepalingen die een ieder kunnen verbinden - doorwerking beperkt blijft tot 
verplichtingen.20 Tegenwoordig is doorwerking van rechten een gegeven en wordt de een 
ieder verbindendheid van internationale (strafrechtelijke) verplichtingen in twijfel getrokken. 
Het zal dan ook niet verbazen dat in de oudere literatuur weinig twijfel te bespeuren valt over 
de mogelijkheid burgers bij verdrag verplichtingen op te leggen, zij het dat de auteurs maar 
zelden expliciet over strafrecht spreken.21 Erades beschrijft de toepassing van gewoonterecht 
in strafzaken en concludeert dat art. 8 Sr. en 13a A.B. overbodige bepalingen zijn, omdat de 
rechter al het volkenrecht dient toe te passen, geschreven en ongeschreven, en bij conflict 
Nederlandse wetgeving terzijde moet stellen.22 Tammes concludeert wél expliciet dat 

                                                           
16 Hiertoe behoort niet alleen art. 1 Sv., maar bijvoorbeeld ook art. 4 A.B., art. 91 Sr. en artt. 350 en 351 Sv.. Zie 
Cleiren/Nijboer 2000, (T&C Sr), art. 1 Sr, aant. 4. 
17 Zie M. S. Groenhuijsen, 'Legaliteit als probleem', Nederlandsch juristenblad 1982, p. 279. 
18 Zie Koekkoek, supra noot 8, p. 209. 
19 M. S. Groenhuijsen, Het Besluit Buitengewoon Strafrecht (1943) en het legaliteitsbeginsel in strafzaken, in: G. 
J. M. Corstens en M. S. Groenhuijsen (red.), Rede en recht, Liber Amicorum Nico Keijzer, Deventer: Gouda 
Quint 2000, p. 166 en 169. 
20 Zie bijvoorbeeld A. J. P. Tammes, 'Een ieder verbindende' verdragsbepalingen', NJB 1962, p. 69-80 en L. 
Erades, International Law and the Netherlands Legal Order, in: H. F. v. e. a. Panhuys (red.), INTERNATIONAL 
LAW IN THE NETHERLANDS, 1980, p. 409. Zie ook Koekkoek, supra noot 8, p. 455-458. 
21 Voor een overzicht van de discussie voor 1953 zie J. W. van der Zanden, Verdrag gaat voor wet, ook in 
nationale rechtsbetrekkingen, Zwolle: Tjeenk Willink 1952, Hoofdstuk 1.  
22 L. Erades, 'De verhouding tussen volkenrecht en nationaal recht in Nederland', Nederlandsch juristenblad 
1950, p. 218.  

 3



doorwerking van internationaal strafrecht mogelijk is, al betwijfelt hij of van die mogelijkheid 
veel gebruik zal worden gemaakt.23  
Ook verschillende moderne schrijvers hebben weinig moeite met de relatie tussen het 
legaliteitsbeginsel en de verdragsrechtelijke strafbaarstelling. Volgens Mus verzet art. 16 Gw. 
zich niet tegen strafbaarstelling bij verdrag.24 Brouwer stelt, in reactie op Mus, dat het een 
uitgemaakte zaak is dat ‘tussen een wet en een verdrag in dit opzicht geen onderscheid moet 
worden gemaakt’.25 Vlemminx en Boekhorst menen dat art. 93 Gw. en het legaliteitsbeginsel 
complementair zijn en zich beiden uitstrekken over verdragsbepalingen die zonder nadere 
wettelijke uitwerking als grondslag voor vrijheidsbeperkingen van de burger fungeren, 
inclusief strafbepalingen.26 Mevis en Blom constateren dat art. 16 Gw. geen wetgeving in 
formele zin vereist en verwijzen in dit verband zonder voorbehoud naar art. 93 Gw., waarmee 
ook zij de mogelijkheid van strafbaarstelling bij verdrag lijken te erkennen.27 Hetzelfde geldt 
voor Van der Vlies en Widdershoven, die met betrekking tot Europese regelgeving stellen dat 
de doorwerkingsartikelen in de Grondwet aantasting van het legaliteitsbeginsel in ieder geval 
formeel uitsluiten.28 
 
Hiertegenover vinden wij in de eerste plaats Strijards, die overigens, in ieder geval wat betreft 
de doorwerking van rechtsmachtsbepalingen, als een bekeerling mag gelden.29 De Hullu 
meent eveneens dat uit art. 16 Gw. en art. 1 Sr. een noodzaak tot omzetting van internationale 
strafbepalingen voortvloeit.30   
Ook wordt met enige regelmaat verwezen naar International criminal law in the Netherlands, 
onder redactie van Swart en Klip. Hierin stellen Haentjens en Swart: ‘International obligations 
to criminalize specific forms of human conduct cannot, as a rule, in themselves be considered 
self-executing within the meaning of the constitutional provisions.’31 Zorgvuldige lezing leert 
echter dat de auteurs van mening zijn dat internationaal strafrecht niet principieel is 
uitgezonderd van de directe werking die door art. 93 Gw. wordt verzekerd, maar dat zulke 
directe werking maar zelden zal voorkomen, omdat bijna altijd nog de toepasselijke straffen 
of rechtsmachtsregelingen bepaald moeten worden. Dit sluit directe werking echter bepaald 
niet uit; de wetgever zou er voor kunnen kiezen bij uitvoeringswet alleen de nodige 
aanvullingen te doen, waardoor een gelede strafbaarstelling ontstaat. Aansluitend geven 
Haentjens en Swart zelfs een voorbeeld waarbij materiële strafbaarheid direct op een verdrag 
wordt gebaseerd (art. 34 van het Benelux Uitleveringsverdrag).  
In het samenvattend gedeelte stelt Swart dat ‘treaty provisions or customary law allowing or 
requiring the Netherlands to criminalize certain acts cannot, as a rule, be considered to be 
                                                           
23 Tammes, supra noot 20, p. 71 en, volkenrechtelijk benaderd, A. J. P. Tammes, The binding force of 
international obligations of states for persons under their jurisdiction, in: R. J. Akkerman, P. J. v. Krieken en C. 
O. Pannenborg (red.), Declarations on principles : a quest for universal peace, Leyden: Sijthoff 1977, p. 61. 
24 J. B. Mus, 'Kan de overheid rechtstreeks op basis van een verdrag de vrijheid van burgers aan banden leggen?', 
NJCM-bulletin 1994, p. 237/voetnoot 54 en J. B. Mus, Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter, 
Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1996, 15. 
25 Brouwer, 'Het verdragsrecht in vogelvlucht', supra noot 6, p. 638. Zie ook Brouwer, Verdragsrecht in 
Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal recht in een historisch perspectief, 
supra noot 8, 268. 
26 In Koekkoek,  supra noot 8, 464. 
27 Ibid., 210-211. 
28 I. C. van der Vlies en R. J. G. M. Widdershoven, De betekenissen van de Nederlandse Grondwet binnen de 
Europese rechtsorde, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1998, 37. 
29 Immers, in zijn dissertatie uit 1984 stelt hij nog dat rechtsmachtsregels uit verdragen op grond van artt. 93 en 
94 Gw. rechtstreekse werking hebben. Men mag aannemen dat hij dit standpunt inmiddels verlaten heeft. Zie G. 
A. M. Strijards, Internationaal strafrecht, strafmachtsrecht [I] : Algemeen deel, Arnhem: Gouda Quint 1984, 192. 
30 J. de Hullu, Materieel strafrecht : over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar 
Nederlands recht, Deventer: Gouda Quint 2000, 22. 
31 Swart en Klip,  supra noot 8, 27. 
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directly applicable since implementing them usually requires many choices to be made’.32 Dit 
wijst erop dat de moeilijkheden die Swart ziet bij doorwerking van strafrechtelijke bepalingen 
niet van constitutionele, maar vooral van verdragsinhoudelijke aard zijn.33 Als de 
mogelijkheid van doorwerking van strafbaarstellingen afhangt van de mate waarin de 
verdragsbepaling is uitgewerkt, verschilt zij immers niet van de doorwerking van rechten.  
 
 
Jurisprudentie 
 
In de eerste plaats kan worden vastgesteld dat de Nederlandse rechter in enkele, zij het 
spaarzame, gevallen veroordelingen heeft uitgesproken op basis van een strafbaarstelling uit 
een verdrag. Al in 1856 kwam de vraag voor de Hoge Raad of ‘de Koning straffen [kon] 
bedreigen bij tractaat’. Deze vraag werd bevestigend beantwoord, en een veroordeling tot 
opsluiting in een tuchthuis gedurende vijf jaren wegens schending van de Algemeene 
Overeenkomst van Cartel tusschen de Duitsche Bondstaten werd bekrachtigd.34 
Ook hedentendage worden nog veroordelingen uitgesproken op grond van verdragsrecht. Zo 
heeft Nederland, samen met Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, met de Herziene 
Rijnvaartakte (HRA, ook wel de Akte van Mannheim genoemd, Trb. 1955, 161) een apart 
internationaal strafrechtelijk regime in het leven geroepen voor de Rijnvaart.35 In dit verdrag 
is met art. 32 een strafbepaling opgenomen waarin ook de sanctie wordt bepaald; een 
geldboete die zeer onlangs nog is verhoogd.36 Schippers die de Rijnvaartakte en de daarop 
gegronde internationale reglementen overtreden, kunnen worden veroordeeld voor schending 
van art. 32 HRA.37 In 1996 heeft de Hoge Raad nog een arrest gewezen waarin wordt 
bevestigd dat art. 32 rechtstreeks werkt ingevolge art. 93 Gw.38 Eveneens instructief is een 
arrest uit 1981, waarin Advocaat-Generaal Remmelink uitgebreid stilstaat bij het stelsel van 
de Rijnvaartrechtspraak en spreekt van een ‘uniek voorbeeld (…) van tot op grote hoogte 
werkelijk internationale strafrechtspraak’.39 
 
Ook in andere zaken heeft de Hoge Raad vastgesteld dat zowel plichten als rechten voor de 
burger uit verdragen kunnen doorwerken.40 Over het legaliteitsbeginsel oordeelde de HR in 
1997 dat met het begrip ‘wettelijke strafbepaling’ uit art. 1 lid 1 Sr. en art. 16 Gw. ‘uitsluitend 
wordt gedoeld op van een strafbedreiging voorziene normen die in de Nederlandse taal zijn 
gesteld en bekendgemaakt.’ Uit het arrest concludeert annotator ’t Hart dat voor strafbaarheid 
bij verdrag een gepubliceerde vertaling noodzakelijk is.41 Weliswaar werd de strafbaarheid in 
deze zaak gebaseerd op een wet die naar het (niet vertaalde) verdrag verwees, maar de 

                                                           
32 Ibid., 5 (cursivering toegevoegd). 
33 Eenzelfde standpunt nam hij bovendien al eerder in met Orie, Schutte en Rüter in een rapport dat zij 
uitbrachten over internationaal strafrecht in de Nederlandse rechtsorde. Zie Revue internationale de droit penal, 
Les crimes internationaux et le droit pénal interne, Toulouse:  Editions Eres 1989, 401. 
34 HR 3 december 1856, W. 1878. 
35 Zie ook W. E. Haak, Nederlandse Rijnvaartovertredingen onder de Akte van Mannheim, in: G. J. M. Corstens 
en M. S. Groenhuijsen (red.), Rede en recht, Liber Amicorum Nico Keijzer, Deventer: Gouda Quint 2000, p. 41-
53. 
36 Zie TK 27006, nrs. 171 en 1 (2000). 
37 Weliswaar worden deze reglementen in Nederland bekrachtigd bij koninklijk besluit, maar de strafbaarheid 
van overtreding ervan wordt rechtstreeks op het verdrag gebaseerd.  
38 HR 10 december 1996, NJ 1997/223. 
39 HR 9 juni 1981, NJ 1981/472. 
40 Zie HR 25 april 1967, NJ 1968/63 en HR 1 juni 1956, NJ 1958/424, waarin A-G Langemeijer stelt: ‘Dat nu 
ons recht directe toepassing van tractaten kent, is bij de stand van de rechtspraak niet meer betwistbaar. Ook zou 
ik geen principiële beperking van die mogelijkheid weten te noemen.’  
41 HR 24 juni 1997, NJ 1998/70, r.o. 5.6 en noot par. 2.  
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formulering van de Hoge Raad laat de rechtstreekse toepassing van een vertaalde 
verdragsbepaling nadrukkelijk open. 
Bijna antiek, maar eveneens instructief is een arrest uit 1906 waarin de HR stelde: 

‘… dat toch bij art. 59 der Grondwet aan de Koningin de bevoegdheid is toegekend, verdragen met 
vreemde mogenheden te sluiten en te bekrachtigen met dien verstande, dat, zoo die verdragen wettelijke 
rechten van Nederlandsche onderdanen betreffen, zij door de Koningin niet bekrachtigd kunnen worden, 
dan na door de Staten-Generaal te zijn goedgekeurd en dat die voorafgaande goedkeuring geen zin zou 
hebben, indien het de bedoeling van art. 59 was, dat slechts door wetswijziging ten gevolge van 
verdragen met vreemde mogendheden en dienovereenkomstig verandering in wettelijke rechten der 
onderdanen zouden kunnen worden gebracht; - dat veeleer moet worden aangenomen, dat door art. 59 
der Grondwet aan de Koningin de bevoegdheid is toegekend, om, mits zij vooraf door de Staten-
Generaal zijn goedgekeurd, verdragen, waarbij wettelijke rechten van Nederlandsche onderdanen 
betrokken zijn, voor die onderdanen verbindend te maken,…’42 

Deze redenering benadrukt dat het legaliteitsbeginsel en de grondwettelijke regeling van het 
verdragsrecht dezelfde waarborgen bieden. Dit argument is ook tegenwoordig nog relevant. 
Uit dit arrest blijkt dat verdragsbepalingen al sinds lange tijd de burger kunnen binden.  
 
Interessant is ook de wijze waarop het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel wordt geïnterpreteerd 
in de rechtspraak. Op grond van art. 1 Sv. dient strafvordering gebaseerd te zijn op een 
formele wet, terwijl art. 1 Sr. en art. 16 Gw. voor strafbaarstelling met een materiële wet 
genoegen nemen.43 Terwijl het legaliteitsbeginsel dus een strikter wetsbegrip kent voor de 
strafvordering dan voor de strafbaarstelling, heeft de Hoge Raad het verdrag als basis voor 
strafvorderlijke bevoegdheden geaccepteerd.44 In 1998 nog stelde de HR onomwonden dat 
‘gezien het te dezer zake in acht te nemen legaliteitsbeginsel, voor de toepassing in het kader 
van internationale rechtshulp van dwangmiddelen als de onderhavige – waardoor inbreuk op 
grondrechten wordt gemaakt – een wettelijke, c.q. verdragsrechtelijke grondslag onontbeerlijk 
is.’45 Eerder liet advocaat-generaal Leijten zich al in soortgelijke zin uit: ‘En een van die 
waarborgen, die trouwens voor de gehele strafvordering geldt is dat zij [dwangmaatregelen 
van strafvorderlijke aard] – zie art. 1 Sv. – plaatsvinden op de wijze bij de wet (in formele 
zin) voorzien. Dat volkenrechtelijk bepaalde dwangmaatregelen dan – zeker als zij 
uitzondering zijn op een algemene verdragsregel – op hun beurt bij verdrag tot stand gebracht 
moeten worden, komt mij als geëigend en daarmee in overeenstemming voor.’46       
 
Strijards meent nog steun voor zijn positie te ontwaren in de jurisprudentie aangaande de 
rechtsmacht van internationale oorsprong.47 In het arrest Knezevic II ging de HR over tot 
extensieve interpretatie van de Wet Oorlogsstrafrecht om tot volledige rechtsmacht inzake de 
relevante bepalingen uit de Conventies van Geneve te kunnen concluderen.48 Eventuele 
directe werking van de verdragsbepalingen kwam niet ter sprake, en het is twijfelachtig of dat 
uit oogpunt van cassatietechniek wel mogelijk was. Tot de onmogelijkheid van doorwerking 
werd evenmin expliciet geconcludeerd. Leest men hier een impliciet negatief oordeel in, dan 
is nog maar de vraag of tegen doorwerking werd besloten wegens strijd met de Grondwet, of 
simpelweg omdat de verdragsbepalingen zich inhoudelijk gezien daar niet voor leenden. 
In het befaamde arrest Ahlbrecht I stelt de Bijzondere Raad van Cassatie overigens duidelijk 
dat voor rechtsmacht noodzakelijk is dat de rechter ‘hetzij een met Nederlandsche 
                                                           
42 HR 25 mei 1906, W. 8383. 
43 Weliswaar kunnen buiten formele wetten alleen overtredingen in het leven worden geroepen, maar dat doet 
aan het ruimere wetsbegrip in deze twee bepalingen niet af. 
44 Zie bijvoorbeeld HR 26 april 1988, NJ 1986/186, m.n. r.o. 5.1. 
45 HR 9 januari 1998, NJ 1998/724, r.o. 3.3. 
46 HR 24 januari 1984, NJ 1984/538. 
47 Strijards, 'Neerlands dualisme en zijn strafmacht', supra noot 11, p. 2117. 
48 HR 11 november 1997, NJ 1998/463. Zie hierover R. v. Elst, 'De zaak Darco Knezevic: rechtsmacht over 
Joegoslavische en andere buitenlandse oorlogsmisdadigers', Nederlandsch juristenblad 1998, p 1587-1593. 
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medewerking tot stand gekomen, daartoe strekkende internationale overeenkomst rechtstreeks 
kan toepassen, hetzij kan steunen op een Nederlandsche wet’. 49    
 
 
De wetgever 
 
Naast het Rijnvaartregime heeft de wetgever aan verschillende verdragsbepalingen zijn 
goedkeuring gehecht waarin zelfstandige strafbaarstellingen zijn geformuleerd. Tammes wijst 
op art. 6 juncto art. 3 van het Verdrag van 12 mei 1954 ter voorkoming van verontreiniging 
van de zee door olie (Trb. 1955, no 56), art. 194 van het Euratom verdrag (Trb. 1957, no 92), 
en art. 27 van het Protocol betreffende het Hof van Justitie van de EEG (Trb. 1957, no 94).50 
Mus voegt daar art. 34 van het Benelux Uitleveringsverdrag aan toe.51 
De grote strafrechtelijke verdragen voorziet de wetgever wel consequent van uitgebreide 
uitvoeringswetgeving.52 Daaruit zou men kunnen concluderen dat de wetgever aan omzetting 
de voorkeur geeft boven direct effect. Dat omzetting wenselijk wordt geacht, betekent echter 
nog niet dat zij noodzakelijk is. Bovendien geldt ook hier dat de formulering van de 
verdragsbepalingen eveneens direct effect in de weg kan staan. Dat de wetgever dan iedere 
twijfel wil uitsluiten betekent niet dat hij de weg van directe werking categorisch afwijst. 
De regering deed dat overigens wel eens. In een rapport over het Folteringverdrag stelde de 
regering ondubbelzinnig dat op grond van art. 1 Sr. omzetting van internationale 
strafbaarstellingen naar een nationale wet noodzakelijk is.53 Ik meen echter dat de waarde van 
deze stelling beperkt is. De mening van de regering is, als zij buiten de parlementaire 
voorbereiding wordt gegeven, maar van beperkt belang voor de wetsuitleg, en die van de 
rechter is doorslaggevend. Ook is dit standpunt niet te verenigen met de wetgevingspraktijk, 
met name met betrekking tot het Rijnvaartverdrag, en het herhaaldelijk uitgedragen standpunt 
van de regering ten aanzien van de strafvordering en de Grondwet.  
Regering en parlement hebben zich namelijk herhaaldelijk uitgesproken voor een ruime, 
internationaal georiënteerde uitleg van de (Grond)wet. Zo werd bij de goedkeuring van het 
Verdrag van Maastricht aangenomen dat het wetsbegrip in art. 106 Gw. (‘De wet regelt het 
geldstelsel’) zich ook uitstrekt over het verdrag.54 Eerder merkte de regering op dat de 
bekendmaking waarover art. 95 Gw. spreekt (‘De wet geeft regels omtrent de bekendmaking 
van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties’) ook een internationale 
bekendmaking kan zijn.55 Onlangs nog verdedigde zij dat het begrip rechter uit artt. 15 en 17 
Gw. (habeas corpus-bepaling en toegang tot de rechter) niet alleen op de Nederlandse rechter 
ziet, maar ook een internationale rechter kan betreffen.56 En van verschillende 

                                                           
49 BRvC 17 februari 1947, NJ 1947/87. 
50 Tammes, 'Een ieder verbindende' verdragsbepalingen', supra noot 20, p. 71-72. 
51 Mus, 'Kan de overheid rechtstreeks op basis van een verdrag de vrijheid van burgers aan banden leggen?', 
supra noot 24, p. 238. 
52 Zie bijvoorbeeld de uitvoeringswetten bij het Verdrag nopens de voorkoming en bestraffing van genocide 
(Genocideverdrag, Stb. 1964, 243) en het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende 
behandeling of bestraffing (Folteringverdrag, Stb. 1988, 478). 
53 Zie het Nederlandse Initial report to the Committee against Torture, UN Doc CAT/C/9/Add.1, 20 March 1990, 
at par. 21. 
54 Zie Brouwer, 'Het verdragsrecht in vogelvlucht', supra noot 6, p. 638. 
55 Zie Brouwer, Verdragsrecht in Nederland : een studie naar de verhouding tussen internationaal en nationaal 
recht in een historisch perspectief,  supra noot 8, 263-264. 
56 Kamerstukken II 2000-2001, 27484 (R 1669), A, p. 5 (Nader rapport over de goedkeuringswet van het Statuut 
van Rome inzake het Internationaal Strafhof). 
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verdragsbepalingen die strafvorderlijke bevoegdheden in het leven roepen, heeft de regering 
expliciet de rechtstreekse werking verdedigd en omzetting afgewezen.57  
 
Tenslotte nog een enkel woord over Additioneel artikel IX Gw.,  dat bij de 
grondwetsherziening van 1983 werd ingevoerd om de strijd tussen de strafbaarstelling van 
misdrijven tegen de menselijkheid uit art. 27 a Besluit Buitengewoon Strafrecht58 en het 
legaliteitsbeginsel op te heffen. Dit zou erop wijzen dat de wetgever doorwerking van 
volkenrechtelijke strafbaarstellingen uitsluit. Want, stelt Strijards, anders had de wetgever in 
1983 wel afgezien van het instellen van een additioneel artikel en de strafbaarstelling van 
misdrijven tegen de menselijkheid uit het Handvest van het Internationaal Tribunaal van 
Neurenberg direct toepasselijk verklaard.59 Dit nu lijkt me een onhoudbaar argument.  
Dat de wetgever er niet voor kiest om in 1983 alsnog over te schakelen naar directe 
toepassing van het Neurenbergse Handvest, maar liever vasthoudt aan het BBS, dat al enige 
Nederlandse jurisprudentie heeft opgeleverd, lijkt me – afgezien van de vraag in hoeverre het 
Handvest zich leent voor directe toepassing door de Nederlandse rechter – beleidsmatig een 
gezonde beslissing die weinig tot niets zegt over de verhouding tussen het verdragsrecht en 
het legaliteitsbeginsel.    
Bovendien geldt voor de oorlogswetgeving hetzelfde als voor de rechtspraak uit die tijd; zij is 
voor de verhouding tussen verdragsrecht en legaliteitsbeginsel maar van zeer beperkte 
relevantie. Immers, bij misdrijven tegen de menselijkheid ging het nu juist om een delict dat 
op het moment van plegen noch bij nationaal, noch bij internationaal geschreven recht 
strafbaar was gesteld. En de doorwerkingsartikelen in de Grondwet werden pas jaren later, in 
1953, geschreven. Daarvoor werd ook wel verdragsrecht toegepast in de Nederlandse 
rechtsorde, maar sinds deze grondwetswijziging is men toch anders gaan kijken naar de plaats 
van het internationaal recht in het algemeen en de toepassing van verdragsrecht in het 
bijzonder. 
Met meer recht zou men kunnen wijzen op het feit dat Nederland art. 7 EVRM zonder 
voorbehoud heeft geaccepteerd. Terwijl dit artikel uitdrukkelijk strafvervolging op basis van 
internationaal recht toestaat, stelde de regering bij de goedkeuringswet dat ‘de inhoud van het 
Verdrag niet afwijkt van de Grondwet of van enige andere wetgeving.’60 Als de wetgever 
strafbaarstelling bij verdrag niet verenigbaar achtte met het legaliteitsbeginsel, zou hij dan niet 
destijds bij art. 7 een voorbehoud hebben gemaakt, zoals de toenmalige Bondsrepubliek 
Duitsland dat deed om buiten twijfel te stellen dat art. 7 lid 2 EVRM verder ging dan het 
nationaal legaliteitsbeginsel van de BRD toeliet?   
  
 
Conclusie 
 
Bovenstaand overzicht rechtvaardigt mijns inziens de conclusie dat van een ‘absoluut 
dualistische benadering’ van het internationaal strafrecht in Nederland geen sprake is. Een 
expliciete uitzondering voor het strafrecht is in het doorwerkingsstelsel niet te vinden, en een 
impliciete uitzondering is, ook uit oogpunt van rechtssystematiek, onaannemelijk. Het rapport 
over het Folteringverdrag waarin de regering tegen doorwerking stelling neemt, weegt naar 
mijn mening niet op tegen de daarvan afwijkende wetgevingspraktijk en jurisprudentie, en 

                                                           
57 Mus geeft voorbeelden op het gebied van de grensoverschrijdende achtervolging en de vrijheidsbeneming. Zie 
Mus, 'Kan de overheid rechtstreeks op basis van een verdrag de vrijheid van burgers aan banden leggen?', supra 
noot 24, p. 236-237. 
58 Besluit van 22 december 1943, Stb. D. 61. 
59 Strijards, 'Neerlands dualisme en zijn strafmacht', supra noot 11, p. 2116. 
60 MvA, TK 3043, n. 6, 1952-1953, p. 3. 
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moet dan ook als een misslag beschouwd worden. Wel is duidelijk dat bij de wetgever weinig 
enthousiasme bestaat voor de directe werking van materieel strafrechtelijke 
verdragsbepalingen. In de praktijk kiest de wetgever vrijwel altijd voor volledige omzetting, 
waar hij soms met de aanvulling van direct werkende verdragsbepalingen had kunnen 
volstaan. 
Verdragsbepalingen van formeel of materieel strafrechtelijke aard kunnen echter wel degelijk 
doorwerken in de Nederlandse rechtsorde. Het legaliteitsbeginsel staat hieraan niet in de weg, 
omdat het wetsbegrip van art. 1 Sr. en art. 16 Gw. geacht moet worden zich uit te strekken 
over het verdrag, net als dit van art. 1 Sv. en art. 106 Gw. wordt aangenomen. Het 
legaliteitsbeginsel en de grondwettelijke regeling van het verdragsrecht botsen immers niet 
met elkaar, maar vormen juist twee middelen die hetzelfde doel nastreven. In art. 93 Gw. is 
een bekendmakingseis opgenomen voor verdragen die de burger kunnen binden ten behoeve 
van de rechtszekerheid. 
Uiteraard moeten verdragsbepalingen zich wel naar hun inhoud voor doorwerking lenen. Zij 
moeten ‘een ieder verbindend’ zijn. Enkele verdragsrechtelijke strafbaarstellingen zijn dat 
duidelijk wel, zoals art. 32 HRA, en veel verdragsrechtelijke verplichtingen tot 
strafbaarstelling zijn dat niet, omdat zij geen voldoende afgebakende norm bevatten. 
Problemen ontstaan bij de categorie verdragsbepalingen waarvan niet eenvoudig vastgesteld 
kan worden of zij uitsluitend een verplichting tot strafbaarstelling behelzen, of (ook) een 
zelfstandige, een ieder verbindende norm bevatten. 
De vraag welke eisen aan verdragsbepalingen moeten worden gesteld om ze als een ieder 
verbindend te kunnen beschouwen (bijvoorbeeld wat betreft compleetheid, geen keuzes voor 
de wetgever openlatend), levert een discussie op die het bestek van dit artikel te buiten gaat.61 
Het is in ieder geval niet zo dat alleen verdragsbepalingen die zich tot de burger richten een 
ieder verbindend kunnen zijn.62 Bij de vraag of een verdragsbepaling een ieder verbindend is 
of niet, speelt verdragsuitleg een grote rol. En de Nederlandse rechter moet een verdrag 
uitleggen volgens het volkenrecht.63  
Overigens hebben art. 1 Sr. en art. 16 Gw. uit oogpunt van hiërarchie niet of nauwelijks 
praktische betekenis ten aanzien van strafbaarstellingen uit verdragen.64 Wordt namelijk 
geconcludeerd dat een verdragsbepaling een ieder verbindend is, en dus direct werkend, dan 
kan geen enkele bepaling van nationale oorsprong aan haar toepassing in de weg staan. Het 
verdrag gaat immers op grond van art. 94 Gw. boven toepassing van de wet, óók van de 
Grondwet en nationale grondrechten.65 Ook als directe werking van verdragsrechtelijke 
                                                           
61 Zie hierover bijvoorbeeld A. C. J. de Rouw, Verwarring door verwoording, een ieder verbindende 
verdragsbepalingen in de Nederlandse rechtspraak, in: (red.), Tien jaren T.M.C. Asser Instituut, T. M. C. Asser 
Instituut : 1965-1975, 's-Gravenhage: T.M.C. Asser Instituut 1975 en H. R. B. M. Kummeling, Internationaal 
recht in de Nederlandse rechtsorde; Over een onduidelijke grondwet(gever) en verwarrende jurisprudentie, in: J. 
B. J. M. ten Berge en M. C. B. Burkens (red.), De Grondwet als voorwerp van aanhoudende zorg : Burkens-
bundel, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 369-385. 
62 Zie Rb. Den Haag 23 oktober 1974, NJ 1975/115; Koekkoek,  supra noot 8, 469; Mus, 'Kan de overheid 
rechtstreeks op basis van een verdrag de vrijheid van burgers aan banden leggen?', supra noot 24, p. 232; ICJ 27 
juni 2001, LaGrand Case, par. 75-77. 
63 Zie HR 18 mei 1962, NJ 1965/115; Hof Den Haag 28 februari 1969, NJ 1970/90; Erades, International Law 
and the Netherlands Legal Order, supra noot 20, p. 413; Schermers, supra noot 6, p. 275 en C. A. J. M. 
Kortmann, Constitutioneel recht, Deventer: Kluwer 2001, 177. 
64 Wel kan art. 16 Gw. invloed hebben op de totstandkoming van verdragen. Als een verdrag afwijkt van de 
Grondwet is ingevolge art. 91 lid 3 Gw. een tweederde meerderheid nodig in beide kamers van de Staten-
Generaal ter goedkeuring van dat verdrag.  
65 Zie naast het arrest van 18 september (supra voetnoot 15) bijvoorbeeld H. F. v. Panhuys, 'The Netherlands 
Constitution and International Law', AM. J. INT'L L. 1953, p. 541; H. G. Schermers, Netherlands, in: F. G. 
Jacobs en S. Roberts (red.), The effect of Treaties in Domestic Law, London: Sweet & Maxwell 1987, p. 113; 
Mus, 'Kan de overheid rechtstreeks op basis van een verdrag de vrijheid van burgers aan banden leggen?', supra 
noot 24, p. 235 en Koekkoek,  supra noot 8, 465. 
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strafbaarstellingen wel in strijd zou zijn met art. 1 Sr. en art. 16 Gw. (quod non), zouden die 
wetsartikelen dus niet aan strafbaarstelling bij verdrag in de weg kunnen staan. Als een 
verdragsbepaling niet een ieder verbindend is, wordt haar toepassing tegen de burger door art. 
93 Gw. verhinderd, en niet door het legaliteitsbeginsel.  
Tenslotte nog dit. Strafbaarstellingen uit verdragen worden uiteindelijk beheerst door het 
(internationaal) legaliteitsbeginsel uit art. 7 EVRM. In tegenstelling tot het Nederlandse 
beginsel staat dit artikel onder voorwaarden strafbaarstelling met terugwerkende kracht toe. 
Daarvoor moet de gedraging in kwestie op moment van plegen strafbaar zijn naar 
internationaal gewoonterecht66 of ‘overeenkomstig de algemene rechtsbeginselen die door de 
beschaafde volkeren worden erkend’ (lid 2). Ergo: het is in principe mogelijk dat de 
Nederlandse rechter op basis van rechtstreeks werkend verdragsrecht, in afwijking van het 
grondwettelijk legaliteitsbeginsel, met terugwerkende kracht een gedraging straft waarvoor op 
het moment dat deze begaan werd geen schriftelijke strafbepaling bestond.  
In de praktijk zal het wel loslopen met deze mogelijkheid. Geen van de grote strafrechtelijke 
verdragen voorziet uitdrukkelijk in retroactieve toepassing. Of dergelijke toepassing toch is 
toegestaan, is een vraag die per verdrag beantwoord moet worden, op basis van het 
volkenrecht.67 Daarbij is met name de intenties van de verdragspartijen van belang.68 De 
Nederlandse rechter hoeft zich voorlopig niet te vervelen.   
 
Amsterdam, september 2001 

                                                           
66 Ongeschreven recht valt onder lid 1. Zie EHRM 22 November 1995, S.W. v. the United Kingdom en C.R. v. 
the United Kingdom, (Series A nos. 335-B en 335-C), p. 41-42, par. 34-36, en p. 68-69, par. 32-34. 
67 Het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht (Trb. 1985, 79 en 1996, 89) bevat in art. 28 weliswaar een 
presumptie van niet-terugwerkende kracht van verdragen, maar deze moet wijken als ‘uit het verdrag of op 
andere wijze een andere bedoeling blijkt’. 
68 Zie A. Chua en R. Hardcastle, 'Retroactive Application of Treaties Revisited: Bosnia-Herzegovina 
v.Yugoslavia', Netherlands international law review 1997, p. 414-420. 
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