
Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 ‘Effectiviteit’ en economisch ordeningsrecht

1.1.1 Inleiding

Dit boek bevat een aantal beschouwingen over de handhaving van het econo-
misch ordeningsrecht.1 Centraal staat daarbij de invloed van het belang van
effectiviteit of − anders gezegd − de invloed van effectiviteitsoverwegingen op de
handhaving van het economisch ordeningsrecht. In relatie tot een aantal nog
nader te noemen onderwerpen zal ik ingaan op de vraag of, en zo ja in hoeverre,
effectiviteitsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij enige aspecten van de
inrichting van het huidige economisch ordeningsrecht. Alvorens de probleem-
stelling nader wordt omlijnd en de onderwerpen nader worden bepaald zal ik, bij
wijze van terreinverkenning, enige voorbeelden geven van de invloed van het
‘belang van effectiviteit’ of ‘effectiviteitsoverwegingen’ op de handhaving van
het economisch ordeningsrecht. Eerst zal, aan de hand van een korte bespreking
van de ontwikkeling van het delict ‘gebruik van voorwetenschap’, de invloed
van effectiviteitsoverwegingen op de inrichting van wetgeving centraal worden
gesteld. Daarna zullen een tweetal arresten worden besproken waarin effectivi-
teitsoverwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de strafrechtelijke
rechtsvinding.

1.1.2 ‘Effectiviteit’ en inrichting van wetgeving 

In 1989 trad een nieuw art. 336a Sr in werking, dat kortweg straf stelde op
‘misbruik van voorwetenschap’. Doorenbos omschreef het delict als volgt: “Van
zulk misbruik van voorwetenschap is − globaal gezegd − sprake wanneer
iemand op grond van vertrouwelijke en niet openbare informatie welke naar
verwachting van invloed zal zijn op de koers van bepaalde ter beurze genoteerde
effecten tot het doen van transacties in die effecten overgaat teneinde aldus
voordeel te behalen.”2 Enige jaren na de inwerkingtreding van de strafbepaling
werd het delict overgebracht naar art. 31a van de Wet toezicht effectenverkeer

                                                       
1. Het onderzoek is in de herfst van 2002 afgesloten.
2. Doorenbos (1992), p. 345.
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(Wte (oud))3. De wetgever wenste de bepalingen omtrent de effectenhandel in
een algemene wet te concentreren, en ook het delict misbruik van voorweten-
schap hoorde in een dergelijke algemene wet thuis.4 De strafbaarstelling ging
voortaan via de Wet op de economische delicten (WED) lopen. Dat geschiedde
niet zonder reden; uit een evaluatie van opgedane praktijkervaringen was
gebleken dat de opsporingsambtenaren bij de opsporing van misbruik van voor-
wetenschap over te krappe strafvorderlijke opsporingsbevoegdheden beschikten.
Volgens de toelichting zou het de ‘doelmatigheid van de opsporing ten zeerste
dienen’ als de opsporingsambtenaren konden beschikken over de opsporings-
bevoegdheden van de WED. Met name de mogelijkheden om in een vroeger
stadium de uitlevering te kunnen bevelen van voor inbeslagneming vatbare
voorwerpen en inzage te kunnen vorderen in bescheiden werden ‘node gemist’.5
De artt. 18 en 19 van de WED zouden deze mogelijkheden bieden.6

Eind 1995 werd het delict misbruik van voorwetenschap opgenomen in art.
46 van de nieuwe Wte 1995.7 Nog geen jaar daarna werd, naar aanleiding van
het arrest van de Hoge Raad in de zogenaamde HCS-zaak8 en naar aanleiding
van (verdere) praktijkervaringen met het delict, een wetsvoorstel ingediend tot
‘wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer teneinde de effectiviteit van deze
wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van voorwetenschap te
verbeteren’.9 “Hiertoe worden de bewoordingen van de strafbepaling meer in
overeenstemming gebracht met de bewoordingen van de Europese richtlijn
inzake transacties van ingewijden (...) en de wetgeving van de overige Europese
lidstaten,” aldus de toelichting. “Bovendien wordt aan het uitgangspunt, dat een
ieder die over voorkennis beschikt zich dient te onthouden van effecten-
transacties, meer gewicht toegekend. Het belang van een gezonde markt eist een
heldere norm. Daarom dient niet alleen strafbaar te zijn de handel met voor-
wetenschap die in het concrete geval tot oneerlijke voordeelverwerving kan
leiden, maar alle handel met voorwetenschap, waaraan immers in het algemeen
dat risico is verbonden.”10 Het wetsvoorstel had onder meer tot gevolg dat het
                                                       
3. Wet van 7 maart 1991, Stb. 141. De oude Wte trad op 8 april 1992 in werking en verviel op 31

december 1995 door de inwerkingtreding van de Wte 1995.
4. TK 1991-1992, 22340, nr. 3, p. 1. Nota bene: ik heb in dit werk gekozen voor een uniforme citeer-

wijze van kamerstukken. Ook voor zover de kamerstukken in vroegere tijden als ‘Bijlagen Handelin-
gen Tweede Kamer’ (BHTK) werden aangeduid gebruik ik ‘TK’ als citeerwijze. Verwijzingen naar
de handelingen van de Tweede (Eerste) Kamer worden als volgt aangeduid: HT(E)K (vergaderjaar),
(paginanummer).

5. De genoemde bevelen konden onder het oude recht alleen door de rechter-commissaris tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek worden gegeven. “Probleem is daarbij dat op het moment dat behoefte
bestaat een bevel tot uitlevering van stukken of inzage van bescheiden af te geven, dikwijls de
vermoedens van het strafbare feit van misbruik van voorwetenschap nog onvoldoende zullen zijn
geconcretiseerd voor een vordering van een gerechtelijk vooronderzoek” (TK 1991-1992, 22340, nr.
3, p. 3 en 4).

6. De WED-bevoegdheden konden in beginsel reeds worden aangewend indien was gebleken van
‘aanwijzingen’ dat een (economisch) delict was begaan. Zie nader Keulen (1995), p. 267 e.v.

7. Wet van 16 november 1995, Stb. 574 (nadien gewijzigd).
8. HR 27 juni 1995, NJ 1995, 662, m.nt. S.
9. TK 1996-1997, 25095, nrs. 1-2. Het wetsvoorstel werd ingediend op 8 november 1996.
10. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 1.
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‘voordeelcriterium’ uit de delictsomschrijving werd geschrapt, om tot uit-
drukking te brengen dat ieder handelen met voorwetenschap strafbaar is, zonder
dat voor strafbaarheid is vereist dat daarmee voordeel is behaald. “Door deze
wijziging wordt de bewijslast verlicht,” aldus de toelichting.11 Een andere wijzi-
ging betrof het schrappen van het ‘geheimhoudingscriterium’ uit de definitie van
‘voorwetenschap’. Volgens de toelichting was de Hoge Raad, conform de be-
doeling van de wetgever, in de HCS-zaak reeds tot een ruime interpretatie van
het geheimhoudingscriterium gekomen. Toch was het opportuun het criterium
volledig te schrappen, in de eerste plaats omdat het criterium een “compliceren-
de factor” kon zijn bij de vervolging. “Het schrappen ervan levert een ver-
lichting van de bewijslast op.”12 De delictsomschrijving werd verder verruimd
tot gebruik van voorwetenschap bij de handel in effecten die nog niet op de
beurs zijn genoteerd maar waarvan notering binnenkort wel te verwachten is.
Ook gebruik van voorwetenschap bij de handel in opties en warrants viel voor-
taan onder het bereik van de strafbepaling.

In 1999 werd de effectiviteit van de financiële wetgeving, waaronder de Wte
1995, op het formele vlak (verder) verbeterd door de invoering van de mogelijk-
heid een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom op te leggen ter zake
van overtredingen van financiële voorschriften.13 In de toelichting op het voor-
stel dat tot de invoering van deze sanctiemogelijkheden heeft geleid wordt door
de minister van financiën gesteld: “De doeltreffendheid van de financiële wet-
geving vereist niet alleen dat sprake is van goede materiële regels, maar ook dat
een overtreding van die regels direct en effectief kan worden aangepakt. Het
beleid van ondergetekende is dan ook gericht op versterking van de effectiviteit
van de handhaving, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk, van de regels
opgenomen in de financiële wetgeving.”14 De wetswijziging had tot gevolg dat
de minister van financiën, en in de praktijk de Stichting Toezicht Effecten-
verkeer, de bevoegdheid heeft gekregen een bestuurlijke boete op te leggen na
geconstateerd gebruik van voorwetenschap.15 

                                                       
11. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 2.
12. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 6.
13. Zie hierover - onder meer - Mok (1998a) en Corstens (2001).
14. TK 1997-1998, 25821, nr. 3, p. 3.
15. De naam van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is per 1 maart 2002 gewijzigd in ‘Stichting

Autoriteit Financiële Markten’. Nadien is de naamgeving, met terugwerkende kracht, in diverse
regelingen en besluiten aangepast (zie onder meer het Besluit van 21 juni 2002, Stb. 373). De
bevoegdheid van de minister van financiën tot het opleggen van een bestuurlijke boete terzake van
gebruik van voorwetenschap is gebaseerd op art. 48c Wte 1995. Deze bevoegdheid is door middel
van het op art. 40 Wte 1995 gebaseerde ‘Overdrachtsbesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995’
(Besluit van 8 december 1995, Stb. 624 (nadien gewijzigd), voorheen ‘Delegatiebesluit’ genoemd)
aan de AFM gedelegeerd.
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1.1.3 ‘Effectiviteit’ en rechtsvinding

Inleiding
Teneinde de effectieve handhaving van het verbod op gebruik van voor-
wetenschap te verbeteren heeft de wetgever, zo bleek, de bewijslast van het OM
verlicht door onder meer het ‘geheimhoudingscriterium’ te schrappen. De wet-
gever heeft daarmee in wezen een betere bescherming willen bewerkstelligen
van het achterliggende rechtsgoed: een eerlijke, op transparante wijze werkende
effectenmarkt. Dergelijke ingrepen in delictsomschrijvingen, met als doel een
betere bescherming van een achterliggend rechtsgoed of een betere naleving van
de achterliggende norm te bereiken, kunnen als een legitieme activiteit van de
wetgever worden beschouwd. Uitgaande van de idee dat de wetgever de door
hem gestelde normen nageleefd wil zien, mag hij, waar nodig, binnen zekere
grenzen delictsomschrijvingen verbeteren.16 De wetgever is evenwel niet de
enige die (mede) ‘het verbeteren van de effectiviteit van de normhandhaving’ als
(mede)beslissend argument gebruikt. Uit de rechtspraak blijkt, dat de rechter
onder omstandigheden de ‘verbetering van de effectiviteit van de handhaving’
meeweegt bij beslissingen omtrent aansprakelijkheid. Een tweetal voorbeelden
illustreren dit.

Controle op de naleving van de oude Drankwet 1931
HR 23 oktober 1951, NJ 1952, 25 betrof een strafzaak waarin de verdachte, de
echtgenote van iemand aan wie een ‘verlof A’ was verleend voor een bepaalde
localiteit, werd verweten dat zij had toegelaten dat iemand zich sterke drank had
toegediend. De tenlastelegging was toegesneden op art. 59 lid 1 onder 3° en 11°
van de oude Drankwet17. In art. 59 lid 1 onder 3° was strafbaar gesteld “hij, die
in eene voor het publiek toegankelijke localiteit, waarvoor niet de vereischte
vergunning is verleend, sterken drank schenkt, toedient of verstrekt.” Artikel 59
lid 1 onder 11° breidde de strafbaarheid uit tot het toelaten van de onder meer in
lid 1 onder 3° genoemde handelingen. Het eerste cassatiemiddel stelde dat het
begrip ‘toedienen’ niet het ‘zich toedienen’ omvatte; het ‘toelaten’ dat iemand
‘zich drank toedient’ zou dientengevolgde niet strafbaar zijn. De Hoge Raad wil-
de niet van een dergelijke beperking weten, en gaf de volgende overwegingen:

“O. daaromtrent, dat het woord toedienen naar het spraakgebruik deze be-
perking niet inhoudt, en dat, nu het de strekking van de hiervoren ge-
noemde bepaling moet worden geacht, te voorkomen dat in de daar be-
doelde localiteit sterke drank wordt verkregen of gedronken, zulks niet
zou worden bereikt indien het zich toedienen van sterken drank of het
toelaten dat een ander zich dien drank toedient straffeloos zou zijn, waar-
bij ook, indien onder schenken of toedienen niet het zichzelf schenken of
toedienen zou vallen, de contrôle op de naleving van de aldus eng uitge-
legde bepaling ten zeerste zou worden bemoeilijkt.”

                                                       
16. Een mogelijke grens betreft het lex certa-beginsel (voortvloeiend uit art. 1 lid 1 Sr).
17. Wet van 26 november 1931, Stb. 476 (vervallen door de invoering van de Drank- en Horecawet (Wet

van 7 oktober 1964, Stb. 386)).
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Het spraakgebruik noopte niet tot een beperkte opvatting van het begrip
‘toedienen’, terwijl het doel van de bepaling − het voorkomen dat in een (verlof
A-)localiteit sterke drank wordt verkregen of gedronken − niet door een be-
perkte uitleg werd bereikt. Bovendien zou, bij een beperkte uitleg, de controle
op de naleving van de bepaling ‘ten zeerste worden bemoeilijkt’. Een beperkte
uitleg van ‘toedienen’ zou, zo kan worden geredeneerd, mee hebben kunnen
brengen dat een uitbater, om de wet te omzeilen, niet langer zelf de drank in-
schenkt maar het schenken overlaat aan de klant.

Levering van ‘groot vuurwerk’ aan particulieren
HR 6 februari 2001, NJ 2001, 498 (m. nt. PMe) betrof een vuurwerkhandelaar
die ervan werd verdacht te zamen en in vereniging met een ander zogenaamd
‘groot vuurwerk’, vuurwerk dat normaliter beroepsmatig door professionals
wordt gebruikt, te hebben afgeleverd aan particuliere gebruikers.18 Het hof te
Leeuwarden had het bewezen verklaarde gekwalificeerd als een overtreding van
een voorschrift, gesteld krachtens art. 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen,
meermalen gepleegd. Het strafbare feit volgde uit het op de Wet milieugevaar-
lijke stoffen gebaseerde ‘Vuurwerkbesluit milieugevaarlijke stoffen’. Volgens
dat besluit was het verboden vuurwerk af te leveren, dat niet voldeed aan de bij
of krachtens dat besluit gestelde eisen. In cassatie werd gesteld dat, voor zover
het ten laste gelegde kon worden bewezen, het niet kon worden gekwalificeerd
als overtreding van het krachtens de wet gestelde voorschrift uit het Vuurwerk-
besluit. In het besluit was namelijk een ‘kwalificatieuitsluitingsgrond’ opge-
nomen: het besluit was niet van toepassing op vuurwerk, dat niet voor de
particuliere gebruiker was ‘bestemd’. Volgens het middel was sprake van derge-
lijk vuurwerk: het vuurwerk dat de vuurwerkhandelaar had afgeleverd was
‘groot vuurwerk’, vuurwerk dat naar zijn aard slechts was bestemd voor de
professionele gebruiker. Het bewezen verklaarde kon daarom dus niet worden
gekwalificeerd. 

Volgens het cassatiemiddel werd ‘groot vuurwerk’ niet beheerst door het
Vuurwerkbesluit, maar door een andere regeling: het zogenaamde ‘Reglement
gevaarlijke stoffen’. Uit een analyse van de twee regelingen, het Vuurwerk-
besluit en het Reglement, trok de Hoge Raad de conclusie dat de wetgever de
bedoeling heeft gehad dat beide regelingen elkaar zouden uitsluiten. Bepalend
criterium daarbij was, aldus de Hoge Raad, of het vuurwerk al dan niet was
‘bestemd’ voor de particuliere gebruiker. Als sprake was van vuurwerk dat was
‘bestemd’ voor de particuliere gebruiker, dan was het Vuurwerkbesluit van toe-
passing; als sprake was van vuurwerk dat niet was bestemd voor de particuliere
gebruiker, dan was het Vuurwerkbesluit niet van toepassing. De cruciale vraag
was derhalve: wat bepaalde de ‘bestemming’ van het vuurwerk? Indien voor de
bepaling van de bestemming van het vuurwerk slechts doorslaggevend zou zijn
of het vuurwerk voldeed aan de krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde eisen,

                                                       
18. Zie over dit arrest ook De Wilde (2001).
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zou de verbodsbepaling haar doel missen, aldus de Hoge Raad. De enkele con-
statering dat aan een particulier vuurwerk was afgeleverd, dat niet als ‘klein
vuurwerk’ mocht worden aangemerkt, maar als ‘groot vuurwerk’, zou het
Vuurwerkbesluit niet van toepassing doen zijn omdat het Vuurwerkbesluit
daaraan geen regels stelt. Slechts het Reglement was van toepassing op het af-
leveren van ‘groot vuurwerk’, en de toepasselijkheid van het Reglement sloot,
althans zo was de bedoeling van de wetgever, de toepasselijkheid van het
Vuurwerkbesluit uit.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk, dat aan de door de wetgever ‘tot uit-
drukking gebrachte’ wederzijdse uitsluiting van het Vuurwerkbesluit en het
Reglement moest worden ‘voorbijgegaan’. Daarbij beriep de Hoge Raad zich op
het doel van het Vuurwerkbesluit, te weten de bescherming van de particuliere
gebruiker, alsmede op de ‘ernstige problemen’ die de in het cassatiemiddel voor-
gestane uitleg zou opleveren bij de ‘strafrechtelijke handhaving van tot particu-
lieren gerichte voorschriften’; deze uitleg zou een niet door de wetgever ‘beoogd
veiligheidsrisico’ teweegbrengen. Het gevolg van een en ander was dat volgens
de Hoge Raad niet de aard van het vuurwerk doorslaggevend was bij de vraag
naar de bestemming van het vuurwerk, maar de concrete bestemming van het
vuurwerk. Dat bracht verder mee, dat indien de concrete bestemming van het
vuurwerk de particuliere gebruiker was, de kwalificatieuitsluitingsgrond dus niet
van toepassing was. De exacte overwegingen van de Hoge Raad luidden als
volgt:

“De wetgever heeft de bescherming van de particuliere gebruiker voorop
gesteld bij de vaststelling van het Vuurwerkbesluit. Een uitleg van art. 2,
eerste lid onder b, van dat Besluit als door het middel voorgestaan zou
gelet op het hiervoor onder 4.9 overwogene, ernstige problemen opleve-
ren bij de strafrechtelijke handhaving van de tot particulieren gerichte
voorschriften van dat Besluit en aldus een door de wetgever niet beoogd
veiligheidsrisico teweegbrengen. Hoewel de tekst van het Vuurwerkbe-
sluit en voorheen het Reglement gevaarlijke stoffen een andere bedoeling
van de wetgever tot uitdrukking brengen, te weten de wederzijdse uitslui-
ting van toepasselijkheid van die regelingen moet de Hoge Raad daaraan
voorbijgaan.
(...) Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat, anders dan het middel
stelt, het enkele feit dat vuurwerk niet voldoet aan de eisen die het Vuur-
werkbesluit daaraan stelt niet meebrengt dat dat vuurwerk voor de toepas-
sing van dat Besluit niet meer geacht kan worden te zijn bestemd voor de
particuliere gebruiker. In aanmerking genomen dat de gebezigde bewijs-
middelen inhouden dat de verdachte het vuurwerk heeft bestemd tot afle-
vering aan particulieren geeft het aangevallen oordeel van het Hof geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk. Het
middel faalt daarom.”

Het antwoord op de vraag of het afgeleverde vuurwerk al dan niet voor de
particuliere gebruiker was bestemd werd door de Hoge Raad dus ingekleurd
door de primaire bedoeling van de wetgever, te weten de bescherming van de
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particuliere gebruiker, alsmede door het gegeven dat de in het cassatiemiddel
verdedigde opvatting ‘ernstige strafrechtelijke handhavingsproblemen’ zou op-
leveren. Indien de opvatting van het cassatiemiddel was gevolgd, zouden
vuurwerkhandelaren niet op grond van het Vuurwerkbesluit kunnen worden
gestraft indien zij ‘groot vuurwerk’ aan particulieren hadden afgeleverd. De
overwegingen van de Hoge Raad brachten nu mee, dat zowel de levering van
(gebrekkig) ‘klein vuurwerk’, als de levering van (gebrekkig) ‘groot vuurwerk’
aan particulieren door het Vuurwerkbesluit werd bestreken.19 20

1.2 Controverses
De gegeven voorbeelden laten zien op welke wijze effectiviteitsoverwegingen
een rol kunnen spelen bij de inrichting van wetgeving en bij de interpretatie van
delictsomschrijvingen. Uit de beschrijving van de ontwikkeling van het delict
‘gebruik van voorwetenschap’ blijkt dat de behoefte aan effectieve handhaving
kan leiden tot aanpassing van de delictsomschrijving, tot toekenning van rui-
mere opsporingsbevoegdheden en tot een andere wijze van (punitieve) afdoe-
ning. De twee besproken arresten laten zien dat het belang van effectieve
handhaving, naast andere argumenten, bovendien een rol kan spelen bij de inter-
pretatie van delictsbestanddelen. Voor zover het achterliggende doel van een

                                                       
19. De ‘bedoeling’ van de wetgever om elkaar uitsluitende regelingen in het leven te roepen werd dus

opzij gezet. Annotator Mevis acht het negeren van deze bedoeling, gezien art. 1 lid 1 Sr, bezwaarlijk.
De wederzijdse uitsluiting stond echter haaks op de primaire bedoeling van de wetgever om de
particulier te beschermen; de bescherming van de particulier werd niet gediend indien zou worden
vastgehouden aan de wederzijdse uitsluiting. De primaire bedoeling van de wetgever werd niet juist
uitgewerkt door de beide regelingen elkaar te laten uitsluiten; door een teleologische interpretatie van
het begrip ‘bestemming’ kon de wetgevingsfout worden hersteld. 

20. Hoewel de Hoge Raad zich daarover niet concreet uitlaat, zou op basis van het arrest kunnen worden
verdedigd dat de strafbaarheid van het afleveren van groot vuurwerk aan particulieren zowel op basis
van het Vuurwerkbesluit zou kunnen worden aangepakt, als op basis van het Reglement gevaarlijke
stoffen. De Hoge Raad ziet immers af van de wederzijdse uitsluiting van de regelingen. Uit art. 1 van
het Reglement gevaarlijke stoffen, zoals dit luidde ten tijde van het plegen van het feit, volgt echter
dat het Reglement van toepassing is op “ontploffingsgevaarlijke stoffen”, “met uitzondering van
vuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit (...) van toepassing is”. Aangezien het Vuurwerkbesluit
volgens de Hoge Raad ook van toepassing is op “groot vuurwerk” dat aan particulieren wordt
geleverd, lijkt art. 1 van het Reglement de toepasselijkheid van het Reglement op die situatie uit te
sluiten. Het legaliteitsbeginsel zal meebrengen, dat aan die inperking van de toepasselijkheid van het
Reglement niet voorbij kan worden gegaan. De door de Hoge Raad bewerkstelligde verruiming van
het Vuurwerkbesluit is wel gedekt door het legaliteitsbeginsel; die verruiming begeeft zich - door
middel van interpretatie - binnen de grenzen van het begrip ‘bestemd voor de particuliere gebruiker’.
Het eindresultaat is mijns inziens dat het Vuurwerkbesluit een − verdedigbare − verruiming heeft
ondergaan, terwijl de reikwijdte van het Reglement niet is aangetast. Het Reglement betreft slechts de
aflevering van groot vuurwerk aan professionele gebruikers. Het overblijvende onderscheid tussen
het Vuurwerkbesluit en het Reglement is alleszins verdedigbaar; anders dan in het Vuurwerkbesluit
kent het Reglement een vergunningenstelsel in verband met gedragingen ten aanzien van groot
vuurwerk. Gezien de aard van het vuurwerk en de bestemming van het vuurwerk (evenementen,
enzovoorts) kan in het kader van het Reglement ook geheel worden afgezien van situaties, waarin
particulieren zijn betrokken.  
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strafbepaling meeweegt bij de rechterlijke oordeelsvorming wordt veelal ge-
sproken van ‘teleologische’ interpretatie.21 

De beïnvloeding van de inrichting van het ordeningsrecht door het belang
van effectiviteit is geenszins vanzelfsprekend; zij blijkt aanleiding te geven tot
controverses. Zo hebben zowel de effectiviteitsoverwegingen die een rol hebben
gespeeld bij de handhaving van het verbod van gebruik van voorwetenschap, als
het gebruik van het belang van effectieve wetshandhaving bij de oordeelsvor-
ming over de reikwijdte van de vuurwerkwetgeving de nodige kritiek ontmoet.
Op de bij het delict ‘gebruik van voorwetenschap’ doorgevoerde ‘bewijslast-
verminderingen’ is felle kritiek geleverd door Doorenbos.22 Met betrekking tot
het wetsvoorstel dat op de vermindering van de bewijslast betrekking had
schreef hij: “De opstellers van het nu voorliggende wetsvoorstel hebben het
evenwicht tussen het belang van een effectieve rechtshandhaving enerzijds en
dat van een behoorlijke rechtsbescherming anderzijds uit het oog verloren.
Tegenover de diverse ingrepen die ertoe strekken de bewijslast voor het Open-
baar Ministerie te verlichten, stellen zij geen enkele rechtswaarborg voor de
justitiabele. Het streven naar verbetering van de effectiviteit van de rechtshand-
having, is volstrekt dominant.”23 De ‘eisen op het subjectieve vlak’ die de toen
nog geldende delictsomschrijving stelde waren volgens Doorenbos reeds ‘bui-
tengewoon gering’, maar het wetsvoorstel zou de nog bestaande eisen verder
uitvlakken. Het voorstel bracht mee dat “(...) stilletjes de laatste verwijzingen
naar opzet en schuld (verdwijnen),” aldus de schrijver. De bewijslast voor het
OM zou ‘vederlicht’ worden, waardoor meer gedragingen onder de delicts-
omschrijving kwamen te vallen zonder dat compensatie plaatsvond op het vlak
van de rechtsbescherming. “Met het wetsvoorstel wordt blind gefocust op
verlichting van de bewijslast. Het voorstel cumuleert met eerdere voorzieningen
op dat punt en met de nog maar kortelings doorgevoerde royale toekenning van
extra onderzoeksbevoegdheden. De balans tussen rechtsbescherming en rechts-
handhaving is hier volstrekt doorgeslagen.”

Het arrest inzake de levering van ‘groot vuurwerk’ aan particulieren is zwaar
bekritiseerd door Mevis. In zijn noot onder het arrest meent deze schrijver dat de
door de Hoge Raad gebruikte bewoordingen ‘het karakter van “explosief” be-
paald niet kan worden ontzegd’. Mede gezien art. 1 lid 1 Sr acht hij het onder
meer bedenkelijk dat de Hoge Raad de “ernstige problemen bij de straf-
rechtelijke handhaving van de tot particulieren gerichte voorschriften” van het
Vuurwerkbesluit als argument heeft gebruikt om tot strafbaarheid te conclu-
deren. Mevis schrijft: “Het belang van strafrechtelijke handhaving is veel te
vaag en veel te diffuus om in deze, tegen de achtergrond van de belangen van
art. 1, eerste lid, Sr de beslissing om aan de bedoeling van de wetgever voorbij
te gaan, te kunnen legitimeren.” Zoals bleek, ging de Hoge Raad voorbij aan de

                                                       
21. Remmelink (1996), p. 77.
22. Doorenbos (1996), p. 1805 e.v. Zie voor een bespreking van het voorstel ook Mok (1996b) en

Kristen (1997).
23. Doorenbos (1996), p. 1806.
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‘bedoeling’ van de wetgever om twee elkaar uitsluitende regelingen te creëren;
door die bedoeling te negeren lag de weg open voor interpretatie van de
delictsomschrijving. Mevis vervolgt: “Dat belang van die strafrechtelijke hand-
having is kennelijk de bescherming van de particuliere gebruiker (door straf-
baarstelling van het afleveren van fout vuurwerk). Maar is die bescherming een
belang van de strafrechtelijke rechtshandhaving’; heeft de burger/gebruiker dan
soms recht op strafbaarstelling? En is het respect voor het primaat van de wet-
gever inzake het creëren van strafbaarheid geen belang van de strafrechtelijke
rechtshandhaving, zowel voor de verdachte als voor de niet-verdachte burger
(waaronder de niet-verdachte die vuurwerk gebruikt)?”

1.3 Onderzoeksvragen en wijze van behandeling

1.3.1 De centrale thematiek

De beïnvloeding van de inrichting van het economisch ordeningsrecht door
effectiviteitsoverwegingen is, zo blijkt uit de reacties van Doorenbos en Mevis,
niet van kritiek ontbloot. Deze studie beoogt het gebruik van effectiviteitsover-
wegingen bij het nemen van enige juridische beslissingen nader te positioneren.
Dit boek bevat daartoe een verzameling beschouwingen die als centrale thema
‘de invloed van effectiviteitsoverwegingen op de inrichting van het economisch
ordeningsrecht’ gemeen hebben. Dit centrale thema zal ik in relatie tot een twee-
tal inrichtingsaspecten behandelen: de wijze van afdoening van wetsovertre-
dingen (hoofdstuk 2) en de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheids-
recht (de hoofdstukken 3, 4 en 5). 

Kernvraag van het onderzoek is telkens of, en zo ja in hoeverre, effectivi-
teitsoverwegingen als zodanig een rol hebben gespeeld bij vraagstukken omtrent
afdoening van, en aansprakelijkheid in, economisch ordeningsrecht. In relatie tot
die vraagstukken kan het begrip ‘effectiviteitsoverwegingen’ nader worden
geduid als overwegingen, die strekken tot een effectieve handhaving van wet-
geving. Het streven naar effectieve wetshandhaving betekent in de context van
dit boek een streven naar een zodanige inrichting van het recht, dat naleving van
door de wetgever gestelde voorschriften zoveel mogelijk wordt bevorderd of
bereikt, en dat zo doelmatig mogelijk kan worden opgetreden tegen wetsovertre-
dingen. Een bepaalde maatregel of activiteit die (al dan niet vermeend) bijdraagt
aan ‘effectieve wetshandhaving’ bevordert in deze optiek (al dan niet vermeend)
de naleving van een wettelijk voorschrift, en/of de doelmatigheid van het op-
treden naar aanleiding van wetsovertredingen. Met ‘economisch ordeningsrecht’
wordt gedoeld op wetten en aanverwante regelingen die het economisch leven
als zodanig beogen te reguleren.

Gewicht toekennen aan het ‘belang van effectieve wetshandhaving’ betekent
in wezen het streven naar een optimalisering van de daadwerkelijke bescher-
ming van rechtsgoederen of rechtsbelangen, een bescherming die de overheid
zich heeft aangetrokken door middel van het stellen van wettelijke voor-
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schriften.24 Het begrip ‘belang van een effectieve wetshandhaving’ heeft daar-
mee in dit onderzoek een iets ruimere strekking, dan het begrip op het eerste
gezicht doet vermoeden, omdat de effectieve handhaving van wettelijke voor-
schriften in deze optiek mede wordt vormgegeven door de daadwerkelijke be-
scherming van de achterliggende rechtsbelangen.

De kernvraag van dit onderzoek ziet telkens op het gebruik van het ‘belang
van effectieve wetshandhaving’ als beslissingsargument. Het gaat mij uitdruk-
kelijk niet om de vraag of een bepaalde maatregel, die omwille van effectieve
wetshandhaving is geïntroduceerd, empirisch gezien ook effectief is. In de vol-
gende paragrafen zal ik per inrichtingsaspect aangeven, hoe ik het centrale the-
ma van dit boek ga behandelen.

1.3.2 Effectiviteit en afdoening van wetsovertredingen

Hoofdstuk 2 behandelt de invloed van het belang van effectieve wetshandhaving
op keuzes omtrent de wijze van afdoening van overtredingen van het eco-
nomisch ordeningsrecht. Meer bepaald betreft dit hoofdstuk de invloed van het
belang van effectiviteit op de afweging tussen de inzet van het strafrecht en
enige andere afdoeningsmechanismen ter handhaving van het economisch or-
deningsrecht.25 In dit hoofdstuk concentreer ik mij op de vraag of, en zo ja op
welke wijze, de keuzes voor enige van de huidige afdoeningsmiddelen in het
economisch ordeningsrecht zijn beïnvloed door de wens de effectiviteit van de
handhaving te bevorderen of te verbeteren. Aangezien het strafrecht op het
terrein van het economisch ordeningsrecht van oudsher een belangrijk af-
doeningsmiddel is, zal eerst worden onderzocht waarom in het verleden voor
strafrechtelijke handhaving is gekozen. Daarna zullen enige wetshistorische
momenten worden belicht waarbij het strafrecht, na weging, het heeft moeten

                                                       
24. Blomberg en Michiels (1997), p. 33, zien “het bereiken van normconform gedrag” als “het ultieme

handhavingsdoel”. Het begrip ‘effectieve handhaving’ wordt door hen als volgt gedefinieerd:
“zodanig gebruik van de handhavingsmogelijkheden dat de beoogde (algemene en concrete, primaire
en secundaire) handhavingsdoelen worden bereikt”. Als voorbeelden van ‘algemene’ en ‘concrete’
handhavingsdoelen noemen de schrijvers res- pectievelijk ‘preventie’ en ‘opheffing van een illegale
situatie’ (p. 32 en 33). ‘Primaire handhavingsdoelen’ zijn handhavingsdoelen die direct samenhangen
met, zo begrijp ik de schrijvers, de in een bepaald rechtsgebied te beschermen rechtsgoederen (voor
wat betreft het milieurecht: ‘de bescherming van het milieu’). ‘Secundaire handhavingsdoelen’ han-
gen bij de schrijvers samen met het al dan niet (effectief) reageren op bijzondere om- standigheden
(zoals het met ‘boos opzet’ begaan van een milieudelict, of het uit eco- nomische motieven begaan
van een dergelijk delict) (zie p. 35).

25. Op dit punt raakt het onderzoek aspecten van het proefschrift van De Roos (Strafbaarstelling van
economische delicten − een crimineel-politieke studie, proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Arnhem
1987). De Roos heeft in zijn proefschrift een “toetsingsschema” ontwikkeld en beproefd om
beslissingen van de wetgever op het terrein van onder meer strafbaarstelling en decriminalisering te
analyseren en te beoordelen (De Roos (1987), p. 1). De vraag naar de invloed van “effectiviteit” op
keuzes inzake de wijze van afdoening van wetsovertredingen interfereert met name met het door De
Roos gestelde ‘subsidiariteitsbeginsel’ (de wetgever zou bij de vraag naar strafbaarstelling van
gedrag moeten nagaan, of met niet-strafrechtelijke handhavingsmiddelen kan worden volstaan (De
Roos (1987), p. 68)), en het ‘beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit’ (De Roos
(1987), p. 76).
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afleggen tegen andere handhavingsmechanismen. De andere afdoeningsmecha-
nismen die worden behandeld zijn het civiele recht, de bestuurlijke beboeting en
het economisch tuchtrecht. Afgezien van het economisch tuchtrecht, dat als een
op zich zelf staande wijze van afdoening zal worden beschouwd, beperkt het
tweede hoofdstuk zich met name tot keuzes die hebben geleid tot de huidige
wijze van handhaving van een drietal deelterreinen van economisch ordenings-
recht: het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen, het mededingingsrecht en
het arbeidsomstandighedenrecht. Op de aard van deze rechtsgebieden en de
achterliggende reden van het behandelen van deze rechtsgebieden kom ik in
paragraaf 1.3.4 nog terug. 

Aan het eind van hoofdstuk 2, in paragraaf 2.10, zal ik op basis van de daar-
voor beschreven ontwikkelingen een meer algemene beschouwing geven over
de invloed van het ‘belang van effectiviteit’ op keuzes omtrent de wijze van af-
doening van overtredingen van het economisch ordeningsrecht. Tevens ga ik op
die plaats in op de status en de reikwijdte van het belang van effectieve wets-
handhaving als argument bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels. In hoeverre
mag en kan ‘het bevorderen van de effectiviteit van de wetshandhaving’ gewicht
in de schaal leggen bij keuzes omtrent de wijze van afdoening van wets-
overtredingen?

1.3.3 Effectiviteit en aansprakelijkheid

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 ga ik nader in op de invloed van effectiviteitsover-
wegingen op de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Uit
de eerder gegeven voorbeelden blijkt dat effectiviteit zowel op het niveau van de
wetgever, als op het niveau van de rechter, van invloed kan zijn op de ‘inkleu-
ring’ van aansprakelijkheid. Het ‘belang van een effectieve wetshandhaving’
blijkt dus feitelijk een argument te zijn om (mede) te bepalen of zeker gedrag
strafbaar gedrag oplevert. Zo heeft de wetgever, omwille van een effectieve
handhaving van het verbod van gebruik van voorwetenschap, onder meer de
delictsomschrijving van het delict ‘gebruik van voorwetenschap’ verruimd; uit
de besproken arresten blijkt dat het belang van een ‘effectieve wetshandhaving’
van invloed kan zijn op de rechterlijke interpretatie van delictsbestanddelen.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit boek zien op enige andere aspecten van
strafrechtelijke aansprakelijkheid. In deze hoofdstukken behandel ik een drietal
aansprakelijkheidsfiguren of ‘aansprakelijkheidsfenomenen’ in het licht van de
vraag of hun ontstaan of hun ontwikkeling is beïnvloed door effectiviteits-
overwegingen. Behandeld worden: de werking van het schuldbeginsel bij over-
tredingen (hoofdstuk 3), de aansprakelijkheid voor gedragingen van onder-
geschikten (hoofdstuk 4) en de strafbaarheid van rechtspersonen en leidingge-
venden (hoofdstuk 5). Deze figuren en fenomenen behoren weliswaar niet
exclusief tot het domein van het economisch ordeningsrecht, maar zij zijn wel
van groot belang voor dat rechtsgebied. Veel economische delicten zijn slechts
als overtreding strafbaar gesteld, terwijl vraagstukken betreffende de strafbaar-
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heid van rechtspersonen en de aansprakelijkheid voor ondergeschikten met
name in het economisch ordeningsrecht zijn ontwikkeld. Deelvragen die in de
hoofdstukken 3 tot en met 5 aan de orde komen zijn: (1) hebben effectiviteits-
overwegingen een rol gespeeld bij het ontstaan of bij de ontwikkeling van deze
figuren of fenomenen? (2) spelen effectiviteitsoverwegingen een rol bij de
voorwaarden waaronder de aansprakelijkheid voor ondergeschikten, of de aan-
sprakelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden, kan worden vastgesteld?

De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen te zamen één blok: zij behandelen ieder
een aspect van strafrechtelijke aansprakelijkheid in relatie tot effectiviteit. In
ieder hoofdstuk ga ik in de eerste plaats in op de ‘algemene’ dogmatische aspec-
ten van de te behandelen rechtsfiguur. Daarna behandel ik telkens de vraag of,
en zo ja in hoeverre, het belang van effectiviteit van invloed is geweest op de
ontwikkeling van de rechtsfiguur in kwestie. Om de bespreking van de rechts-
figuren in relatie tot effectiviteit meer reliëf te geven behandel ik de te bespre-
ken rechtsfiguren tevens in relatie tot hun voorkomen in, of hun relevantie voor,
de drie eerder genoemde deelterreinen van economisch ordeningsrecht: het jaar-
rekeningenrecht, het mededingingsrecht en het arbeidsomstandighedenrecht.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 kennen een rechtsvergelijkende aanpak. In deze
hoofdstukken zal namelijk niet alleen naar effectiviteitsinvloeden op aspecten
van het Nederlandse strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht worden gekeken;
ook het Duitse en Engelse strafrecht zal per hoofdstuk in de analyse worden be-
trokken. Tevens wordt gekeken naar de werking en het vóórkomen van de
geselecteerde aansprakelijkheidsfiguren en -fenomenen in delen van het Neder-
landse, Duitse en Engelse recht die door middel van bestuurlijke boetes ‘be-
stuursstrafrechtelijk’ worden gehandhaafd.26 Van een volledige en strikt door-
gevoerde methodische toepassing van rechtsvergelijking kan evenwel niet wor-
den gesproken, omdat het onderzoek zich bij bepaalde deelvragen tot een ‘wets-
vergelijking’ heeft beperkt. Dat gegeven heeft er mijns inziens niet aan in de
weg gestaan om tot verantwoorde gevolgtrekkingen te komen.

Hoewel de hoofdstukken 3 tot en met 5 gezien hun onderwerpen één geheel
vormen en een vergelijkbare behandelingsstructuur hebben, kennen de diverse
hoofdstukken wel een eigen kleur. Met name in hoofdstuk 4 is voor wat betreft
de bespreking van het onderwerp, de aansprakelijkheid voor ondergeschikten,
niet zozeer van ‘buitenaf’, als wel ‘van binnenuit’ naar het wezen van ons func-
tioneel daderschap gekeken. Een dergelijke benadering acht ik gerechtvaardigd,
aangezien die rechtsfiguur nog niet lijkt te zijn uitgekristalliseerd, terwijl die
rechtsfiguur de meningen in de literatuur bovendien behoorlijk verdeeld houdt.

Hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk, betreft de ‘slotbeschouwing’. In dit
hoofdstuk zal ik onder meer de bevindingen uit de hoofdstukken 3 tot en met 5
in een breder perspectief plaatsen. Met name zal ik in dat hoofdstuk de vraag
aan de orde stellen welke positie het ‘belang van effectieve wetshandhaving’ als
argument behoort toe te komen in de Nederlandse strafrechtsdogmatiek.
                                                       
26. In hoofdstuk 2 zal een algemene schets worden gegeven van Duitse en Engelse equivalenten van

bestuurlijke beboeting.
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1.3.4 De bijzondere rechtsgebieden

Zoals gebleken spelen in dit werk een drietal rechtsgebieden, te weten het
‘jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen’, het ‘arbeidsomstandighedenrecht’ en
het ‘mededingingsrecht’, een bijzondere rol. Deze rechtsgebieden worden in de
kern gevormd door de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de artt.
2:360 e.v. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandigheden-
wet 1998, de Arbeidstijdenwet en de Mededingingswet. In de hoofdstukken 3 tot
en met 5 zullen tevens vergelijkbare wetten uit het Duitse en Engelse recht in de
analyse worden betrokken: bepalingen uit het Handelsgesetzbuch (HGB)27, de
Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen
(PublG)28 en de Companies Act 1985 (CA 1985)29 (jaarrekeningenrecht), de
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)30, de Arbeitszeitgesetz (ArbZG)31, de Health
and Safety at Work etc. Act 1974 (HSWA 1974)32 en de Working Time
Regulations 1998 (WTR 1998)33 (arbeidsomstandighedenrecht) en de Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)34 en de Competition Act 1998 (CoA
1998)35 (mededingingsrecht). Voor zover deze rechtsgebieden ter sprake komen
beperk ik mij ook tot voorschriften die bij of krachtens deze artikelen of wetten
zijn gesteld. Elders in het recht voorkomende bepalingen die verband houden
met deze rechtsgebieden blijven buiten beschouwing. Ik doel voor wat betreft
het Nederlandse recht onder meer op bepalingen als art. 253 Sr (‘afstaan van een
kind voor schadelijk werk’), art. 328bis Sr (‘oneerlijke mededinging’), art. 336
Sr (‘bedrog in jaarstukken’) en de artt. 2:138 en 2:248 jo. art. 2:394 BW
(‘hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement’).

Zoals ik heb aangegeven vormen ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht,
het arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht mede de basis van
hoofdstuk 2. Nagegaan zal bijvoorbeeld worden, waarom in het jaarrekeningen-
recht ten dele voor strafrechtelijke handhaving is gekozen. In de hoofdstukken 3,
4 en 5 spelen de drie rechtsgebieden een iets andere rol. Na een bespreking van
de relevante algemene dogmatiek ten aanzien van bijvoorbeeld de ‘werking van
het schuldbeginsel’ (hoofdstuk 3) zal worden bekeken op welke wijze het
schuldbeginsel in (bijvoorbeeld) het (bestuurs)strafrechtelijke mededingings-
recht is uitgewerkt.

                                                       
27. Het ‘Handelsgesetzbuch’ betreft de Wet van 10 mei 1897, RGBl. S. 219 (nadien gewijzigd).
28. Wet van 15 augustus 1969, BGBl. I S. 1189, 1970 S. 1113 (nadien gewijzigd). De wet wordt ook wel

‘Publizitätsgesetz’ genoemd.
29. 1985 c. 6, nadien ingrijpend gewijzigd (zie nader hoofdstuk 3).
30. Wet van 7 augustus 1996, BGBl. I S. 1246 (nadien gewijzigd).
31. Wet van 6 juni 1994, BGBl. I S. 1170 (nadien gewijzigd).
32. 1974 c. 37 (nadien gewijzigd).
33. SI 1998/1833 (nadien gewijzigd).
34. Wet van 27 juli 1957, BGBl. I S. 1081. De GWB is op 26 augustus 1998 (BGBl. I S. 2546) opnieuw

bekendgemaakt vanwege de ingrijpende wijziging die de wet heeft ondergaan door de ‘Sechstes
Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen’ van 26 augustus 1998,
BGBl. I S. 2521.

35. 1998 c. 41, nadien gewijzigd.
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Ik heb in dit onderzoek voor het jaarrekeningenrecht, het arbeidsomstandig-
hedenrecht en het mededingingsrecht gekozen omdat deze rechtsgebieden,
vanwege de belangrijke veranderingen die zij met betrekking tot de wijze van
afdoening en de vormgeving van aansprakelijkheid in de vorige eeuw hebben
ondergaan, voldoende representatief zijn om antwoorden op te leveren op de
onderzoeksvragen, en om daaraan de algemene dogmatische bevindingen nader
te toetsen. Daarnaast bieden de drie rechtsgebieden normenstelsels die van een
groot praktisch belang zijn. Veel Nederlandse ondernemingen van enige omvang
zullen gedurende hun bestaan op de één of andere wijze met de normen uit het
arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht worden geconfronteerd.
Voor zover een onderneming wordt gedreven door een ‘rechtspersoon’ in de zin
van het Nederlandse jaarrekeningenrecht zal zij ook te maken krijgen met het
jaarrekeningenrecht.

Het op de geschetste wijze in het onderzoek betrekken van het arbeidsom-
standighedenrecht, het mededingingsrecht en het jaarrekeningenrecht heeft tot
gevolg gehad dat in deze studie tevens een overzicht is ontstaan van enkele
wijzen waarop normschendingen uit die rechtsgebieden worden gehandhaafd,
terwijl bovendien een overzicht is ontstaan van de wijze waarop de (bestuurs-)
strafrechtelijke aansprakelijkheid in die rechtsgebieden − althans met betrekking
tot de in de hoofdstukken 3, 4 en 5 besproken onderwerpen − in concreto is
vormgegeven. Dit boek heeft daardoor ten dele een beschrijvend karakter ge-
kregen, zodat het ook kan worden geraadpleegd door de rechtspraktijk.

1.3.5 Tot slot: de betrekkelijkheid van het begrip ‘effectiviteit’

Het gaat in dit onderzoek om de invloed van ‘effectiviteit’ op keuzes omtrent de
wijze van afdoening van economische wetsovertredingen, en om de invloed van
‘effectiviteit’ op de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelsel.
Het gaat in dit onderzoek, zoals ik reeds heb aangegeven, uitdrukkelijk niet om
de vraag of een omwille van zijn effectiviteit gekozen of te kiezen afdoenings-
mechanisme, dan wel een omwille van effectieve handhaving ontwikkelde
rechtsfiguur, objectief gezien daadwerkelijk effectief is. In deze studie blijft een
empirische benadering van de opgeworpen vragen achterwege. Het gaat mij
telkens om de vraag of degene die met betrekking tot een bepaald aspect van de
inrichting van het economisch ordeningsrecht een bepaalde keuze maakt of heeft
gemaakt (zoals de wetgever) het belang van effectieve wetshandhaving als zo-
danig laat meewegen of heeft laten meewegen.

Ik wens op deze plaats te benadrukken dat indien het belang van effectieve
handhaving als argument een rol speelt of heeft gespeeld, het resultaat daarvan
van betrekkelijke waarde is. Een bepaalde keuze kan achteraf gezien immers als
ineffectief worden aangemerkt, terwijl vooraf de vraag of een maatregel effec-
tief zal zijn voorwerp van discussie kan zijn. Zo zal uit het volgende hoofdstuk
blijken dat de huidige inrichting van de handhaving van het jaarrekeningenrecht,
die bij het afronden van deze studie ongeveer dertig jaar geleden tot stand is
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gekomen, in sterke mate is beïnvloed door overwegingen van effectiviteit. Anno
2003 kan men zich afvragen of de huidige inrichting van de handhaving van
(delen van) het jaarrekeningenrecht nog wel ‘effectief’ is. Concrete antwoorden
op deze en andere vergelijkbare effectiviteitsvragen zal ik, zoals gezegd, niet
geven. Wel zal ik, voor wat betreft de vraag naar de wijze van afdoening van
wetsovertredingen, laten zien welke factoren mijns inziens in abstracto een rol
spelen bij het oplossen van dergelijke concrete effectiviteitsvragen (hoofdstuk 2,
paragraaf 2.10).

Ondanks de betrekkelijkheid van het begrip ‘effectiviteit’ zal uit het onder-
zoek blijken dat het belang van effectiviteit mede bepalend is (geweest) voor de
inrichting van (delen van) het economisch ordeningsrecht. Het belang van effec-
tieve wetshandhaving zal een beslissingsfactor van betekenis blijken te zijn.


	Inleiding
	‘Effectiviteit’ en economisch ordeningsrecht
	Inleiding
	‘Effectiviteit’ en inrichting van wetgeving
	‘Effectiviteit’ en rechtsvinding

	Controverses
	Onderzoeksvragen en wijze van behandeling
	De centrale thematiek
	Effectiviteit en afdoening van wetsovertredingen
	Effectiviteit en aansprakelijkheid
	De bijzondere rechtsgebieden
	Tot slot: de betrekkelijkheid van het begrip ‘eff



