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Samenvatting

Dit boek is een verslag van het onderzoek dat is verricht naar zorgplichtbepalingen in
het Nederlandse strafrecht. Het onderzoek heeft betrekking op de vraag wie het
betekenisbereik van zorgplichtbepalingen, en daarmee de grenzen van de strafrech-
telijke aansprakelijkheid, vaststelt; op welke manier dat gebeurt; en welke knelpunten
hierdoor (kunnen) ontstaan. Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek worden
aanbevelingen geformuleerd die kunnen bijdragen aan het (ten dele) oplossen van dezc
knelpunten.

In A00/&/M* / wordt het onderwerp van dit onderzoek toegelicht en wordt een plan
van aanpak gepresenteerd. Onder zorgplichten worden verstaan: Een vrij algemeen
geformuleerde (zorg)verplichting die een bepaalde verantwoordelijkheid van de norm-
adressaat markeert en die strafrechtelijk kan worden gehandhaafd. Een zorgplicht-
bepaling bevat een algemene verplichring tot het in acht nemen van een bepaalde
graad van zorgvuldigheid met het oog op het door de desbetreffende wet te bescher-
men belang, en kan zowel betrekking hebben op een handelen als een nalaten van dc
normadressaat. De wetstechnische vormgeving van een zorgplichtbepaling kan
verschillen; het kan gaan om een gebod (een positief geformuleerde verplichting), of
om een verbod.

In Aoq/fts/uA 2 wordt een theoretisch onderscheid gemaakt inzake de voorwaarden
voor de toepassing van strafbaarstellingen. Aangegeven wordt wat wordt verstaan
onder toepassing en toepasselijkheid van een rechtsregel. Hierbij spelen interpretatie en
kwalificatie een belangrijke rol. Bij het onderzoek naar het betekenisbereik van
zorgplichtbepalingen worden beide methoden gehanteerd. Bij zorgplichtbepalingen
kunnen zieh problemen voordoen bij het vaststellen van de voorwaarden waaronder zij
van toepassing zijn. Aangesloten wordt bij de Stereotypentheorie. Met behulp van de
Stereotypentheorie is het mogelijk een analyse te geven van de semantische proble-
matiek met betrekking tot de toepassing van rechtsregels. Aangegeven wordt wat
wordt verstaan onder vaagheid en "open texture"; abstracte, concrete en graduele
termen; en evaluatieve en normatieve termen.

Indien de factoren die maken dat het vaststellen van de voorwaarden waaronder
zorgplichtbepalingen van toepassing zijn zijn onderscheiden en de daarbij gehanteerde
termen zijn uitgewerkt, doet zieh de vraag voor welke instantie het toepassingsbercik
van zorgplichtbepalingen vaststelt. Het onderzoek naar de vraag wie de inhoud van
een strafbaarstelling en dus de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid
vaststelt, vergt onderzoek naar de vraag welke actor de reikwijdte van de aanspra-
kelijkheid kan bepalen, uitbreiden of inperken. De verschillende instituties die hier een
rol spelen zijn de wetgever, het bestuur en de rechterlijke macht. Zij kunnen de
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(aanvullende) criteria bq)alen waaraan moet worden voldaan voordat de voorwaarden
van de strafbaarstelling zijn vervuld.

In Aoo/rfv/uA 3 zijn algemene vereisten van behoorlijke regelgeving geformuleerd,
waarmee de instantie die de zorgplichtbepaling invoert rekening moet houden. Het
betreft de vereisten van evenredigheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, samenhang
en cffectiviteit. Deze vereisten vormen een uitwerking van de waarborgfunctie en de
instrumentele functie van wetgeving. Deze functies dienen zoveel mogelijk in even-
wicht te zijn. Het gaat niet om een of - of keuze, maar juist om het zoveel mogelijk
tegemoct komen aan beide functies: waar inbreuken groter kunnen zijn, moeten de
waarborgen sterker zijn.

Toetsing van regelgeving aan deze vereisten dient plaats te vinden voordat de regel-
geving wordt ingevoerd. Ook bij de evaluatie en herziening van regelgeving kunnen
zij worden gebruikt. Door deze toetsing wordt duidelijk waar en waardoor knelpunten
(kunnen) ontstaan bij de toepassing en toepasselijkheid van regelgeving. Hierdoor is
het mogelijk ccn bewustere rcchtspolitieke keuze te maken ten aanzien van de inhoud
en betekenis van de betreffende regelgeving.

In Aoo/S/s/uA 4 is dc rol van het bestuur beschreven bij het vaststellen van de voor-
waarden voor strafbaarheid. Het bestuur speelt in het bijzonder strafrecht door het
gcbruik van gelede normstellingen een grote rol bij het vaststellen van de materiele
norm van strafbaarstellingen, maar het is op zijn beurt nooit geheel vrij de inhoud van
de materiele norm te bepalen.

Aangezien onder een strafbaarstelling niet minder maar ook niet meer gedragingen
moeten vallen dan wordt beoogd, bevatten veel strafbaarstellingen specifiekere
bestanddelen. Dit kunnen bestanddelen zijn die verwijzen naar de bestuurlijke norm,
zoals "wederrechtelijk". Een andere veel gehanteerde methode is om aan een alge-
meen verbod een of meer uitzonderingen te voegen, die verwijzen naar bestuurlijke
normstellingen. Niet altijd is duidelijk of het aanvullende criterium is aan te merken
als bestanddeel of als bijzondere strafuitsluitingsgrond. Dit onderscheid heeft
procesrechtelijke implicaties. Gewerkt wordt met een "formed criterium". Indien de
uitzondering is opgenomen in de zin waarin het verbod is vervat, wordt het aange-
merkt als bestanddeel. Als de wetgever van oordeel is dat de uitzondering een
bestanddeel behoort te zijn, is het wenselijk dat hij de strafbaarstelling op deze manier
vorm geeft. De rechter zal door het uitgangspunt in rfuluo pro reo alleen in zeer
uitzonderlijke omstandigheden af mögen wijken van de hoofdregel dat het aanvullende
criterium dat in dezelfde zin is opgenomen als de strafbaarstelling, een bestanddeel is.
Indien het aanvullend criterium elders Staat, maar er bestaat reele twijfel op welke
wijze het moet worden aangemerkt, dient de rechter dit criterium eveneens aan te
merken als bestanddeel.

In Aoq/?fcruA: 5 wordt de rol van de rechter bij de voorwaarden voor strafbaarstelling
besproken. Ingegaan wordt op de formele rechtskracht, de exceptie van onverbindend-
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Sam?n witting

heid, de samenloop van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedure en haar
consequenties, en de cumulatie van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke reactie.

In Aoo/<fc/wJt 6 staat het commune strafrecht centraal. Aan de orde komen de
verschillen tussen misdrijven en overtredingen, de overheveling van strafrechtelijke
naar bestuursrechtelijke handhaving en daderschap. Vervolgens wordt een aantal
zorgplichtbepalingen uit het Wetboek van strafrecht besproken. Deze maken al lang
deel uit van het Nederlandse strafrecht, aangezien zij al in 1886 zijn opgenomen in het
Wetboek, met uitzondering van artikel 429 aanhef en sub 3 Sr dat in 1918 werd
ingevoerd.

De vijf besproken voorbeelden van zorgplichtbepalingen uit het Wetboek van
Strafrecht zijn alle opgenomen in Boek III (overtredingen). De maximum
strafbedreiging loopt uiteen van een geldboete van de eerste categorie (artikel 427
aanhef en sub 1 en 5 Sr) en/ of hechtenis van zes dagen (artikel 426 aanhef, eerste lid
Sr), hechtenis van veertien dagen en/ of een geldboete van dc tweedc categorie (artikel
429 aanhef en sub 3 Sr), tot hechtenis van zes maanden en/ of een geldboete van de
derde categorie (artikel 425 aanhef en sub 2 Sr).

7 betreft het bijzonder strafrecht. De onrwikkeling van het bijzonder straf-
recht heeft zieh na de totstandkoming van het Wetboek van Strafrecht in hoog tempo
voltrokken. In dit deel van het strafrecht kunnen ook zorgplichtbepalingen worden
aangetroffen. Besproken worden artikel 5 Wegenverkeerswet, artikel 5 Wet Lucht-
verkeer 1993 en artikel 19 Quarantainewet. Het dikwijls toegepaste artikel 5 WVW
heeft model gestaan voor een aantal zorgplichtbepalingen in het bijzonder strafrecht.
De reikwijdte van dit artikel is in de loop der tijd steeds groter geworden, waardoor
mede de regulering is verschoven van de speeifieke bepalingen uit de RVV naar deze
bepaling.

Opvallend is dat deze bepaling twee kanten op werkt: aan de ene kant kunnen
gedragingen op basis van dit artikel strafbaar zijn zelfs als ze conform de ovenge
regeis plaatsvinden; aan de andere kant kunnen gedragingen die in strijd zijn met een
andere regel door dit artikel worden gerechtvaardigd. Zij werkt dus zowel strafbaar-
stellend als disculperend. Criterium voor de beoordeling van de gedraging wordt
hierbij gevormd door het door artikel 5 WVW beschermde belang: de verkeers-
veiligheid.

De besproken voorbeelden zijn allen als overtreding strafbaar gesteld. Schending van
deze zorgplichtbepalingen wordt bedreigd met maximaal twee maanden hechtenis en/
of een geldboete van de tweede categorie (artikel 5 WVW), zes maanden hechtenis en/
of een geldboete van de derde categorie (artikel 5 Wet Luchtverkeer), een jaar
hechtenis en/ of een geldboete van de derde categorie (artikel 19 Quarantainewet).

//oo/<fcfu£ <S gaat over het economisch strafrecht. Dit maakt reeds lang deel uit van het
strafrechL Met de invoering in 1951 van de Wet op dc economische delicten is het
economisch strafrecht een apart deel geworden van het bijzonder strafrecht. Strafbaar-
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Stellingen uit andere wetten die zijn aangehaakt bij de Wed worden aangemerkt als
economisch delict. In de Arbo-wet 1998 is in arükel 11 een zorgphchtbepaling
opgenomen die is aangehaakt bij de Wed

Het is opmerkelijk dat deze bepaling in eerste instantie wordt aangemerkt als (een via
het bestuursrecht) beboetbaar feit. Het kan worden aangemerkt als strafbaar feit
"indien twee maal binnen 48 maanden voorafgaand aan de handeling of het nalaten ter
zake van eenzelfde handeling of nalaten een bestuurlijke boete is opgelegd." In dat
geval is sprake van een overtreding, die wordt bedreigd met een hechtenis van ten
hoogste zes maanden of een geldboete van ten hoogste de vierde categoric Opmerke-
lijk is dat door deze constructie niet langer het feit maar de frequentie en het al dan niet
beboeten van het feit bepalend zijn of sprake is van een strafbaar feit.

In A«o/?/.vruA 0 wordt het miheustrafrecht besproken. In de bijzondere milieuwetten
zijn enkelc zorgplichtbepalingen opgenomen. Er lijkt echter nauwelijks sprake van
systematiek zowcl in het opnemen als in het afwijzen van dergelijke bepalingen,
terwijl ook de vormgeving verschillen vertoont. Besproken wordt een drietal zorg-
plichtbepalingen in het milieustrafrecht, te weten de artikelen 2 Wim, 13 Wbb en 10.3
Wm.

Opvallend is dat deze bepalingen zijn aangehaakt bij de zwaarste categorie
strafbaarstellingen van de Wed. Zij kunnen daardoor zijn aan te merken als misdrijf.
Ook kennen zij een relatief zware maximale strafbedreiging. Voorts is het opmerkelijk
dat de zorgplichtbepalingen uit het miheustrafrecht, in tegenstelling tot alle andere
besproken zorgplichtbepalingen, subjeetieve bestanddelen bevatten. De redactie van
deze subjeetieve bestanddelen wijkt overigens af van de gebruikelijke redactie; te
weten "opzet" of "schuld". De afwijkende redactie wordt niet consequent gebruikt in
de verschillende zorgplichtbepalingen.

Door de subjeetieve bestanddelen ontstaat onduidelijkheid inzake de te volgen
interpretatie. De subjeetieve bestanddelen zijn bij de overtreding-variant niet van
toepassing op alle bestanddelen van de delictsomschrijving, maar zien slechts op
enkele bestanddelen. Voor de overige bestanddelen geldt dat culpa daar een element is.
Deze subjeetieve bestanddelen dienen door het verbindingswoord "of te worden
geinterpreteerd als alternarieven. Hierdoor kennen de overtreding-varianten van deze
zorgplichtbepalingen zowel een eulpose als een opzettelijke variant. Schending van de
besproken zorgplichtbepalingen vormt een misdrijf indien de normschending opzet-
telijk is begaan; in de overige gevallen is sprake van een overtreding. Hierdoor is bij
de misdrijf-variant sprake van een "schuldkwadratuur". Diverse interpretatiemogelijk-
heden en de praktische consequenties daarvan worden besproken. Op basis hiervan
wordt aangegeven welke interpretatiemethode moet worden gevolgd.

In Aoo/HrfwA /0 worden de zorgplichtbepalingen die zijn geanalyseerd in de hoofd-
stiikken 6, 7, 8 en 9 getoetst aan de in hoofdstuk 3 ontwikkelde algemene vereisten van
behoorlijke regelgeving. Hierby wordt gebruik gemaakt van het in hoofdstuk 2
ontwikkelde terminologisch kader en van de in de hoofdstukken 4 en 5 onderzochte
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verhouding tussen het bestuur en de rechter en de voonvaarden voor strafbaarstelling.
Door deze toetsing wordt duidelijk waar en waardoor knelpunten (kunnen) ontstaan bij
de toepassing en toepasselijkheid van zorgplichtbepalingen.

/ / wordt aangegeven wat de belangrijkste knelpunten zijn. Teneinde deze
zoveel mogelijk weg te nemen worden 34 concrete aanbevelingen geformuleerd.
Hierbij is ook ingegaan op de in de hoofdstukken 4 en 5 gesignaleerde problemen.

De meeste zorgplichtbepalingen blijken enigszins (en sommige sterk) op gespannen
voet te staan met de vereisten die invulling geven aan de waarborgfuncrie van regel-
geving en met de vereisten die invulling geven aan de functie van regelgeving als
instrument. Deze spanning is overigens niet voor alle zorgplichtbepalingen even groot.
De meeste problemen doen zieh voor met zorgplichtbepalingen die vage bestanddelen
bevatten, zoals de artikelen 5 WVW, artikel 5 Wet Luchtverkeer en de zorgplicht-
bepalingen in het milieustrafrecht.

De problemen met zowel de waarborgfunctie als met de functie van regelgeving als
instrument worden ten dele door dezelfde kenmerken veroorzaakt. Deze kunnen voor
een belangrijk deel worden opgelost door het vermijden van vage bestanddelen en
door het inperken van het betekenisbereik van deze zorgplichtbepalingen.

Het is nodig de redactie van de bestaande zorgplichtbepalingen te herzien. Bij de
invoering van nieuwe zorgplichtbepalingen is het van groot belang de redactie daarvan
zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de algemene vereisten van
behoorlijke regelgeving. Er dient te worden gezocht naar goede alternatieven, ook
indien het zorgplichtbepalingen betreft die een primaire rol speien in de handhavings-
praktijk. Door de realisenng van de aanbevelingen kunnen knelpunten (ten dele)
worden opgelost en is het mogelijk een evenwichtiger systeem van strafbaarstellingen
te realiseren. Dit zal, zeker op de längere termijn, de waarborgfunctie en de
instrumentele functie ten goede komen.
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Summary

This book deals with research that focuses on the role of duty of care provisions in
Dutch criminal law. The central focus is on criminal provisions which punish the
violation of a duty of care with criminal sanctions. The research deals with the
question who determines the scope of the duty of care, and thereby sets the boundaries
of criminal liability. It also investigates the way in which the boundaries are set and
the (possible) problems associated with it. On the basis of the outcome of this research
recommendations are given that can contribute to a (partial) solution of the identified
problems.

In cAap/er / the subject of the research is explained. This chapter also includes a
description of the methodology. A duty of care provision is described as: A relatively
generally formulated duty (of care) that represents a certain responsibility of the
person to whom the norm refers and which can be enforced through criminal law. A
law that uses a duty of care provision contains a general obligation to act with a certain
degree of care regarding the interest of the matter that is protected by that law. The
duty of care can deal with the actions as well as omissions by the persons concerned.
The statutory implementation of a duty of care provision can take the form of a
command (a positively formulated obligation), or the form of a prohibition.

In c/iapter 2 a theoretical distinction is made regarding the conditions for applying
criminal law. It is indicated what is meant by the application and applicability of a
legal rule. Interpretation and classification play an important role in this respect. Both
methods are applied in the research on the scope of the duty of care provisions. The
determination of the conditions under which duties of care are applicable can lead to
difficulties. This work uses the so-called "Stereotype theory". By using this theory it is
possible to give an analysis of the semantic problems involved in the application of
legal rules. A description is given of the nature of vagueness and "open texture";
abstract, concrete and gradual terms; and evaluative and normative terms.

When the factors that determine the conditions under which duties of care can be
applied are properly distinguished and the terms involved have been defined properly,
the question is raised which body determines the scope of the duty of care provision.
Research dealing with the question who determines the content of penalisation and
therefore also the criminal liability, leads to the question which "actor" can determine,
widen or restrict the extent of the liability. The various bodies that play a role in this
connection are the legislator, the administrative authority and the judiciary. They can
determine the additional criteria that must be fulfilled before the requirements for
criminal liability are met
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In cAa^rer J the general requirements of prop« legislation are formulated that should
be taken into account by the body that introduces the duty of care provision. This
concerns requirements of proportionality, legal certainty, equality before the law,
coherence and effectiveness. These demands elaborate both the protective and
instrumental function of legislation. These functions should be properly balanced. This
is not a choice of one above the other, but it is a matter of trying to harmonise both
functions. When infringements by the legislator are more significant, the guarantees
should also be more secure.

Review of legal rules by means of the (aforementioned) requirements should take
place before the legislation comes into effect. The requirements can also be used for
evaluation and revision of legislation. Through this process of review it will become
clear where and why (possible) problems associated with the application and
applicability of legislation will occur. In this way it is possible to make a more
conscious policy choice regarding the content and the meaning of the law under consi-
deration.

In c/iu/?ter 4 the role of the administrative authorities in determining the conditions for
criminal provisions is described. In criminal legislation that falls outside the scope of
the Penal Code, the administrative authorities play an important role in determining
the material norm for the criminal provisions by using segmented norms. However, the
administrative authority is never entirely free to determine the material norm.

Since criminal provisions intended to cover a certain type of conduct should cover
neither more nor less than what is intended, many criminal provisions contain more
specific elements. These can be elements that refer to the administrative norm, such as
"unlawful". Another common approach is to add one or more exceptions to a general
prohibition that referred to an administrative norm. It is not always clear whether the
added criterion can be interpreted as a component or as a special ground for justifi-
cation. This distinction has implication for criminal procedure. A "formal criterion" is
used. If the exception is included in the sentence that contains the prohibition it is
interpreted as a component. If the legislator finds that the exception should be a
component, then it is desirable that he specify this accordingly. Due to the presump-
tion in </u6io pro reo, the judge may only deviate from the primary rule that the added
criterion is a component when included in the same sentence as the criminal
provisions. If the added criterion is laid down in a different place but there is
reasonable doubt as to the correct interpretation, then the judge should likewise
interpret the criterion as a component

5 discusses the role of the judge concerning the conditions for criminal
provisions. It focuses on the legal powers, "exception through non-binding provi-
sions", the convergence of procedures in administrative and criminal law and its
consequences and the cumulation of the reactions in administrative and criminal law.

In cAapftr 6 the main focus is on the duties of care provisions contained in the Penal
Code. This chapter addresses the difference between criminal offences and mis-
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Summary

demeanours as well as the transfer of law enforcement from criminal to administrative
law. Subsequently five provisions in the Penal Code (Sr) regarding duties of care arc
discussed. These examples of duties of care provisions were laid down in the Dutch
Penal Code in 1886, with the exception of article 429 at, paragraph 3 Sr, which was
introduced in 1918.

The examples given for the duties of care in the Penal Code are all part of Book III
(misdemeanours). The maximum penalty varies from a fine of the first category
(article 427 at, paragraph 1 and 5 Sr) and/ or custody for a period of six days (article
426 at, first paragraph Sr), custody for fourteen days and/ or a fine of the second
category (article 429 at, paragraph 3 Sr) to custody for a period of 6 months and a fine
of the third category (article 425 at, paragraph 2 Sr).

/ 7 deals with criminal legislation that falls outside the scope of the Penal Code,
which has developed rapidly since the establishment of the Penal Code. This area of
criminal law also covers duties of care provisions. Moreover this chapter discusses
article 5 of the Traffic Act (WVW), article 5 of the Air-traffic Act 1993 and article 19
of the Quarantine Act. Article 5 WVW, which is frequently applied, has served as a
model for a number of duty of care provisions in this area of criminal law. In time the
scope of this article has become wider and as a result the provisions have shifted from
the specific provisions in the Regulation for Traffic Rules and Traffic Signs (RVV) to
this provision.

It is striking that this provision has a twofold effect: on the one hand actions can be
liable to punishment based on this article even when they are in accordance with other
provisions; on the other hand actions that are in violation of another provision can be
justified by this article. Therefore this article determines both the liability and the
justifying circumstances. A criterion for the assessment of the actions in this case is
determined by the interest to be protected by article 5 WVW: traffic safety.

The examples discussed are all misdemeanours liable to punishment. When these
duties of care provisions are violated this can lead to a maximum of two months
custody and/ or a fine of the second category (article 5 WVW), six months custody
and/ or a fine of the third category (article 5 Air-traffic Act), one year custody and/ or a
fine of the third category (article Quarantine Act).

deals with economical criminal law. This has been part of criminal law for
quite a long time. With the introduction in 1951 of the Economic Crimes Act (Wed),
economical criminal law became a separate part of criminal law. Provisions from other
acts that have been linked with the Wed are qualified as economical crimes. The
Occupational Health Act (Arbo-wet) of 1998 contains a duty of care provision in
article 11 that has been linked with the Wed. It is noteworthy that this provision is
initially qualified as an offence that can be punished with a fine (through admini-
strative law). It can be considered a criminal offence if "twice within 48 months
preceding the action or the omission of this action or negligence an administrative fine
has been imposed". In such a case it is a (criminal) offence, that is liable to a
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maximum punishment of six months custody and/ or a fine of the fourth category. It is
striking that through this construction it is no longer an (criminal) offence by itself but
it is the frequency and consideration whether the offence has been fined that determine
whether the act is a criminal offence.

In c/iapter 9 environmental law is discussed. Duties of care provisions have been
included in some environmental laws. However, the way in which these provisions
have been included or rejected does not appear very systematic. Furthermore when
they are included this has not been done in a very uniform way. Three examples of
duty of care provisions are discussed, viz: 2 Environmentally Dangerous Substances
Act (Wms), 13 Protection of the Soil Act (Wbb) and 10.3 Environmental Management
Act(Wm).

It is notable that these provisions are linked with the most severe category of
penalisation in the Wed. Consequently they can be qualified as a criminal offence.
Furthermore they are also liable to relatively severe sanctions. In addition it is note-
worthy that duty of care provisions in environmental law, contrary to all other duty of
care provisions that have been discussed, contain a subjective component. The
terminology used for these subjective components differs from the usual terminology;
namely "opzet" ("intent") or "schuld" ("culpability"). This different terminology is not
used consistently for the various duty of care provisions.

The subjective components create uncertainty concerning the intended interpretation.
In case of the misdemeanour-variant the subjective components are not applicable to
all components of the offence description, but are only applicable to some of them. As
for the other components, Culpa is a condition for penalisation. These subjective
components must be interpreted as alternatives giving the presence of the word "or".
Consequently the misdemeanour version of these duty of care provisions contain two
variants: one of culpability and one of intent. The duty of care provisions discussed are
a criminal offence if the norm was intentionally violated; otherwise it concerns a
misdemeanour. Therefore the criminal offence-variant can be qualified as a case of
"guilt multiplication". Various interpretations and their practical consequences are
discussed, on the basis of which an indication is given of the appropriate method of
interpretation.

In c/ia/j/er /Ü the duty of care provisions that has been analysed in chapters 6, 7, 8 and
9 is tested against the general requirements for proper legislation as developed in
chapter 3. For this purpose use is made of the terminology developed in chapter 2 and
of the relationship between administrative authority and judge, and the conditions for
penalisation as investigated in chapters 4 and 5. Through this test it becomes clear
where and how problems (can) occur with the application and applicability of duty of
care provisions.

In eAa/Jter / / t h e most problematic issues are discussed. A total of 34 concrete
recommendations are formulated, aimed at resolving these problems as much as
possible. The problems identified in chapters 4 and 5 are also taken into account here.
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Most duty of care provisions are found to be somewhat (and in some cases very much)
at odds with the requirements that determine the safeguarding function of legislation
<w<f with the requirements for the function of legislation as an instrument. This
problem is not equally significant for all duty of care provisions. Most problems occur
with the duty of care provisions that contain vague terms; such as article 5 WVW,
article 5 Air-traffic Act and the duty of care provisions in environmental law.

The problems with the safeguarding function and the function of legislation as
instrument are in part caused by the same vague terminology. For the most part these
problems can be solved by avoiding vague terminology and by reducing the scope of
these duty of care provisions.

It is necessary to revise the terminology of existing duty of care provisions. With the
introduction of new duty of care provisions it is important that the terminology used is
in agreement with the general requirements for proper legislation. Good alternatives
should be looked for, also in case it concerns the duty of care provisions that play a
primary role in the law enforcement. The most important problems identified can be
(partly) solved and it is possible to achieve a more balanced system of penalisation by
implementing the proposed recommendations. This will, certainly in the more distant
future, improve the safeguarding function as well as the instrumental function.
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