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Hoofdstuk 2

Effectiviteit en wijze van afdoening

2.1 Inleiding
De handhaving van het Nederlandse economisch ordeningsrecht is voor een
belangrijk deel strafrechtelijk ingebed. De strafrechtelijke handhaving van
economisch ordeningsrecht verloopt daarbij met name via de Wet op de eco-
nomische delicten. Uit de artt. 1 en 1a van de WED volgt welke voorschriften
via de WED strafrechtelijk worden gehandhaafd; onder de vele voorschriften
bevinden zich onder meer bepalingen uit het arbeidsomstandighedenrecht en het
jaarrekeningenrecht. Naast het strafrecht kent het economisch ordeningsrecht
andere wijzen van punitieve afdoening.1 Zo worden de Nederlandse mede-
dingingsrechtelijke voorschriften, gesteld bij of krachtens de Mededingingswet,
door middel van bestuurlijke boetes gehandhaafd. Het arbeidsomstandigheden-
recht, voor zover neergelegd in de Arbowet 1998, kan − afhankelijk van de aard
van de normschending − hetzij strafrechtelijk worden afgedaan, hetzij bestuurs-
strafrechtelijk. In een klein deel van het Nederlandse economisch ordenings-
recht, het deel dat betrekking heeft op de kwaliteit van landbouwproducten,
bestaat een zekere afdoeningsvrijheid: in dat deel van het recht kunnen bepaalde
economische delicten ofwel strafrechtelijk worden aangepakt, ofwel tucht-
rechtelijk. Onder omstandigheden kunnen schendingen van het economisch
ordeningsrecht echter niet (alleen) op punitieve wijze worden afgedaan, maar
(ook) op civielrechtelijke wijze. Soms loopt deze wijze van handhaving parallel
aan een punitieve afdoeningswijze, en soms betreft het civielrechtelijke traject
een ‘aanloopfase’ voor strafrechtelijke afdoening.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of de keuze van de wijze van af-
doening van schendingen van economisch ordeningsrecht is beïnvloed door de
behoefte aan een effectieve wetshandhaving. Het hoofdstuk is als volgt op-
gebouwd. In de eerste plaats wordt nader ingegaan op de achtergronden van de

                                                       
1. ‘Punitieve afdoening’ betreft − in de terminologie van Duk − afdoening door middel van ‘repressieve

sancties’ (Duk (1973), p. 17 en 18). Duk schaart de ‘repressieve sancties’ te zamen met de
‘reparatoire sancties’ onder de ‘effectieve sancties’. ‘Reparatoire sancties’ beogen een onrechtmatige
toestand te herstellen, of de oude toestand zoveel mogelijk te benaderen. “Met repressieve sancties
wordt een meer ambitieus doel nagestreefd: generale en/of speciale preventie, en (eventueel)
‘pacificatie’ of ‘conflictoplossing’,” aldus Duk (p. 19). Duk schrijft verder: “Er wordt (werd) ook wel
‘vergelding’ mee beoogd; een eufemisme voor dysfunctionele wraak.” ‘Vergelding’ heeft als straf-
doel evenwel nog niet afgedaan.
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keuze voor de strafrechtelijke handhaving van schendingen van economisch
ordeningsrecht. Daartoe is zowel de wetsgeschiedenis van de Wet op de
economische delicten onderzocht, als de wetsgeschiedenis van de (nu voor een
deel historische) strafbaarstellingen van schendingen van het jaarrekeningen-
recht, het arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht. In de tweede
plaats wordt nader aandacht besteed aan de achtergronden van de afdoening van
economische wetsschendingen door middel van economisch tuchtrecht en
bestuurlijke beboeting. Het economisch tuchtrecht speelt geen rol in de hand-
having van het arbeidsomstandighedenrecht, het jaarrekeningenrecht of het
mededingingsrecht, maar het is toch in het onderzoek ‘meegenomen’ omdat de
historische achtergronden daarvan in belangrijke mate blijken overeen te stem-
men met de achtergronden van bestuurlijke beboeting. In de derde plaats wordt
de civielrechtelijke handhaving van economisch ordeningsrecht belicht. In dat
kader worden zowel de handhaving door middel van de ‘commuunciviel-
rechtelijke’ gebods- en verbodsvorderingen besproken (art. 3:296 BW), als de
bijzondere nalevingsvorderingen uit het jaarrekeningenrecht.

2.2 Afdoening door middel van het strafrecht

2.2.1 Inleiding

Het vóórkomen van strafrechtelijke handhaving in het economisch ordenings-
recht blijkt niet zozeer samen te hangen met de vergeldende aspecten van de
straf, als wel met één van haar doelstellingen: de generale preventie. Remmelink
betoogt in dit verband “dat de generale-preventieleer het meest aanspreekt bij de
kleine criminaliteit − verkeersdelicten, economische delicten enz.”2 Buruma
schrijft, onder verwijzing naar onder meer Corstens en Schaffmeister: “Door de
straf op te leggen onderstrepen wij het belang van de geschonden norm en
maken we de wettelijke strafdreiging reëel. De rechtvaardiging van de generaal
preventieve werking van de straf ligt daarom in de bevestiging van de norm: de
rechtsgemeenschap houdt daad bij woord.3 Juist in het ordeningsrecht is het
aannemelijk − dat besef bestond ook bij de WED-wetgever − dat de stelsel-
matige handhaving bijdraagt tot het levend houden van de (niet voor de hand
liggende) norm, terwijl het stelselmatig niet-handhaven ook sneller dan in het
commune strafrecht zal leiden tot het niet-voortleven van de norm.”4 In de
citaten ligt de idee besloten, dat de generaal-preventieve werking van de straf
met name van betekenis is voor de handhaving van ‘ordeningsdelicten’. Daar-

                                                       
2. Remmelink (1996), p. 903. 
3. De schrijver zal bedoeld hebben: ‘de rechtsgemeenschap voegt de daad bij het woord’, of ‘de rechts-

gemeenschap houdt woord’.
4. Buruma (1993), p. 283. Corstens suggereert, geïnspireerd door een rapport van de Raad van Europa,

dat de sterke samenhang tussen stelselmatige handhaving en het voortleven van de norm verband
houdt met een betere perceptie van de ‘rechtswerkelijkheid’ in het ordeningsrecht. Zie Corstens
(1984), p. 17.
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mee is evenwel niet gezegd dat ‘vergelding’ geen enkele rol zou spelen in het
ordeningsrecht. Volgens Buruma ‘onderstreept de vergeldingsgedachte de eis
van een juiste verhouding tussen straf en daad’.5 Remmelink meent, na betoogd
te hebben dat de generale-preventieleer met name bij de ‘kleine criminaliteit’
aanspreekt, dat “naarmate de feiten ernstiger worden, de vergelding minder
makkelijk gemist kan worden.”6

2.2.2 Generale preventie

De generale preventie heeft volgens Van Veen een drietal functies: gezags-
handhaving, normhandhaving en normvorming.7 De gezagshandhavende, ‘op
afschrikking gerichte’ functie van de generale preventie wordt door Van Veen
gezien als “de meest elementaire functie van het strafrecht in een staat, die uit-
gegroeid is boven de zichzelf regerende kleine gemeenschap.” De gezagshand-
having wordt door hem beschouwd als de belangrijkste functie van de drie. Zij
speelt volgens de schrijver met name een rol “bij het strafbaar stellen en straffen
van die gedragingen, die het overheidsgezag direct aantasten.” Hier lijkt een
zekere samenhang te bestaan met de aard van het economisch ordeningsrecht.
Het economisch ordeningsrecht kenmerkt zich door op overheidsgezag uit-
gevaardigde voorschriften die de samenleving op een bepaalde wijze beogen te
structureren. Handelen of nalaten in strijd met die voorschriften levert een
directe aantasting op van het overheidsgezag. 

Volgens Van Veen zal de overheid, zodra zij meer verantwoordelijkheid op
zich neemt, meer willen bereiken dan alleen ‘afschrikking’. Met het strafrecht
zou zij kunnen realiseren dat de ‘innerlijke weerstand’ van burgers tegen mis-
daden wordt versterkt. Bestraffing kan aldus normhandhaving tot gevolg
hebben: zij die de wet niet hebben overtreden zien in de bestraffing van een
ander “de erkenning en de bevestiging van de juistheid van hun niet-crimineel
gedrag.” Ten slotte, in de twintigste eeuw, ontwikkelt zich volgens Van Veen de
derde functie van de generale preventie: de normvorming. Door strafbedreiging
en straftoepassing kan de overheid proberen nieuwe normen gestalte te geven bij
de rechtssubjecten. “De straf wordt dus als middel gebruikt om het heersend
rechtsbewustzijn om te vormen,” aldus Van Veen. Ook hier lijkt een samenhang
met de aard van het economisch ordeningsrecht te bestaan. Ordeningsrecht
wordt, althans ten tijde van zijn introductie, in veel gevallen gekenmerkt door de
‘nieuwheid’ van de normen. Corstens schrijft over de strafbaarstelling van deze
normen: “Dergelijke strafbaarstellingen kunnen veelal niet bogen op door velen
aanvaarde en doorleefde overtuigingen dat het strafbare gedrag onwenselijk is.
Zij maken (nog) geen deel uit van een samenlevingsmoraal. (...) Handhaving
van de ‘doodslag’-norm, de ‘eigendomsnorm’ etc. wordt vergemakkelijkt door-
dat die norm deel uitmaakt van − wat men zou kunnen noemen − een reeds aan-

                                                       
5. Buruma (1993), p. 280, onder verwijzing naar literatuur.
6. Remmelink (1996), p. 903 en 904.
7. Van Veen (1949), p. 196 e.v.
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vaard komplex van overtuigingen van goed en kwaad. (...) Dat betekent
uiteraard niet dat de rechtshandhaving op dit terrein volstrekt onproblematisch
is. Echter die rechtshandhaving geschiedt op de stevige basis van een breed
gefundeerde overtuiging omtrent de legitimiteit van de te handhaven norm.
Handhaving van vele moderne, strafrechtelijk gesanktioneerde normen daaren-
tegen zal veelal niet op een dergelijk komplex van overtuigingen gebaseerd
zijn.”8 Zojuist bleek dat ook Buruma het ordeningsrecht opgebouwd ziet uit ‘niet
voor de hand liggende normen’.

De straf werkt volgens Van Veen preventief door middel van afschrikking,
herhaling van strafoplegging en angstopwekking.9 Voor de wetgever die straf-
bepalingen ontwikkelt zijn het eerste en het laatste aspect van belang, hoewel
aan de afschrikwekkende werking van de strafbedreiging volgens Van Veen niet
te veel waarde moet worden gehecht. “Te weinigen kennen de wet dan dat om
deze reden reeds velen door bewuste overweging van de strafbedreiging zouden
afzien van het plegen van een delict.”10 Deze nuancering is van groot belang in
het economisch ordeningsrecht, dat zich kenmerkt door een veelheid aan soms
zeer gedetailleerde ‘nieuwe normen’ waarmee velen onbekend zijn. Belangrijker
dan de afschrikwekkende werking van de strafbedreiging acht Van Veen dan
ook de angstopwekkende werking van de straf, te bereiken door een krachtige
handhaving van de wet. “Wanneer de strafwet krachtig wordt gehandhaafd,
krijgt een gedraging, die in deze wet strafbaar wordt gesteld, reeds daardoor
zo’n odieus karakter, dat men haar nalaat.” Buruma spreekt in dit verband, zo
bleek, van ‘stelselmatige handhaving’.

2.3 Achtergronden van de straf in de WED

2.3.1 Inleiding

De strafrechtelijke handhaving van het economisch ordeningsrecht vindt met
name plaats binnen het kader van de in 1951 in werking getreden Wet op de
economische delicten. De komst van de WED betekende een belangrijke en
noodzakelijke ordening van de strafrechtelijke handhaving van het economisch
recht. De behoefte aan ordening wordt teruggevonden in de considerans van de
wet, waarin de WED is omschreven als een “wet, die de doeltreffendheid
bevordert van de opsporing, vervolging en berechting van handelingen, welke
schadelijk zijn voor het economisch leven, en die in het bijzonder daarin meer
eenheid brengt.” De schaarste had tijdens de Tweede Wereldoorlog aanleiding
gegeven tot een groot aantal strafrechtelijk gehandhaafde bijzondere wetten en
besluiten, die strafbepalingen bevatten die door verschillende rechters volgens
                                                       
8. Corstens (1984), p. 12 en 13.
9. Van Veen (1949), p. 207 e.v.
10. De kenbaarheid van de normen, en daarmee samenhangend de kenbaarheid van bijbehorende

strafbedreigingen, is bijzonder problematisch (zie hieromtrent Buruma (1993), p. 96). Zie over
voorlichting op het terrein van het ordeningsrecht nader Corstens (1984), p. 20.



21EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

telkens afwijkend procesrecht konden worden berecht.11 De ‘nieuwe’ wet be-
tekende een uniforme, van het commune straf- en strafprocesrecht afwijkende
benadering van economische criminaliteit. Vele afwijkingen zijn inmiddels ech-
ter tot het commune recht gaan behoren, zoals de strafbaarheid van de rechts-
persoon (art. 15 (oud) WED).

De reikwijdte van de WED was aanvankelijk niet groot. Volgens het oor-
spronkelijke ontwerp zouden slechts zeventien wetten en besluiten volgens de
bijzondere regeling worden gehandhaafd. Een deel van de Commissie voor
Privaat- en Strafrecht dichtte de wet in het voorlopig verslag zelfs een uitdruk-
kelijk tijdelijk karakter toe: “Enkele leden der commissie waren van oordeel, dat
afzonderlijke voorschriften betreffende de berechting van economische delicten
in beginsel slechts van tijdelijke aard dienen te zijn. (...) Zolang de schaarste van
allerlei goederen voortduurt, zal men bij die berechting nog wel allerlei
bijzondere regelingen moeten behouden. Op den duur zullen echter ook de
economische delicten op de normale wijze berecht moeten worden. Het verschil
in behandeling tussen economische en andere delicten zal dan moeten ver-
dwijnen. Deze leden meenden daarom, dat het aanbeveling zou verdienen aan de
bepalingen, welke afwijkende regelingen voor economische delicten inhouden,
een tijdelijk karakter te geven.”12 Het aan het woord zijnde deel van de
commissie meende dus dat de wet ‘slechts’ de strafrechtelijke beteugeling van
de na de oorlog voortdurende schaarste faciliteerde. De rest van de commissie
“wilde geenszins ontkennen, dat opheffing van de thans bestaande schaarste
belangrijke gevolgen kan hebben ten aanzien van de frequentie en het karakter
van de economische delicten”; welke deze gevolgen waren, konden deze leden
echter niet overzien, met als gevolg dat zij het niet noodzakelijk achtten om een
deel van de wet een tijdelijk stempel te geven.13 Het ontwerp zelf was daaren-
tegen uitdrukkelijk toekomstgericht. Volgend op de opsomming van de econo-
mische delicten bepaalde het oorspronkelijke art. 1 ten 5° WED dat econo-
mische delicten (ook) zijn “overtredingen van andere voorschriften, nader als
zodanig bij de wet aangewezen.” De ministers merkten nadrukkelijk op, dat
deze bepaling ‘op de toekomst ziet’.14

Sedert haar inwerkingtreding is het ‘werkterrein’ van de WED enorm uitge-
breid. De WED is behouden gebleven, en vervult momenteel een belangrijke

                                                       
11. “Voor iedere jurist, die tijdens de bezettingsjaren op welke wijze dan ook met de strafwet, voor zover

deze sanctie verleende aan talloze maatregelen op economisch gebied, in aanraking was gekomen,
was het duidelijk, dat ook hier na de bevrijding een ‘zuivering’ dringend geboden was,” aldus
Hollander (1952), p. 1.

12. TK 1947-1948, 603.4, p. 31. Zie bovendien p. 32 van het voorlopig verslag, waar de verwachting
werd uitgesproken dat het aantal economische delicten zou afnemen als de schaarste was bedwongen.

13. TK 1947-1948, 603.4, p. 31.
14. TK 1947-1948, 603.3, p. 14. De toelichting was ondertekend door meerdere ministers (te weten

minister van justitie J.H. van Maarseveen, minister van economische zaken a.i. en minister van
landbouw, visserij en voedselvoorziening S.L. Mansholt, minister van financiën P. Lieftinck,
minister van wederopbouw en volkshuisvesting L. Neher en minister van sociale zaken W. Drees).
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spilfunctie in de handhaving van het economisch ordeningsrecht.15 De wetgever
ging steeds meer aspecten van het economisch leven reguleren en liet de
strafrechtelijke handhaving van de ‘nieuwe regels’ steeds vaker binnen het kader
van de WED plaatsvinden.16

2.3.2 Generaal-preventieve motieven in de WED

Inleiding
In de ontstaansgeschiedenis van de WED kunnen enige door Van Veen onder-
scheiden generaal-preventieve functies, te weten de ‘normhandhaving’ en de
‘normvorming’, alsmede enige generaal-preventieve middelen, te weten ‘angst-
opwekking’ en de ‘herhaling van strafoplegging’, uitdrukkelijk als motief voor
strafrechtelijke handhaving worden teruggevonden. Daarnaast blijkt dat binnen
het gekozen systeem van strafrechtelijke handhaving een uitdrukkelijke behoefte
bestond aan bijzondere deskundigheid van zowel de rechterlijke macht als de
vervolgende instantie ten aanzien van economische kwesties. Deze behoefte aan
deskundigheid zou, zo zal nog blijken, de effectiviteit van de handhaving ver-
stevigen.17

In het oorspronkelijke regeringsontwerp koppelden de ministers hun gene-
raal-preventieve overwegingen aan ‘de’ eigenschappen, die volgens hen ‘het
gros der economische delicten’ kenmerkten: “zij zijn nog slechts sedert kort
delict, zij treffen belangen, die te gecompliceerd zijn om door ieder aanstonds te
worden overzien en die soms voor uiteenlopende waardering, ook door de
rechter, vatbaar zijn, en ten slotte brengen zij grote voordelen voor de delinquent
mede, die hun aantrekkingskracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar
ook bij nuchtere afweging doen gelden.”18 De eerste en de derde eigenschap
vereisten een krachtige handhaving. De tweede eigenschap − de gecompliceerd-
heid van de achterliggende belangen − vereiste volgens de ministers een bijzon-
dere deskundigheid van de strafrechtelijke organen. In het navolgende zullen de
achtergronden van de behoefte aan een ‘krachtige handhaving’ en de wens om
bijzondere deskundigheid in de strafrechtspleging nader worden belicht.

De nieuwheid van de normen en de voordelen voor de delinquent
De ontwerpers van de WED geloofden evenmin als Van Veen in de enkele af-
schrikwekkende werking van de strafbedreiging. De eerste eigenschap van ‘de’
economische delicten, de nieuwheid van de normen, bracht volgens de ministers
                                                       
15. Mulder en Doorenbos (2002), p. 1 en 2 zien de WED als de kern van het economisch strafrecht. Zij

opteren voor een formele benadering van het begrip ‘economisch strafrecht’: “Economisch strafrecht
bestaat dan uitsluitend in de voorschriften die besloten liggen in de WED en de materiële wet- en
regelgeving waarop die wet van toepassing is.”

16. “Niet alleen werd het aantal sociaal-economische formele wetten groter, ook de werkingssfeer van
diverse wetten werd verruimd,” schrijft Valkhoff (1964), p. 38. Schaffmeister (1978), p. 154,
signaleert bovendien dat de regelgeving op het oorspronkelijke toepassingsgebied van de WED
steeds ‘gedifferentieerder’ werd. Zie ook: Wladimiroff (1989), p. 13 e.v. 

17. Zie over de generaal-preventieve achtergronden van de WED tevens De Roos (1987), p. 108.
18. TK 1947-1948, 603.3, p. 12.
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namelijk in het bijzonder “een zo volkomen mogelijke inschakeling van de
repressie” mee. Krachtige repressie zou een positieve bijdrage kunnen leveren
aan de ‘normhandhavende’ en de ‘normvormende’ werking van de straf. Bij de
bespreking van de strafmaxima wordt in de toelichting gezegd dat “het besef van
de morele verwerpelijkheid der economische delicten nog niet leeft onder de
massa”.19 Dat gegeven vereiste zware straffen die regelmatig werden opgelegd,
anders zou het risico van een lichte straf worden afgewogen tegen het te behalen
voordeel. “Indien niet werkelijk zware straffen kunnen worden opgelegd en ook
regelmatig opgelegd worden, achten velen het geregeld begaan van economische
delicten met het risico van een lichte straf, zakelijk beschouwd, voordeliger dan
het zorgvuldig nakomen van de voorschriften.”20

De derde eigenschap van de economische delicten, het grote voordeel dat het
plegen van een economisch delict mee kan brengen, kon volgens de ministers
worden bestreden door “snelle, afdoende, met de grootst bereikbare zekerheid
volgende straf en tenietdoening van behaald voordeel.”21 Later wordt in de toe-
lichting gesproken van de ‘noodzakelijkheid van een streng strafrecht’, dat haar
‘eenvoudige verklaring’ vindt “in de grote voordelen voor de delinquent en
daartegenover de grote nadelen, die voor de gemeenschap en voor individuele
medeburgers aan economische delicten verbonden kunnen zijn.”22

Uit de toelichting op het oorspronkelijke regeringsontwerp van de WED
spreekt duidelijk een geloof in de generaal-preventieve werking van de straf.
Maar niet zozeer strafbedreiging als wel effectieve en regelmatige straftoepas-
sing zou uiteindelijk de naleving van de nieuwe normen kunnen bewerk-
stelligen. Het ‘gros van de leden der gemeenschap’ diende ongewenst gedrag te
‘leren zien’ als misdadig, zo valt te lezen in de toelichting. De nadruk op het
misdadige karakter bracht tevens mee dat het van groot belang werd geacht dat
de bestraffing plaatsvond door dezelfde rechter, “die datgene bestraft, wat men
sinds lang gewoon is als misdaad te beschouwen”23: de strafrechter. Deze
strafrechter diende evenwel over een bijzondere deskundigheid te beschikken.

Deskundigheid in de rechtspleging
De bijzondere deskundigheid van de rechterlijke macht op het terrein van het
economisch strafrecht heeft zijn beslag gekregen in de introductie van de zo-
genaamde economische kamers bij de rechtbanken en de gerechtshoven. Uit art.
38 WED jo. art. 52 Wet RO volgt tegenwoordig24 dat economische delicten in
eerste aanleg bij de rechtbanken moeten worden aangebracht. De besturen van
de rechtbanken dienen in dat verband “voor het behandelen en beslissen van
zaken betreffende economische delicten” enkelvoudige en meervoudige kamers

                                                       
19. TK 1947-1948, 603.3, p. 15. In het oorspronkelijke ontwerp ontbraken zelfs strafmaxima. 
20. TK 1947-1948, 603.3, p. 15.
21. TK 1947-1948, 603.3, p. 12.
22. TK 1947-1948, 603.3, p. 12.
23. TK 1947-1948, 603.3, p. 11.
24. Voorheen regelden de artt. 38 en 39 WED deze materie.
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onder de benaming van ‘economische kamers’ te vormen en te bezetten.25 De
besturen van de gerechtshoven vormen en bezetten, zo volgt uit art. 64 Wet RO,
(alleen) meervoudige economische kamers. De behandeling van economische
delicten is dus, zo blijkt, niet aan de ‘gewone’ strafrechter toevertrouwd, maar
aan bijzondere economische kamers.

De behoefte aan specialisatie op het terrein van de economische strafrecht-
spraak werd uitgebreid gemotiveerd in de toelichting op het oorspronkelijke
regeringsontwerp:26

“Wanneer aan het economische leven van overheidswege door algemeen
bindende voorschriften leiding wordt gegeven, zal de grens tussen het ge-
oorloofde en het verbodene niet licht die scherpte kunnen hebben, die ei-
gen is aan de omgrenzing van begrippen als diefstal en doodslag. Theore-
tisch zal waarschijnlijk ook het economische delict nog wel door een re-
delijk scherpe formulering zijn omlijnd, maar in ieder geval zal het prac-
tisch vaak moeilijk zijn om de mate der inbreuk op de wet juist te bereke-
nen. Dit laatste vooral is voor economische delicten van het grootste be-
lang. Zij toch plegen begaan te worden met het oog op voordelen, die
voor een ander dikwijls moeilijk te becijferen zijn, maar die de delin-
quenten duidelijk genoeg voor ogen staan. Weegt de straf tegen dit voor-
deel niet op, dan heeft zij haar doel gemist. Het is om al deze redenen, dat
het een verdachte of zijn verdediger op het gebied der economische de-
licten gemakkelijker vallen moet dan op enig ander gebied om een rech-
ter, die niet volkomen deskundig is, een objectief onjuiste voorstelling te
suggereren omtrent de ernst van het delict, het gewicht der maatschappe-
lijke belangen, die zijn geschonden, en de behaalde voordelen en dus om-
trent de passende straf. Ja, soms zelfs omtrent de vraag, of de grens van
het strafbare inderdaad is overschreden. Het is hierom, dat bij de berech-
ting van economische delicten de klemmende behoefte bestaat aan een
rechter, die zich thuis voelt op het gebied, waarop het delict zich heeft af-
gespeeld, een behoefte, die hier meer spreekt dan bij de traditionele de-
licten, welke in de overgrote meerderheid der gevallen belangen aantas-
ten, die ieder op hun waarde kan schatten en op een wijze, die ieder met
normale kennis der samenleving kan doorzien.”

Uit de weergegeven toelichting volgt, dat − althans in de ogen van de wetsont-
werpers − specialisatie van de rechterlijke macht een belangrijke bijdrage zou
leveren aan de effectiviteit van de strafrechtelijke handhaving van het econo-
misch ordeningsrecht. De wetsontwerpers wilde ‘hujn’ economische delicten,
ge-zien de bij die delicten betrokken rechtsbelangen, gehandhaafd zien door een
deskundige rechter.

Bij de instelling van de economische kamers diende volgens de wetsont-
werpers rekening te worden gehouden met het gegeven “dat voor de onderschei-
den groepen van economische delicten verschillende eisen van deskundigheid

                                                       
25. De enkelvoudige kamer wordt bemand door de ‘economische politierechter’ (art. 52 lid 2 Wet RO).
26. TK 1947-1948, 603.3, p. 12.
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gelden.”27 Het regeringsontwerp ging uit van een vergaande rechterlijke specia-
lisatie, die − om de kamers voldoende werk te verschaffen − uiteindelijk zou
kunnen leiden tot een samenvoeging van (specialistische) kamers, die ver-
volgens konden beschikken over een grotere territoriale rechtsmacht (art. 42
ORO). Specialisatie van de rechterlijke macht mocht evenwel niet leiden tot
‘eenzijdigheid’; de economische kamers dienden te opereren als volwaardige
strafkamers, die de strafrechtelijke kanten van de zaak niet mochten ver-
waarlozen. Echter: “Technische kennis en ervaring met betrekking tot de te
beoordelen materie zullen voor de bezetting der economische kamers van door-
slaggevende betekenis moeten zijn.”28

De Commissie voor Privaat- en Strafrecht schreef in het voorlopig verslag
dat het betoog over de deskundigheid haar overtuigde, maar zij meende dat men
diende te waken voor ‘overdrijving’. “Het is waar, dat men de ernst van een
economisch delict niet zo gemakkelijk op het eerste gezicht kan beoordelen als
de ernst van allerlei andere delicten, die vanouds als strafwaardig zijn be-
schouwd. Een goed rechter, met voldoende algemene belangstelling voor het-
geen er in de maatschappij rondom hem plaats vindt, zal echter in korte tijd kans
zien zich de wetenschap eigen te maken, die voor een beoordeling van de feiten
bij economische delicten nodig is. Dat − zoals in de literatuur over dit onder-
werp wel eens is beweerd − bij de leden der rechterlijke macht hiervoor on-
voldoende belangstelling zou bestaan, dat vele dier leden de economische straf-
rechtspraak zelfs als een soort tweederangs rechtspraak zouden beschouwen,
waarmee zij zich bij voorkeur niet zouden willen bezighouden, acht de
commissie niet aannemelijk”.29 Volgens de Commissie zou te veel nadruk op
deskundigheid kunnen leiden tot eenzijdigheid.30 Zij was voorstander van een
combinatie tussen algemene rechterlijke ervaring en speciale kennis over
economische problemen. De combinatie hield een waarborg in voor een “goede
evenwichtige berechting” waarmee enerzijds “afdoende repressie” kon worden
bereikt terwijl anderzijds de “relatieve belangrijkheid” van de economische
delicten werd erkend.31

Volgens de toelichting op het oorspronkelijke ontwerp diende, naast de rech-
ter, ook de vervolgende ambtenaar van het openbaar ministerie over de nodige
deskundigheid te beschikken, “wil intussen zulk een rechter niet soms gedwon-
gen zijn zich in een debat met de verdachte of diens raadsman te begeven (...)”32.
Deskundigheid bij het OM zou echter niet altijd kunnen worden bereikt, omdat
de kans aanwezig was dat het OM in belangrijke zaken niet over voldoende tijd
zou kunnen beschikken ‘om zich in te werken’. “Met het oog op dergelijke
gevallen heeft het ontwerp de mogelijkheid voorzien dat aan het openbaar

                                                       
27. TK 1947-1948, 603.3, p. 23 (toelichting op art. 38 ORO).
28. TK 1947-1948, 603.3, p. 24 (toelichting op art. 39 ORO).
29. TK 1947-1948, 603.4, p. 31.
30. TK 1947-1948, 603.4, p. 32.
31. TK 1947-1948, 603.4, p. 32.
32. TK 1947-1948, 603-3, p. 12
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ministerie, ook ter terechtzitting, bijstand van contactambtenaren wordt ver-
leend, waarvoor steeds personen kunnen worden aangewezen, die juist de
materie in geding geheel beheersen (...).”33 Maar ook afgezien van de contact-
ambtenaren sprak de toelichting van de ‘dringende wenselijkheid’ van specialis-
ten bij het OM.34

2.4 Achtergronden van de straf in de bijzondere rechtsgebieden

2.4.1 Het jaarrekeningenrecht

Interne en externe verantwoording
Het Wetboek van Koophandel (K) kende in de negentiende eeuw slechts sum-
miere regels omtrent de jaarlijkse afsluiting van de boekhouding. Volgens art. 8
(oud) K was de ‘koopman’, die een rechtspersoon kon zijn35, verplicht om “alle
jaren, binnen de zes eerste maanden van elk jaar, eenen staat en balans op te
maken, in een afzonderlijk daartoe bestemd register in te schrijven en eigen-
handig te ondertekenen.”36 In aanvulling op deze bepaling schreef art. 55 (oud)
K voor dat een naamloze vennootschap bovendien gehouden was om “eenmaal
’s jaars aan de vennooten opgave te doen van de winsten en verliezen door de
vennootschap in het afgelopen jaar gehad of geleden.” Publicatie van de jaar-
stukken was niet voorgeschreven; de jaarstukken hadden vooralsnog slechts
betekenis voor de interne verantwoording. De jaarrekening van een rechts-
persoon had aanvankelijk met name betekenis voor de interne verantwoording.37

In de loop van de negentiende eeuw ontstond het inzicht dat, althans met be-
trekking tot een kleine groep rechtspersonen, niet enkel aandeelhouders (ven-
noten) belang hadden bij een jaarrekening. Ook potentiële investeerders zouden
moeten kunnen beschikken over de financiële informatie die een jaarrekening
kon bieden. Met betrekking tot banken en verzekeringsmaatschappijen werden
in het algemeen de bij deze financiële instellingen ‘betrokkenen’ geacht recht te
hebben op inzicht in het reilen en zeilen van deze bedrijven. De behoefte aan
externe openbaarheid kwam ook uit een andere hoek. Aanvankelijk kende ons
recht ‘preventief overheidstoezicht’ op nieuw op te richten vennootschappen, dat
plaatsvond door middel van de ‘koninklijke bewilliging’. Hiervan wilde men in

                                                       
33. De mogelijkheid van bijstand van contactambtenaren is tegenwoordig te vinden in art. 58 van de

WED.
34. Zie omtrent het belang van deskundigheid van ‘handhavingsambtenaren’ Buruma (1993), p. 157.
35. Onder het begrip ‘koopman’ in de zin van het Wetboek van Koophandel valt, aldus Kist (1904), p. 94

en 95, “ieder, in wiens naam de zaak gedreven wordt, (...) zoowel de natuurlijke persoon, als de
rechtspersoon.” 

36. Zie hieromtrent onder meer Kist (1904), p. 164. De balansplicht werd in 1922 ondergebracht in het
tweede lid van art. 6 (oud) K. Zie de Wet van 5 mei 1922, Stb. 246.

37. Met name, omdat, zo blijkt bij Kist (1914), p. 552, de jaarstukken van de vennootschap ook van
belang waren voor de crediteuren van de vennootschap: “(...) Zij (kunnen) daarop zien den staat van
zaken en den gang van het bedrijf.”
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de negentiende eeuw afscheid nemen, maar men vond het nodig daarvoor enige
vorm van openbaarheid van de vennootschap in de plaats te stellen.38

Artikel 435quinquies Sr
De ‘nieuwe’ jaarrekeningvoorschriften werden pas in de jaren twintig van de
twintigste eeuw uitgevaardigd; bij die gelegenheid werden tevens andere onder-
delen van het vennootschapsrecht herzien. Het Wetboek van Koophandel ging
voortaan bepalen binnen welke termijn de jaarrekening moest worden op-
gemaakt, wie de jaarrekening behoorde vast te stellen en in welke gevallen de
jaarrekening moest worden gepubliceerd.39 In het Wetboek van Strafrecht werd
in aanvulling hierop een bepaling opgenomen die het niet opmaken of niet open-
baar maken van een jaarrekening conform de voorschriften van het Wetboek
van Koophandel strafbaar stelde. De strafbaarstelling werd neergelegd in het op
1 april 1929 in werking getreden art. 435quinquies Sr, en luidde als volgt: “De
bestuurder eener naamlooze vennootschap, die niet voldoet aan eenige hem bij
het Wetboek van Koophandel opgelegde verplichting betreffende de openbaar-
making van eenig besluit van aandeelhouders, het opmaken van de balans, en de
winst- en verliesrekening met toelichting, de openbaarmaking of nederlegging
ter inzage van eenig stuk, of de aankondiging van dergelijke nederlegging,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten
hoogste zeshonderd gulden.”40 Ook de overtredingen van andere herziene regels
met betrekking tot vennootschappen werden voorzien van strafsancties.

In de bijbehorende toelichting op de nieuwe strafbepalingen werd in de
eerste plaats gewezen op hun preventieve werking: “Hoezeer erkennende, dat
men zich soms van de preventieve kracht der Strafwet eene overdreven mening
vormt, is de ondergeteekende toch van oordeel, dat in dit wetsontwerp eene
aanvulling van het Tweede en Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht niet
achterwege mag blijven.”41 Verderop in de toelichting werd stilgestaan bij wat
Van Veen later de ‘normvormende functie’ van de generale preventie heeft ge-
noemd. De minister wenste te benadrukken dat de nieuwe strafbepalingen “de
strekking hebben om die bepalingen der nieuwe regeling door eene poenale
sanctie in te scherpen, die door eene civielrechtelijke sanctie niet of niet vol-
doende worden gesteund, grootendeels omdat zij gegrond zijn op de bescher-
ming van de belangen der gemeenschap meer dan van eenig bepaald persoon”.42

Het gebruik van het woord ‘inscherpen’ maakt duidelijk dat de strafrechtelijke

                                                       
38. Maeijer (2000), p. 4. De ‘koninklijke bewilliging’ betrof de door de ‘Kroon’ gegeven goedkeuring

voor de oprichting van vennootschappen. Zie nader Van der Heijden (1992), p. 10.
39. De wijzigingen werden doorgevoerd door de Wet van 2 juli 1928, Stb. 216, in werking getreden op

1 april 1929. Kort na de inwerkingtreding van de wet werd het jaarrekeningenrecht verder aangepast
(zie de Wet van 25 juni 1929, Stb. 363, in werking getreden op 21 juli 1929).

40. Het artikel heeft tot weinig (gepubliceerde) jurisprudentie geleid. Zie voor enkele uitspraken: Ktg
Rotterdam 3 maart 1933, NJ 1933, p. 1238 e.v. en het daarop volgende hoger beroep, berechtdoor Rb
Rotterdam 18 mei 1933, NJ 1934, p. 1420 e.v.

41. TK 1909-1910, 217, nr. 3, p. 44.
42. TK 1909-1910, 217, nr. 3, p. 45 (cursivering van mij).
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sanctie (mede) was bedoeld om de nieuwe normen in het ‘rechtsbewustzijn’ van
de betrokkenen te vormen.

Uit het citaat blijkt verder dat de bij de nieuwe normen betrokken ‘belangen
der gemeenschap’ eveneens pleitten voor strafrechtelijke handhaving. Civiel-
rechtelijke handhaving werd afgewezen omdat met name het algemeen belang
betrokken was bij de nieuwe bepalingen. Het civiele recht werd kennelijk te
zwak geacht om de betrokken belangen van de ‘gemeenschap’ te beschermen.
Op de vraag of het civiele recht in zijn algemeenheid ongeschikt is het bij een
normschending betrokken algemeen belang te behartigen, zal verderop nog wor-
den teruggekomen.

Het ‘moderne’ jaarrekeningenrecht
Aan het einde van de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het jaarrekenin-
genrecht, mede onder invloed van Europese ontwikkelingen, ingrijpend her-
zien.43 Een belangrijke wijziging ten opzichte van de oude situatie betrof de
introductie van gedetailleerde voorschriften omtrent de inrichting, ofwel de
inhoud, van de jaarrekening. Deze nieuwe voorschriften werden slechts indirect
voorzien van een strafsanctie; de handhaving werd namelijk primair civiel-
rechtelijk vormgegeven, onder meer omdat op dit terrein min of meer ‘open
normen’ werden geïntroduceerd waarvan de nadere invulling niet aan het straf-
recht kon worden overgelaten. Hierop zal straks, bij de bespreking van de civiel-
rechtelijke handhaving van de inrichtingsvoorschriften, uitgebreid worden terug-
gekomen.

De overige (formele) jaarrekeningvoorschriften, zoals de verplichting tot het
opmaken en publiceren van de jaarrekening, bleven echter strafrechtelijk ge-
handhaafd. De grondslag voor de strafrechtelijke handhaving van deze regels
werd evenwel gewijzigd; art. 435quinquies Sr, dat in 1956 was omgenummerd
tot art. 435g Sr, werd geschrapt waarna de betreffende voorschriften uit het
Wetboek van Koophandel voortaan via WED werden gehandhaafd. De redenen
voor deze operatie waren gelegen in de vele voordelen die de WED zou bieden
boven strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht. Eén van de voordelen
betrof de mogelijkheid van berechting door de economische strafrechter, die
meer deskundig werd bevonden dan de eertijds bevoegde kantonrechter.44 Ver-
der zou de WED beter aansluiten bij de ‘ondernemingsverhoudingen’ dan het
Wetboek van Strafrecht. De mogelijke straffen en maatregelen die op grond van
de WED konden worden opgelegd waren “meer efficiënt, wanneer het onder-
nemingen betreft”.45 Met name de hoogte van de geldboetes en het beschikbare
arsenaal aan maatregelen en straffen, zoals het storten van een waarborgsom en
de veroordeling tot het verrichten van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten,
speelden een rol bij dit argument.46

                                                       
43. Zie hieromtrent onder meer Maeijer (2000), p. 598 e.v.
44. TK 1967-1968, 9595, nr. 3, p. 10. De schending van art. 435quinquies Sr leverde een overtreding op,

zodat de kantonrechter in eerste aanleg bevoegd was.
45. TK 1967-1968, 9595, nr. 3, p. 10.
46. TK 1967-1968, 9595, nr. 3, p. 10.
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Sedert 1976 is het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen neergelegd in Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek. Nadat aanvankelijk veel meer jaarrekening-
bepalingen uit Boek 2 BW via de WED strafrechtelijk werden gehandhaafd,
beperkt die vorm van handhaving zich tegenwoordig tot schendingen van
voorschriften, gesteld bij de artt. 2:362 lid 6, laatste zin, 2:393 lid 1, 2:394 lid 3
en 2:395 BW (zie art. 1 ten 4° WED). Deze voorschriften hebben respectievelijk
betrekking op na de vaststelling en goedkeuring van een jaarrekening bekend
geworden nieuwe (belangrijke) gegevens, het verplichte accountantsonderzoek,
de verplichte openbaarmaking van de jaarrekening door nederlegging ten kan-
tore van het handelsregister en andere (vrijwillige) vormen van openbaarmaking.

2.4.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

De eerste ‘echte’ Nederlandse arbeiders beschermende wet was de Kinderwet-
Van Houten. De strafbaarstellingen van deze wet werden later door Hollander
gezien als de voorlopers van de ‘moderne’ economische delicten.47 De voor-
schriften van de Kinderwet werden uitdrukkelijk om redenen van generale pre-
ventie voorzien van strafsancties. Nadat Van Houten in zijn toelichting had be-
toogd dat de overheid tot taak had regels te stellen op het terrein van de kinder-
arbeid, bleef volgens hem ‘slechts’ de vraag over of “maatregelen, die de wet-
gever kan nemen en handhaven, goede vruchten kunnen afwerpen.”48 Zijn
antwoord was bevestigend. “Ten aanzien van het misbruik van loonarbeid is dit
weinig twijfelachtig. Dit is door wettelijke bepalingen tegen te gaan. Over het
kind wordt beschikt krachtens eene overeenkomst tusschen zijnen vader of
voogd en een industrieel of werkgever. Van strafbepalingen tegen laatstgenoem-
den kan eene afdoende praeventieve werking verwacht worden.” De drie ar-
beidstijdenwetten die direct volgden op de Kinderwet-Van Houten − de Arbeids-
wet 1889, de Arbeidswet 1911 en de Arbeidswet 1919 − werden eveneens
strafrechtelijk gehandhaafd. Wellicht vanwege de vanzelfsprekendheid daarvan
heeft de regering bij de totstandkoming van deze wetten geen aandacht meer
besteed aan de motieven voor strafbaarstelling. Ook de eerste veiligheidswetten,
de Veiligheidswet 1895 en de Veiligheidswet 1934, werden zonder motivering
voorzien van strafbepalingen.

Bij de aan het begin van de twintigste eeuw tot stand gekomen bijzondere
‘sectorale’ wetgeving, waaronder zich de Caissonwet, de Steenhouwerswet, de
Stuwadoorswet en de Rijtijdenwet 1936 bevonden, zijn eveneens weinig woor-
den gewijd aan de redenen voor strafbaarstelling. Wel is bij de behandeling van
een aantal wetten aandacht besteed aan de versterking van de generaal-preven-
tieve werking van de af te kondigen strafbepalingen; daaruit volgt dat de
generaal-preventieve kracht van de straf werd voorondersteld. In het voorlopig
verslag naar aanleiding van de toelichting op het ontwerp-Caissonwet werd
opgemerkt: “Naar het oordeel van verscheidene leden zijn de in dit artikel
                                                       
47. Hollander (1952), p. 8 en 9. Zie ook Wladimiroff (1989), p. 9.
48. TK 1872-1873, 113.3, p. 2. 
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gestelde straffen te licht om daarvan eene heilzame preventieve werking te
mogen verwachten, en dit te meer, omdat de ondervinding, welke met de
Arbeidswet en de Veiligheidswet is opgedaan, heeft geleerd, dat de rechter bij
het bepalen van de straf in den regel nog verre beneden het maximum blijft.”49

De minister was het hiermee eens, maar zag weinig heil in een verhoging van de
strafmaxima omdat dat geen waarborg was voor strengere straffen.50

In het voorlopig verslag naar aanleiding van de toelichting bij het ontwerp-
Stuwadoorswet werd aandacht besteed aan de strafbaarstelling van de werk-
nemer die (onder meer) de krachtens de wet gestelde arbeids- en rusttijden niet
naleefde. Een deel van de Commissie van Rapporteurs achtte goede gronden
aanwezig voor een dergelijke strafbepaling, onder meer vanwege de preventieve
werking die daarvan zou uitgaan: “En eindelijk zal de wet, zonder zulk een
strafbaarstelling, in de practijk onuitvoerbaar blijken; de arbeiders zullen dan al
te dikwijls zelf niet-naleving harer bepalingen in de hand werken, misschien
zelfs uitlokken.”51 Uiteindelijk werd het voorstel tot strafbaarstelling van de
werknemer niet overgenomen. 

Het huidige arbeidsomstandighedenrecht, neergelegd in de Arbeidstijdenwet
1995 en in de Arbeidsomstandighedenwet 1998, wordt voor een belangrijk deel
nog steeds strafrechtelijk gehandhaafd via de WED (zie art. 1 ten 3° en ten 4°
WED).52 Daarnaast is in de Arbeidstijdenwet 1995 voorzien in civielrechtelijke
handhaving, terwijl de Arbeidsomstandighedenwet 1998 onder omstandigheden
bestuurlijke beboeting mogelijk maakt. Deze andere wijzen van handhaving
zullen later nog ter sprake komen.

2.4.3 Het mededingingsrecht

In 1935 trad de eerste Nederlandse ‘kartelwet’ in werking: de Ondernemers-
overeenkomstenwet.53 Deze wet gaf de minister van economische zaken de be-
voegdheid ‘ondernemersovereenkomsten’ algemeen verbindend dan wel onver-
bindend te verklaren. Het begrip ‘ondernemersovereenkomsten’ had in de wet
de betekenis van ‘bedingen’ of ‘besluiten’, economische verhoudingen betref-
fende, “welke verplichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tussen per-
sonen, die een bedrijf uitoefenen in enige tak van handel of nijverheid in de
ruimste zin, of die daarbij betrokken zijn, alsmede tussen bovengenoemde per-
sonen en hun organisaties.” Een voorbeeld van een dergelijk beding is de ‘vaste

                                                       
49. TK 1904-1905, 161.4, p. 7 (met betrekking tot art. 10 van het wetsontwerp). Met ‘Arbeidswet’ en

‘Veiligheidswet’ doelde de Commissie van Rapporteurs op de Arbeidswet 1889 en de Veiligheidswet
1895.

50. TK 1904-1905, 161.5, p. 11 (m.b.t. art. 10).
51. TK 1911-1912, 58.1, p. 9.
52. Tot de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenwet 1980 kenden de meeste bijzondere

arbeidsomstandighedenwetten eigen strafbepalingen. De strafrechtelijke handhaving van de Arbowet
1980 verliep reeds via de WED, en met de komst van de Arbeidstijdenwet 1995 wordt de gehele
strafrechtelijke handhaving van het arborecht door de WED gefaciliteerd.

53. Wet van 24 mei 1935, ‘tot het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van ondernemers-
overeenkomsten’, Stb. 1935, 310. Zie over deze wet onder meer Mok (1998a), p. 18 e.v.
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prijsafspraak’: een leverancier spreekt met winkeliers af dat die een vaste prijs
vragen voor zijn producten.

Het karakter van een algemeen-verbindendverklaring is door Mulder en Mok
als volgt geschetst: “Algemeen-verbindendverklaring is het middel om een
kartel binnen een bedrijfstak waterdicht te maken. Het zal slechts toegepast
worden indien er daarzonder sprake is van wat men noemt desastreuze con-
currentie. Hieronder verstaat men een situatie waarbij de concurrentie zó hevig
is dat zelfs efficiënte ondernemingen met verlies werken. Een verplicht gestelde
minimumprijs of een verplichte productiequotering, om enkele voorbeelden te
noemen, kunnen dan heilzaam werken.”54 Bij een onverbindendverklaring zal
het daarentegen gaan om een afspraak die de (gezond geachte) concurrentie in
de ogen van de overheid te veel beperkt. 

Het oorspronkelijke ontwerp van de Ondernemersovereenkomstenwet kende
geen strafsancties. Uit de toelichting blijkt dat de minister civielrechtelijke
handhaving heeft afgewogen tegen strafrechtelijke, om uiteindelijk de voorkeur
te geven aan een civielrechtelijke sanctie.55 De minister schreef: “Strafbaar-
stelling van handelingen, als hier bedoeld, acht hij, in verband met het karakter
der te treffen regelingen en zoolang de noodzaak daarvan niet in de practijk
gebleken is, minder op haar plaats.”56 In het voorlopig verslag werd hiertegen
geprotesteerd. Het enkel kunnen instellen van een civielrechtelijke procedure
zou een aantal nadelen kennen. Zo was een civiel proces ‘moeilijk’, ‘kostbaar’
en ‘langdurig’.57 Bovendien zou niet te voorkomen zijn dat een ondernemer
bijvoorbeeld toch volgens zijn eigen voorwaarden zou leveren, ook al was een
bepaald beding onverbindend verklaard. De wet diende daarom, naast civiel-
rechtelijke, ook strafrechtelijke sancties te kennen.

De minister ging gedeeltelijk mee met de kritiek. Zowel het handelen in
strijd met een algemeen verbindend als een onverbindend verklaarde over-
eenkomst bleef voorzien van een civielrechtelijke sanctie, maar het handelen
overeenkomstig een onverbindend verklaarde overeenkomst ging bovendien een
strafbaar feit opleveren.58 De reden voor dit verschil lag in ‘de persoon van de
benadeelde’. Bij een algemeen verbindend verklaarde overeenkomst, waarbij
dus enkel in civielrechtelijke handhaving werd voorzien, kon het bijvoorbeeld
gaan om een door de minister voor een gehele bedrijfstak goedgekeurde af-
spraak om minimumprijzen te hanteren jegens afnemers. Als één van de
producenten onder de afgesproken prijs goederen zou aanbieden, werden de
overigen prima in staat geacht om langs civielrechtelijke weg de naleving van de
‘overeenkomst’ af te dwingen. Enige bemoeienis van de overheid zou dan niet
zijn vereist. Dit was bij handelen in strijd met een onverbindend verklaarde
overeenkomst anders. De minister zou een minimumprijsafspraak kunnen ver-
                                                       
54. Mulder en Mok (1962), p. 104.
55. Zie hieromtrent ook Quaedvlieg (2001), p. 53.
56. TK 1933-1934, 460.3, p. 4 (toelichting op art. 9). De toelichting, ondertekend door de toenmalige

minister van economische zaken a.i. H. Colijn, was gesteld in de derde persoon. 
57. TK 1933-1934, 460.4, p. 8.
58. Zie ook Quaedvlieg (2001), p. 53 e.v.
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bieden, waarna producenten onderling alsnog een te bedingen minimumprijs af
konden spreken. In dat geval zou met name de afnemer schade lijden, en niet de
producenten. De benadeelde afnemer zou in dit geval, aldus de minister, niet
snel een civielrechtelijke procedure starten omdat de kosten daarvan te hoog
zijn, “terwijl het gevaar, dat van de zijde der tegenstrevers dreigt den be-
nadeelden afnemer, indien deze gaat procedeeren, te boycotten en zijn eco-
nomisch bestaan te vernietigen, zeker niet denkbeeldig geacht kan worden.”59

Bij het handelen in strijd met een algemeen verbindend verklaarde overeen-
komst stonden meerdere geschade ondernemers tegenover één of enkele ‘onwil-
lige bedrijfsgenooten’; bij het handelen in strijd met een onverbindend
verklaarde overeenkomst stond een benadeelde tegenover een ‘meerderheid der
bedrijfsgenooten’.60 In het laatste geval was een (aanvullende) strafsanctie
‘noodzakelijk’, aldus de minister.61

De Ondernemersovereenkomstenwet werd in 1941 vervangen door een ‘be-
zettingsmaatregel’, het Kartelbesluit 1941.62 De nieuwe regeling werd mede
ingegeven door de behoefte aan meer overheidsbevoegdheden op het terrein van
kartels. “Eenerzijds immers is het meer dan ooit de taak van de overheid ervoor
te waken, dat in dezen tijd van absolute en relatieve schaarschte aan vele
grondstoffen en producten het algemeen belang niet bij afspraken van pro-
ducenten in het gedrang komt. (...) Andererzijds63 is de huidige overheidstaak
van een dergelijken omvang, dat iedere verlichting van deze taak dankbaar moet
worden aanvaard en dat alle nuttige bedrijfsregelingen, die uit het bedrijfsleven
zelf naar voren komen, dienen te worden bevorderd, zoo nodig gecorrigeerd en
aangevuld en eventueel ingeschakeld bij de verwezenlijking van de overheids-
doeleinden.”64

De kern van het besluit bestond uit een drietal overheidsbevoegdheden − de
algemeen verbindend verklaring, de onverbindendverklaring en het door de
overheid zelf vaststellen van bedrijfsregelingen − alsmede de verplichting om
kartels aan te melden. De mogelijkheden voor de overheid om de nieuwe kartel-
regeling te handhaven werden uitgebreid. Naast de uit de Ondernemersovereen-
komstenwet overgenomen civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties werd ook
het handelen in strijd met een algemeen verbindend verklaarde bedrijfsregeling
met straf bedreigd. “In nog sterkere mate is daardoor een verbindend verklaarde

                                                       
59. TK 1934-1935, 64.1, p. 4 en 5.
60. TK 1934-1935, 64.1, p. 5.
61. TK 1934-1935, 64.1, p. 5.
62. ‘Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart

en van Landbouw en Visscherij betreffende het kartelwezen’, Stb. 1941, 614.
63. Het woord ‘andererzijds’ betreft waarschijnlijk een germanisme (de Duitse taal kent het woord

andererseits).
64. Zie het ‘artikel’ Het Kartelbesluit, Economische voorlichting jrg. 35 nr. 46, 14 november 1941,

p. 1680. Het betreffende artikel was volgens Mulder en Mok (p. 18) de ‘semi-officiële toelichting’ op
het Kartelbesluit. Het tijdschrift ‘Economische voorlichting’ werd uitgegeven door de afdeling
‘economische voorlichting’ van de directie van Handel en Nijverheid van het Departement van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
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bedrijfsregeling gestempeld tot een regeling, waarbij het algemeen belang is be-
trokken,” zo werd hierover opgemerkt.65

Het Kartelbesluit 1941 bleef na de bevrijding van kracht. De handhaving van
het besluit verliep sedert 1951 via de ‘nieuwe’ WED. De kartelwetgeving werd
in dezelfde tijd uitgebreid met de Wet schorsing bedrijfsregelingen,66 die even-
eens door middel van de WED werd gehandhaafd. Voor wat betreft de in de
WED strafbaar gestelde overtredingen van de Wet schorsing bedrijfsregelingen
verwees de toelichting op de laatstgenoemde wet kortweg naar het Kartelbesluit
1941.67

Met de komst van de Wet economische mededinging (WEM)68 in 1958 wer-
den zowel het Kartelbesluit als de Wet schorsing bedrijfsregelingen ingetrokken.
De wijze van handhaving werd gecontinueerd: de WEM werd eveneens via de
WED strafrechtelijk gehandhaafd. Aan deze grondslag voor de handhaving
werden niet veel woorden vuil gemaakt. In de toelichting op het ontwerp van de
WEM werd geschreven: “Volgens de Wet op de economische delicten zijn
overtredingen van het Kartelbesluit en van de Wet schorsing bedrijfsregelingen
economische delicten. De ondergetekenden achten het gewenst, dit systeem ten
aanzien van de ontworpen wet te handhaven.”69 De WEM heeft gegolden tot
1 januari 1998, op welke datum de wet werd opgevolgd door de Mededingings-
wet. Deze opvolger, waarin strafrechtelijke handhaving is ingeruild voor
‘bestuursstrafrechtelijke’ handhaving, zal later in dit hoofdstuk nog uitgebreid
ter sprake komen.

2.5 Buitengerechtelijke afdoening in het strafrecht
Kiezen voor het strafrecht betekent niet dat de strafrechter te allen tijde betrok-
ken is bij de handhaving. Binnen het strafrecht bestaan namelijk diverse vormen
van ‘buitengerechtelijke’ strafrechtelijke afdoening. Deze vormen van afdoening
hebben hun wortels ten dele in de behoefte aan een snellere afdoening van wets-
overtredingen. Osinga heeft laten zien, dat reeds ten tijde van de totstand-
koming van het Wetboek van Strafrecht de behoefte heeft bestaan om ten aan-
zien van bepaalde soorten delicten tot een vlotte, ongecompliceerde wijze van
afdoening te komen.70 “Reeds in 1870 wordt belang gehecht aan een vlotte
afdoening van strafzaken met vermijding van de rompslomp en nadelen van een
strafproces, als het gaat om ‘lichte’ of minder ernstige strafbare feiten.” De
schrijver voegt hier aan toe: “Dat is geen uitvinding van de ‘instrumentalistische

                                                       
65. Zie de ‘toelichting’ op het Kartelbesluit, p. 1682. Zie over de uitbreiding van de strafrechtelijke

handhavingsmogelijkheden van het Kartelbesluit tevens Quaedvlieg (2001), p. 56.
66. Wet van 11 april 1951, Stb. 107, ‘houdende voorlopige voorzieningen ten aanzien van bedrijfs-

regelingen’.
67. TK 1950-1951, 1931.3, p. 2.
68. Wet van 28 juni 1956, Stb. 401.
69. TK 1953-1954, 3295.3, p. 16. De strafsanctie op het handelen in strijd met een algemeen verbindend

verklaarde regeling kwam weer te vervallen. 
70. Osinga (1992), p. 127.
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beleidsmakers’ van nu.” Het streven naar een vlotte afdoening bestond dus reeds
vóór de inwerkingtreding van ons huidige Wetboek van Strafrecht. De behoefte
aan een vlotte afdoening van bepaalde strafzaken heeft niet alleen geleid tot
vereenvoudigingen in het strafrechtelijke procesrecht, maar ook tot enige bui-
tengerechtelijke afdoeningsvormen.71

Het Nederlandse strafrecht kent sedert lange tijd de mogelijkheid van een
buitengerechtelijke afdoening in de vorm van de ‘transactie’. Door middel van
een transactie kan het voeren van een procedure voor de strafrechter worden
‘afgekocht’72; het ‘afkopen’ heeft plaatsgevonden zodra de verdachte heeft vol-
daan aan nadere door het OM, de politie of een ander ‘orgaan’ te stellen voor-
waarden. De transactie is als zodanig geregeld in art. 74 Sr. Daarin is onder
meer bepaald in welke gevallen transactie is toegestaan, en onder welke voor-
waarden mag worden getransigeerd. De regeling geldt zowel ten aanzien van
delicten uit het Wetboek van Strafrecht, als ten aanzien van delicten die in bij-
zondere wetten zijn neergelegd. Een bijzondere wet mag evenwel afwijken van
de centrale regeling (art. 91 Sr).

De transactie heeft volgens Osinga het karakter van een ‘publiekrechtelijke
overeenkomst’. De schrijver definieert de transactie als volgt: “de transactie is in
formeel opzicht een publiekrechtelijke overeenkomst die door het afleggen van
twee eenzijdige rechtshandelingen (het aanbod en de acceptatie) tot stand
komt.”73 De transactie wordt gekenmerkt door vrijwilligheid; de verdachte mag
het transactieaanbod weigeren. In dat geval zal hij zich (in beginsel) evenwel
voor de strafrechter moeten verantwoorden. Het aangaan van de transactie be-
tekent overigens formeel geen erkenning van ‘schuld’. “Zij houdt geen erken-
ning door de verdachte in dat hij een strafbaar feit heeft begaan. Ook al mag de
overheid van de transactiebevoegdheid niet gebruikmaken als een veroordeling
onhoudbaar is, dit sluit niet uit dat de verdachte daar anders over denkt en bijv.
om van de zaak af te zijn, transigeert.”74 De wetgever heeft de transactie sum-
mier geregeld; haar toepassing wordt dan ook “door ongeschreven rechtsbegin-
selen genormeerd”.75

Een eerste, reeds in 1838 voorkomende ‘transactiemodaliteit’ betreft de
‘submissie’: het afkopen van een strafprocedure door betaling van de maximale
boete die op het delict is gesteld. Deze wijze van afdoening is tegenwoordig
terug te vinden in art. 74a Sr: “Is op het strafbare feit naar de wettelijke om-
schrijving geen andere hoofdstraf gesteld dan de geldboete en biedt de verdachte
aan, binnen een door de officier van justitie te bepalen termijn, het maximum
van de geldboete te betalen en aan alle overige, overeenkomstig artikel 74,
tweede lid, te stellen voorwaarden te voldoen, dan mag de officier van justitie
het stellen van voorwaarden, als bedoeld in artikel 74, niet weigeren.” De offi-
                                                       
71. Naast de te bespreken ‘transactie’ noemt Osinga nog, onder verwijzing naar Van Veen: het sepot en

het voorwaardelijk sepot (Osinga (1992), p. 199 en 200). 
72. Corstens (2002), p. 773.
73. Osinga (1992), p. 199.
74. Corstens (2002), p. 774.
75. Osinga (1992), p. 199.



35EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

cier van justitie mag deze vorm van afdoening, indien de verdachte die wenst,
dus niet weigeren.

De transactie die zich niet kenmerkt door het aanbod de maximale geldboete
te voldoen maakt sedert 1921 deel uit van ons recht.76 Aanvankelijk was deze
transactievorm slechts mogelijk ten aanzien van bepaalde overtredingen ten
aanzien waarvan de kantonrechter absoluut competent was. De komst van de
Wet op de economische delicten betekende, althans ten aanzien van econo-
mische delicten, een belangrijke verruiming van het toepassingsbereik van de
transactie: voortaan mocht ook ten aanzien van alle economische delicten, dus
zowel economische overtredingen als economische misdrijven, een transactie
worden aangegaan. Verder gaf de WED de regering77 de mogelijkheid anderen
dan de officier van justitie de bevoegdheid tot transigeren te geven (art. 37
WED).78

Uiteindelijk is, in 1983, ook in art. 74 Sr de mogelijkheid gecreëerd om ten
aanzien van bepaalde misdrijven tot transactie over te gaan. Artikel 74 lid 1 Sr
luidt tegenwoordig als volgt:

“De officier van justitie kan voor de aanvang van de terechtzitting een of
meer voorwaarden stellen ter voorkoming van de strafvervolging wegens
misdrijven, met uitzondering van die waarop naar de wettelijke omschrij-
ving gevangenisstraf is gesteld van meer dan zes jaar, en wegens overtre-
ding. Door voldoening aan die voorwaarden vervalt het recht tot strafvor-
dering.”

Eerder, in 1958, maakte de wetgever reeds de transactie ten aanzien van over-
tredingen door politieambtenaren mogelijk.79 Sedert kort bestaat de politietrans-
actiebevoegdheid ook ten aanzien van bepaalde misdrijven (zie nader art. 74c
Sr).

2.6 Bestuurlijke beboeting

2.6.1 Inleiding

Punitieve handhaving is in het huidige Nederlandse (ordenings)recht niet slechts
een zaak van het strafrecht. Ook het Nederlandse bestuursrecht kent een vorm

                                                       
76. Osinga (1992), p. 135 e.v.
77. De bevoegdheid is, zo blijkt uit art. 37 WED, toegekend aan ‘Ons’, “op de voordracht van Onze

Minister van Justitie, gedaan na overleg met Onze andere Ministers, wie het aangaat (...).”
78. Osinga (1992), p. 145, heeft geconcludeerd dat de in de WED doorgevoerde verruimingen van de

transactiebevoegdheid waarschijnlijk geen verband houden met het instrumentele karakter van de
WED, in die zin dat de ‘rechtsbescherming’ het tegen ‘instrumentaliteit’ heeft moeten afleggen. Ten
tijde van de totstandkoming van de WED bestond volgens Osinga namelijk geen vrees voor
aantasting van de rechtsbescherming door uitbreiding van de transactiebevoegdheid tot economische
overtredingen en misdrijven. Vergelijk Hollander (1952), p. 155, die schrijft: “Ongeveer dertig jaar
geleden ging, zoals sommigen zeiden, de jonge ambtenaar van het openbaar ministerie op de stoel
van de kantonrechter zitten; de hem toen verleende bevoegdheden heeft hij uitstekend gebruikt (...).”

79. Osinga (1992), p. 21.
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van punitieve handhaving: de bestuurlijke beboeting. Het recht dat op deze
handhavingsmodaliteit betrekking heeft wordt in de literatuur soms bestuurs-
strafrecht genoemd.80 Bestuurlijke beboeting bestaat reeds geruime tijd in het
Nederlandse recht. Het belastingrecht heeft deze rechtsfiguur lange tijd gekend
onder een andere naam: de ‘verhoging’. Buiten het fiscale recht heeft de be-
stuurlijke boete in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw zijn
intrede gedaan in het wegenverkeersrecht. In dat rechtsgebied kan, sedert de
inwerkingtreding van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeers-
voorschriften (WAHV) in 1992, terzake van een lichte verkeersovertreding
slechts een zogenaamde ‘administratieve sanctie’ worden opgelegd, waarmee de
wet doelt op een aan de staat te betalen geldsom (art. 1 lid 1 WAHV). Een
andere sector waarin de bestuurlijke boete al een aantal jaren voorkomt is het
sociale zekerheidsrecht.

2.6.2 Het wezen van bestuurlijke beboeting

Inleiding
De Wet van 19 december 1914, Stb. 563, ‘tot heffing eener inkomstenbelasting’
(WIB 1914) kende in art. 85 de viervoudige verhoging van de belasting ingeval
van navordering. Bij de totstandkoming van de WIB 1914 merkte de toenmalige
minister van financiën Bertling op dat deze verhoging niet als ‘straf’ mocht
worden bedoeld.81 Bij de totstandkoming van de Algemene Wet inzake Rijks-
belastingen (AWR) werd de figuur van de verhoging onder de WIB 1914 geken-
schetst als een “vergoeding voor gepraesumeerd nadeel dat de belastingplichtige
de fiscus heeft berokkend”82. De verhoging werd gehandhaafd in de AWR, maar
deze sanctie behoorde voortaan echter, zo blijkt uit de kamerstukken, niet langer
te worden gezien als compensatie voor geleden schade; de verhoging had nu het
karakter van een administratieve boete.83 In de huidige AWR wordt niet langer
gesproken van ‘verhogingen’, maar van door de inspecteur op te leggen ‘be-
stuurlijke boetes’. De ‘compensatie voor geleden schade’ bleek volgens latere
inzichten dus een in schaapskleren gehulde punitieve sanctie te zijn geweest. 

Als de wetgever besluit overtredingen van voorschriften door middel van
bestuurlijke boetes af te doen is formeel geen sprake meer van ‘strafrecht’. Als
bepaalde feiten voordien strafrechtelijk werden afgedaan, maar nu door middel
van bestuurlijke boetes, wordt op dezelfde voet gesproken van ‘decrimina-

                                                       
80. Zie bijvoorbeeld Hartmann en Van Russen Groen (1998), p. 73 e.v. Deze schrijvers definiëren het

‘bestuursstrafrecht’ als volgt: “het van het strafrecht en het bestuursrecht te onderscheiden deel van
het recht waarin publiekrechtelijke bestuursorganen, zonder tussenkomst van de betrokkene of een
onafhankelijke rechter, sancties met een bestraffend karakter kunnen opleggen” (Hartmann en Van
Russen Groen (1998), p. 74).

81. Aldus Bertling in de toelichting op de nota van wijzigingen (TK 1913-1914, 18.2,  p. 5).
82. Aldus de toelichting op art. 18 lid 1 van het wetsvoorstel inzake de Algemene Wet inzake de

Rijksbelastingen (TK 1954-1955, 4080.3, p. 16). Zie tevens de opmerkingen van Ch. J. Langereis,
weergegeven in Budhu Lall en Van Aerle (1992), p. 521 (in die tekst wordt abusievelijk gesproken
van de Wet op de Inkomstenbelasting 1941).

83. TK 1954-1955, 4080.3, p. 16.
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lisering’. De voorschriften worden in het tweede geval uit de strafrechtelijke
‘sfeer’ gehaald en ondergebracht in het (niet-strafrechtelijke) bestuursrecht. De
aard van de sanctie wordt hierdoor echter niet aangetast. Het meest wezenlijke
dat de verschuiving van strafrechtelijke handhaving naar bestuurlijke beboeting
verandert bevindt zich op het formele vlak: de persoon van de sanctieoplegger
(bestuursorgaan in plaats van strafrechter) en de procedure die op de sanctie-
oplegging van toepassing is (bestuursprocesrecht in plaats van strafprocesrecht).
In het navolgende zal worden ingegaan op de wijze waarop het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens aankijkt tegen ‘bestuurlijke beboeting’.

Bestuurlijke beboeting is ‘criminal law’
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het arrest Öztürk vs.
Bondsrepubliek Duitsland84 laten zien dat het niet afkerig staat tegenover afdoe-
ning door middel van geldboetes door een bestuursorgaan. In de zaak Öztürk
stond de vraag centraal of de oplegging van een geldboete door een bestuurs-
orgaan wegens een ‘Ordnungswidrigkeit’, de Duitse variant van een beboetbaar
feit85, de ‘determination of a criminal charge’ in de zin van art. 6 EVRM in-
hield.86 De Ordnungswidrigkeit in kwestie betrof een aanrijding van een gepar-
keerde auto. Met betrekking tot de in Duitsland gangbare bestuursrechtelijke
punitieve afdoening van veel voorkomende, maar ‘lichte’ verkeersovertredingen
overwoog het hof:

“By removing certain forms of conduct from the category of criminal of-
fences under domestic law, the law-maker may be able to serve the inte-
rests of the individual (...) as well as the needs of the proper administra-
tion of justice, in particular in so far as the judicial authorities are thereby
relieved of the task of prosecuting and punishing contraventions − which
are numerous but of minor importance − of road traffic rules.”

Zowel de overtreder als de overheid kan gebaat zijn bij bestuurlijke beboeting,
zo volgt uit de overweging van het hof. Het hof overwoog verder dat lidstaten
weliswaar geheel vrij zijn in het classificeren van delicten, maar “it does not
follow that the classification thus made by the States is decisive for the purpose
of the Convention.” De werking van het Verdrag kan dus niet zonder meer wor-
den omzeild als delicten uit ‘het strafrecht’ worden gehaald en worden onder-
gebracht in het bestuursrecht.

De vraag of sprake is van een ‘criminal charge’ in de zin van art. 6 lid 1 van
het EVRM wordt door het Europese Hof aan een aantal criteria getoetst. In het
arrest Öztürk overwoog het hof dat eerst moet worden vastgesteld “whether or

                                                       
84. EHRM 21 februari 1984, NJ 1988, 937 (m. nt. EAA onder EHRM 25 augustus 1987, NJ 1988, 938

(Lutz)).
85. Met beboetbaar feit wordt gedoeld op een feit, dat door middel van bestuurlijke beboeting kan

worden afgedaan.
86. “Opinion has long been divided in Germany on the question whether the guarantees of Article 6 of

the European Convention on Human Rights (...) apply to Ordnungswidrigkeiten procedure”, aldus
Weigend (1994), p. 108.
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not the text defining the offence in issue belongs, according to the legal system
of the respondent State, to criminal law.” Het eerste criterium betreft dus de
‘labeling’ van het delict naar nationaal recht. Het hof acht dit eerste criterium
echter niet doorslaggevend. Van groter gewicht vindt het de vraag naar ‘the
nature of the offence’ en ‘the nature and degree of severity of the penalty that
the person concerned risked incurring’. Bij de vraag naar de aard van het delict
spiegelde het hof het delict in kwestie, een verkeersovertreding behorende tot
het Duitse ‘Orndungswidrigkeitenrecht’, als het ware aan de kenmerken van een
‘echt’ strafbaar feit. Het hof vroeg zich namelijk af of het delict in kwestie
‘eigenlijk’ behoorde tot ‘het’ strafrecht. Het hof begon zijn toets met de stelling
dat “according to the ordinary meaning of the terms, there generally come
within the ambit of the criminal law offences that make their perpetrator liable
to penalties intended, inter alia, to be deterrent and usually consisting of fines
and of measures depriving the person of his liberty.” Vervolgens overwoog het
hof dat de door Öztürk gepleegde verkeersovertreding in de meeste lidstaten tot
het strafrecht behoort, terwijl de bestuurlijke sanctie op overtreding − een geld-
boete − zijn ‘punitive character’ had behouden. Het bestraffende karakter van de
sanctie wordt door het hof gezien als “the customary distinguishing feature of
criminal penalties.” Een ander punt van belang was dat het in casu ging om een
voorschrift dat zich niet tot een zekere groep personen met een bijzondere status
richtte, zoals het geval kan zijn bij het tuchtrecht. Het algemene karakter van het
voorschrift en het doel van de straf in kwestie, afschrikking en bestraffing,
brachten volgens het hof reeds mee dat het delict in kwestie ‘criminal in nature’
was zodat art. 6 EVRM van toepassing was. Aangezien het hof bij het tweede
criterium reeds tot de conclusie kwam dat sprake was van een ‘criminal charge’
in de zin van art. 6 lid 1 EVRM, achtte het hof het niet nodig het delict nog te
toetsen aan het laatste criterium: de aard en de zwaarte van de straf. Dit had het
hof ten dele reeds onderzocht, zo bleek hierboven, maar bovendien overwoog
het − na een uitgebreide motivering − dat “the relative lack of seriousness of the
penalty at stake cannot divest an offence of its inherently criminal character.”
De (relatieve) ernst van het feit doet dus niet ter zake, zo kan uit het arrest
worden afgeleid. Mogelijk speelt het wel een rol als de tweede toets, een onder-
zoek naar de aard van het delict, negatief uitvalt. 

Een aantal schrijvers heeft het derde criterium, de aard en met name de
zwaarte van de straf, als een meer zelfstandig criterium aangemerkt. Beweerd is
dat art. 6 EVRM niet (onverkort) van toepassing behoort te zijn op beboetbare
feiten die slechts een ‘geringe’ boete mogelijk maken.87 De procedure die van
toepassing is op de oplegging van dergelijke boetes zou vanwege de eisen van
art. 6 EVRM te zwaar worden. Een dergelijke redenering is mijns inziens niet
houdbaar. In het algemeen valt niet te beweren dat een ‘grotere geldboete’

                                                       
87. Een grond voor deze gedachte wordt wel gevonden in het arrest Bendenoun v. Frankrijk: EHRM 24

februari 1994, NJ 1994, 496 (m. nt. EAA). Zie voor een opsomming van literatuur: Hartmann en Van
Russen Groen (1998), p. 79 noot 109. Hartmann en Van Russen Groen menen zelf dat de hoogte van
de boete niet doorslaggevend is bij de vraag of sprake is van een criminal charge (p. 79 e.v.).
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zwaarder is dan een ‘kleinere geldboete’; draagkracht speelt immers een rol.
Bovendien: als een beboetbaar feit zodanig licht worden bevonden, dat de eisen
van art. 6 EVRM niet of niet onverkort behoren te gelden, dan is het wellicht
zaak een dergelijk feit af te doen door middel van niet-punitieve maatregelen.
De ondergrens van art. 6 EVRM, althans voor wat betreft de volledige toepas-
selijkheid van het artikel, valt mijns inziens samen met een materiële decrimina-
lisering.88

Uit het arrest inzake Öztürk volgt dat een delict, ook al behoort het volgens
de nationale opvattingen niet tot ‘het strafrecht’, vanwege zijn specifieke ‘straf-
rechtelijke kenmerken’ een ‘criminal offence’ in de zin van art. 6 lid 1 EVRM
kan zijn. Het EHRM gaat uit, zo wordt gezegd, van een autonome interpretatie
van het begrip ‘criminal offence’ in art. 6 lid 1 EVRM.89 Bestuurlijke beboeting
is in de ogen van het Europese Hof ‘criminal law’ in de zin van het EHRM als
het gaat om delicten die de pleger aansprakelijk maken voor straffen die − onder
meer − afschrikking beogen en veelal bestaan uit boetes of maatregelen die de
pleger van zijn vrijheid kunnen beroven. Een ander punt van belang is dat het
gaat om voorschriften die zich niet tot een zekere groep personen met een
bijzondere status richten, zoals het geval kan zijn bij het tuchtrecht.

2.6.3 Bestuurlijke beboeting in het economisch ordeningsrecht

Het rapport van de Ctw
Sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw verschijnt de
bestuurlijke boete op het toneel van het Nederlandse economisch ordenings-
recht. Een eerste stap daartoe werd gevormd door een rapport van de Commissie
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten (Ctw) uit 1994, dat een advies aan de
minister van justitie betrof “over de wenselijkheid en mogelijkheid om op
grotere schaal dan tot dusver de administratieve boete in te zetten naast of in
plaats van strafrechtelijke handhaving, alsmede aanbevelingen te doen over de
wijze waarop een en ander wettelijk zou moeten worden vormgegeven”.90

Volgens de Ctw kwam de ‘gehele bestuursrechtelijke wetgeving’ in aanmerking
voor onderzoek naar de invoering van de bestuurlijke boete, maar de commissie
beperkte zich om praktische redenen met name tot wetgeving die via de WED
werd gehandhaafd.91

In haar advies heeft de commissie enige criteria geformuleerd om te beoor-
delen welk type normen in aanmerking kan komen voor handhaving door mid-

                                                       
88. Vergelijk Hartmann en Van Russen Groen (1998), pp. 80 en 81. De ‘ondergrens’ van art. 6 EVRM

ligt mijns inziens daar waar sprake is van een ‘pecuniary compensation’ die geen leedtoevoegings-
aspecten vertoont. 

89. Zie bijvoorbeeld Keulen (1996), p. 80 e.v.
90. Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, Handhaving door bestuurlijke boeten (Advies

aan de minister van justitie), CTW 94/1, Den Haag 1994. Zie over dit rapport ook: Mulder (1994),
p. 228 e.v., Corstens (1995), p. 7 e.v, Hartmann en Van Russen Groen (1998), p. 34 e.v. en
Quaedvlieg (2001), p. 187 e.v.

91. Ctw (1994), p. 5. 
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del van bestuurlijke boetes.92 De Ctw ontwikkelde ‘primaire criteria’, die de
“voorwaarden voor bestuursrechtelijke handhaving” uitdrukken, en ‘aanvullende
criteria’, “andere factoren die een rol kunnen spelen”. De primaire criteria luiden
als volgt: 

(1) de overtreden norm heeft een geringe normatieve lading;
(2) de overtreding pleegt geen letsel aan personen of schade aan goederen toe te

brengen;
(3) de norm is zodanig duidelijk in de wet of in nadere regelgeving omschreven

dat het mogelijk is om op grond van de wettelijke normen in de praktijk een
vaste gedragslijn te ontwikkelen;

(4) de ambtenaar of dienst die belast wordt met de handhaving beschikt over
voldoende expertise om aan die handhaving adequaat gestalte te geven, en

(5) voor de handhaving van de norm zijn geen vrijheidsbenemende of andere
ingrijpende dwangbevoegdheden nodig.

Volgens het eerste criterium komen normen die een ‘geringe normatieve lading’
hebben in beginsel in aanmerking voor bestuursrechtelijke handhaving. “Met dit
criterium wordt gepoogd de principiële stellingname uit te drukken, dat feiten
die wegens de normatieve lading van de overtreden norm de rechtsorde ernstig
kunnen schokken, in beginsel tot het exclusieve domein van het strafrecht
moeten blijven behoren, terwijl vooral typische ‘wetsdelicten’ voor bestuurs-
rechtelijke afdoening in aanmerking komen,” aldus de commissie. Daarbij reali-
seert ze zich dat het moeilijk is een grens te trekken tussen het bestuursrecht en
het strafrecht, mede omdat een oordeel over de lading van de norm tijdgebonden
is.

Het tweede criterium, ontleend aan de Wet administratiefrechtelijke handha-
ving verkeersvoorschriften93, houdt nauw verband met het eerste. “Door in de
wet op te nemen dat feiten die in beginsel bestuursrechtelijk kunnen worden
afgedaan in die gevallen strafbaar blijven, blijft het mogelijk het strafrecht in te
schakelen wanneer, door de aanwezigheid van een concreet slachtoffer of con-
crete schade, de rechtsorde ernstiger geschokt is dan bij een overtreding van de-
zelfde soort waarvan de gevolgen minder concreet aanwijsbaar zijn.” Voor
zover een bepaalde gedraging in de meeste gevallen letsel of schade zal ver-
oorzaken behoort volgens de commissie te worden afgezien van bestuursrechte-
lijke handhaving.

“Een stelsel van bestuurlijke boeten moet, wil het aan zijn doel beantwoor-
den, eenvoudig en efficiënt uit te voeren zijn,” aldus de toelichting van de com-
missie op het derde criterium. De bestuursrechtelijk te handhaven norm dient,
althans in de praktijk, voldoende duidelijk te zijn opdat zo weinig mogelijk
onzekerheid bestaat over de vraag of een zekere gedraging wel of niet be-
stuurlijk kan worden beboet. Eenvoudige en efficiënte uitvoering wordt volgens
de commissie ook bij navolging van het vierde criterium bereikt: degene die is
                                                       
92. Ctw (1994), p. 18 e.v.
93. Zie art. 2 lid 2 WAHV.
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belast met de handhaving behoort over voldoende expertise te beschikken om
aan die handhaving ‘adequaat gestalte’ te geven. De bevoegdheid overtredingen
vast te stellen zou aldus de commissie kunnen worden opgedragen aan
‘gespecialiseerde diensten’, terwijl de vaststelling van de boete wordt over-
gelaten aan een ‘afzonderlijke boete-ambtenaar’. Toepassing van dit criterium
lijkt het derde criterium aan de kant te zetten, zo lijkt uit het rapport te volgen:
door een gespecialiseerd orgaan met handhaving te belasten “kunnen ook wat
moeilijker constateerbare feiten met voldoende zekerheid worden vastgesteld en
volgens een behoorlijke procedure worden afgedaan”.

“Wanneer een strafsanctie wordt vervangen door een bestuursrechtelijke
sanctie, verliest de overheid ook de mogelijkheid om bij de opsporing haar straf-
vorderlijke bevoegdheden te gebruiken,” zo schrijft de commissie. Dit is echter
geen probleem, zo meent ze, omdat met name bij ‘relatief eenvoudig consta-
teerbare feiten’ de (Awb-)toezichtsbevoegdheden meer dan voldoende zijn om
wetsovertredingen te kunnen vaststellen. “Indien noodzakelijk kan daarnaast bij
de invoering van de bestuurlijke boete voor bepaalde minder ingrijpende be-
voegdheden, zoals de bevoegdheid tot inbeslagname, een bestuursrechtelijke
equivalent worden gecreëerd.” Volgens de commissie heeft het evenwel geen
zin dwangmiddelen, waarvoor ‘ook in het strafrecht’ rechterlijke betrokkenheid
is vereist (zoals voorlopige hechtenis) een bestuursrechtelijke pendant te geven.
In theorie zou het wel kunnen, zo meent de commissie, maar bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke handhaving zouden daardoor zo weinig van elkaar gaan ver-
schillen dat de overheveling weinig voordeel zou bieden.

Naast de ‘primaire criteria’ heeft de Ctw zoals gezegd ook ‘aanvullende
criteria’ geformuleerd. Deze criteria kunnen extra argumenten opleveren om in
een concreet geval te kiezen voor handhaving door middel van bestuurlijke
boetes: (1) de overtreding leent zich voor vaste afdoeningstarieven; (2) docu-
mentatie in verband met recidive is niet nodig en (3) de overtreding wordt niet in
belangrijke mate door of ten dienste van criminele organisaties gepleegd. Vaste
afdoeningstarieven hebben volgens de commissie de volgende voordelen: “Het
schept duidelijkheid voor het bestuursorgaan dat de boete kan opleggen en leidt
waarschijnlijk tot minder beroepszaken bij de rechter.” Het tweede aanvullende
criterium hangt samen met de meer algemene wens zo weinig mogelijk ‘regi-
stratieverplichtingen’ te creëren. Met betrekking tot het derde criterium ten slot-
te schrijft de commissie: “Het kan voorkomen dat een overtreding die op zich-
zelf geen sterke normatieve lading heeft, veelvuldig gepleegd wordt in het kader
van een groter geheel van criminele activiteiten, die tezamen genomen wel in
sterke mate moreel verwerpelijk en schadelijk voor de samenleving zijn, dan wel
bijdragen aan het voortbestaan van criminele organisaties.” Om het ‘verwerpe-
lijke karakter’ te benadrukken, vrijheidsbenemende sancties te kunnen opleggen
of strafvorderlijke opsporingsbevoegdheden mogelijk te maken zou het wense-
lijk kunnen zijn het strafrecht achter de hand te houden. Overigens is bestuur-
lijke beboeting in deze gevallen niet uitgesloten, aldus de commissie, terwijl ook
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een stelsel denkbaar is waarin gekozen kan worden voor hetzij het strafrecht,
hetzij het bestuursrecht. 

Toepassing van deze criteria leidde uiteindelijk tot een lijst van wetten die
volgens de Ctw op korte termijn in aanmerking konden komen voor invoering
van bestuurlijke boetes. Bovendien kwam de Ctw tot een lijst van wetten
waarvan de mogelijkheid van invoering van bestuurlijke boetes nader behoorde
te worden onderzocht. Op de eerste lijst komen achttien wetten voor, waaronder
de Handelsregisterwet, de Warenwet, de oude Wet economische mededinging,
de oude Winkelsluitingswet 1976 en de oude Arbeidsomstandighedenwet 1980.
Ook de ‘administratieve verplichtingen voor rechtspersonen’, neergelegd in
Boek 2 BW, kwamen volgens de Ctw op korte termijn voor handhaving door
middel van bestuurlijke boetes in aanmerking. De tweede lijst bestaat uit 21
wetten, waaronder zich de Wet op de Kansspelen, de Wet op de gevaarlijke
werktuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf bevinden.

Het kabinetsstandpunt
Het kabinet schrijft in zijn standpuntbepaling naar aanleiding van het advies van
de Ctw dat de bestuurlijke boete ‘in beginsel kan bijdragen tot een verbetering
van de kwaliteit van de rechtshandhaving’.94 Kwaliteitsverbetering is nodig,
omdat − zo signaleert het kabinet − de rechtshandhaving in de praktijk tekort-
schiet. “Wat de rechtshandhaving betreft wordt vastgesteld dat de daadwerke-
lijke handhaving van democratisch vastgestelde regels in onze samenleving op
verschillende terreinen tekortkomingen vertoont.”95 Als voorbeelden van tekort-
komingen noemt het kabinet te lage strafrechtelijke ‘handhavingsquotes’ voor
diverse strafbare feiten, fraudegevoeligheid van subsidiestelsels en belasting-
regels en veelvuldige overtreding van voorschriften betreffende verkeer en
vervoer, milieu en landbouw en visserij. “Door deze problemen dreigt het recht
zijn ordenende en zekerheid biedende functie te verliezen,” aldus het kabinet.
“Er komen steeds meer rechtsregels, maar mede door de problemen met de
handhaving neemt de effectiviteit van die regels belangrijk af.”96

Onder verwijzing naar een oudere beleidsnota, getiteld ‘Met vaste hand’97,
besteedt het kabinet in zijn standpunt vervolgens de nodige aandacht aan de rol
van het strafrecht als handhavingsinstrument.98 Volgens het kabinet wordt bij de
handhaving van de ‘instrumentele beleidswetgeving’ steeds vaker een beroep
gedaan op het strafrecht. Het strafrechtelijke apparaat wordt daardoor zwaar − te
zwaar − belast. “Om die reden zal volgens het kabinet in de nota “Met vaste
hand” het strafrecht bij de instrumentele wetgeving in aansluiting op preventieve
maatregelen en niet-strafrechtelijke handhavingssystemen zo veel mogelijk een
                                                       
94. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48. Zie over het standpunt ook: Corstens (1995), p. 11 e.v.
95. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 5.
96. Corstens heeft er herhaaldelijk op gewezen, dat er nimmer een “empirische ondersteuning” is

gegeven voor de stelling, dat een ‘handhavingstekort’ zou bestaan. Zie onder meer Corstens (1995),
p. 13, en daaromtrent nader Quaedvlieg (2001), p. 188.

97. Met vaste hand - verbetering van de kwaliteit van de rechtshandhaving, TK 1990-1991, 22045, nr. 2.
98. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 5 en 6. 
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reserve-functie dienen te hebben.” Ook in het standpunt naar aanleiding van het
Ctw-advies gaat het kabinet uit van deze visie. Het strafrecht behoort, zo valt te
lezen, gereserveerd te blijven voor “meer ernstige inbreuken op de − in com-
mune en bijzondere wetgeving neergelegde − regels die elementaire belangen
beschermen”. Voor ‘minder ernstige inbreuken’ behoren, indien mogelijk, ‘an-
dere handhavingswijzen’ te worden ingezet. Deze zienswijze is tegenwoordig
ook tot uitdrukking gebracht in de zogenaamde ‘Aanwijzingen voor de regel-
geving’99. In de toelichting op Aanwijzing 11 wordt gesteld: “Een keuze voor
het strafrecht valt in het algemeen slechts te rechtvaardigen indien aannemelijk
wordt gemaakt dat bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en tuchtrechtelijke op-
lossingen te kort schieten.” 

Volgens het kabinet valt de invoering van bestuurlijke boetes ‘op grotere
schaal’ goed in te passen in het huidige handhavingsbeleid.100 Handhaving door
middel van bestuurlijke boetes brengt in de eerste plaats mee dat het bestuur zelf
wordt betrokken bij de handhaving. Dit spoort met de door het kabinet uit-
gedragen zienswijze dat de handhaving van regels integraal behoort tot de
uitvoering van die regels door het bestuur. In de tweede plaats meent het kabinet
“dat het betreffende bestuursorgaan in veel gevallen geschikter is dan andere
overheidsinstellingen om de handhaving voor zijn rekening te nemen.” De oor-
zaak daarvan is volgens het kabinet dat ‘het bestuur’ de benodigde deskundig-
heid en ervaring heeft die nodig zijn ‘voor een effectieve en efficiënte hand-
having’. De derde reden voor de positieve waardering van de bestuurlijke boete
ligt volgens het kabinet in het gegeven dat de bestuurlijke beboeting moet
worden gezien als een belangrijke aanvulling op de strafrechtelijke handhaving.
Bestuurlijke beboeting is een alternatief voor het strafrecht, althans voor zover
het gaat om ‘minder ernstige inbreuken’ op het recht, zo vindt het kabinet. “Het
kabinet is dan ook met de Toetsingscommissie van mening dat invoering van de
bestuurlijke boete op grotere schaal een belangrijke bijdrage kan leveren aan de
verbetering van de rechtshandhaving.” Zonder dit verder te motiveren schrijft
het kabinet verderop in het standpunt: “Te verwachten valt dat juist op het ter-
rein van het economische ordeningsrecht de nodige winst valt te behalen.”101

Het kabinet kan zich, zo blijkt uit het standpunt, in beginsel goed vinden in
de door de Ctw ontwikkelde criteria voor de toetsing van normen op ‘bestuur-
lijke handhaafbaarheid’. “Toepassing van deze criteria zal tot de conclusie lei-
den dat de strafrechtelijke handhaving van een groot aantal rechtsnormen on-
aangetast blijft. Anderzijds mag worden verwacht dat op grond van deze criteria
met name in het economische ordeningsrecht een substantieel aantal eenvoudige
overtredingen voor bestuursrechtelijke handhaving in aanmerking komen.”102

Hoewel het kabinet kan instemmen met de Ctw-criteria, zal het deze niet streng
                                                       
99. De ‘Aanwijzingen’ vormen de bijlage van het Besluit vaststelling Aanwijzingen voor de

regelgeving, Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992, regelingnummer
92M008337, Stc. 230 (nadien gewijzigd).

100. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 6.
101. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 18.
102. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 8.
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hanteren. De criteria kunnen met betrekking tot een bepaald onderwerp
voldoende grond bieden voor bestuurlijke beboeting, maar in ‘uitzonderlijke’
gevallen kan deze wijze van handhaven toch niet de aangewezen weg blijken te
zijn. Anderzijds kunnen de criteria een contra-indicatie geven voor bestuurlijke
beboeting, terwijl toch voor deze wijze van handhaving moet worden gekozen.
Overigens is het kabinet van mening dat het strafrecht niet volledig zal kunnen
worden gemist, met name als in een concreet geval toch sprake blijkt te zijn van
schade of letsel.103 

2.6.4 Toepassing in de Mededingingswet

Het boetesysteem
De Mededingingswet (Mw) is één van de eerste economische ordeningswetten
waarin bestuurlijke beboeting is geïntroduceerd.104 De bevoegdheid tot het op-
leggen van een boete wegens een overtreding van een bij of krachtens de wet
gesteld voorschrift is toegekend aan de directeur-generaal van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (Nma).105 De directeur-generaal mag onder meer een
boete opleggen naar aanleiding van een schending van het verbod van mede-
dingingsafspraken (art. 6 lid 1 Mw) of het verbod van misbruik van een econo-
mische machtspositie (art. 24 lid 1 Mw).106 Voor de beantwoording van de vraag
of een mededingingsvoorschrift is overtreden kan op basis van de Mw ‘onder-
zoek’ worden verricht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de ambtenaren die
zijn belast met het toezicht op de naleving van de mededingingsbepalingen (art.
52 lid 1 Mw). “Aangezien toezicht en onderzoek in elkaar kunnen overlopen, is
het praktisch dat dezelfde personen met beide taken worden belast,” zo valt te
lezen in de toelichting op de Mededingingswet.107 Het ‘onderzoek’ kan worden
gezien als de (bestuursrechtelijke) variant van opsporing, zo blijkt uit de
definitie van het begrip in art. 1 onder l Mw.108 Daarin is onderzoek omschreven
als “handelingen die worden verricht met het oog op de vastststelling dat al dan
niet een overtreding is begaan.” Uit de toelichting op de Mw blijkt evenwel dat
het voor het kunnen verrichten van onderzoekshandelingen niet vereist is dat
sprake is van een ‘vermoeden dat er inderdaad een overtreding is gepleegd’.
“Het onderzoek is er juist op gericht daaromtrent een oordeel te vormen,” aldus
de minister van economische zaken.109 Daarmee lijkt het ‘onderzoek’ in de zin

                                                       
103. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 9.
104. Over de Mededingingswet, alsmede over het wetsvoorstel dat tot de wet leidde, is veel geschreven.

Een − niet volledige − selectie: Mok (1996), Jansen (1996), Gritter (1998), Mok (1998c), Bies-
heuvel (1998) en Quaedvlieg (2001), p. 184 e.v.

105. De directeur-generaal is het hoofd van de Nederlandse mededingingsautoriteit (Nma), welk orgaan
tot taak heeft werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de uitvoering van de Mededingingswet.
Zie de artt. 2 en 3 Mw.

106. De bevoegdheid om naar aanleiding van deze feiten een boete op te leggen volgt uit art. 56 lid 1 Mw.
107. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 83.
108. Evenzo Jansen (1999), p. 97: “Het onderzoek naar beboetbare feiten, het boeteonderzoek, is de be-

stuursrechtelijke kopie van opsporing.”
109. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 83.
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van de Mededingingswet nog het dichtst aan te leunen tegen het ruime op-
sporingsbegrip zoals dit (ten dele) gehanteerd wordt in de WED. De WED-
opsporingsbevoegdheden kunnen immers, althans in een aantal gevallen, niet
alleen worden ingezet in gevallen waarin sprake is van een ‘concrete verdenking
van een door een bepaald persoon gepleegd delict’; de bevoegdheden mogen
reeds worden aangewend als er ‘aanwijzingen’ zijn dat een bepaald economisch
voorschrift niet is nageleefd, teneinde na te gaan ‘waar zich in concreto een
overtreding voordoet’.110

Op grond van art. 59 Mw is de directeur-generaal van de Nma verplicht een
rapport te doen opmaken als hij een redelijk vermoeden heeft dat een
overtreding is begaan van art. 6 lid 1 Mw of art. 24 lid 1 Mw. Belanghebbenden
kunnen mondeling of schriftelijk reageren op het rapport (art. 60 Mw), waarna
de directeur-generaal bij beschikking beslist omtrent het opleggen van een boete
of een last onder dwangsom (art. 62 Mw).111 Voor een boetebeschikking inzake
andere overtredingen geldt dat een rapport moet wor- den opgemaakt indien de
toezichthouder (of onderzoeker) ‘vaststelt’ dat een overtreding is begaan (art. 77
Mw). Ook op dit rapport kan schriftelijk dan wel mondeling worden gereageerd,
waarna de directeur-generaal bij beschikking een boete kan opleggen (art. 79
Mw). Tegen een beschikking van de directeur-generaal kan door middel van een
bezwaarschrift worden opgekomen. Wordt een beschikking van de directeur-
generaal aangevochten, dan dient een speciale commissie over het bezwaar te
adviseren (art. 92 Mw). Beroep kan slechts worden ingesteld bij de rechtbank te
Rotterdam (art. 93 Mw).

Motieven voor bestuurlijke beboeting
In de toelichting op het ontwerp van de Mededingingswet worden meerdere
redenen aangevoerd voor de keuze voor bestuurlijke beboeting. In de eerste
plaats blijkt dat een alternatief is gezocht voor de strafrechtelijke handhaving
van de mededingingsregels. Daarbij beroept de minister zich op de eerder aan-
gehaalde toelichting op Aanwijzing 11 van de ‘Aanwijzingen voor de regel-
geving’.112 In de tweede plaats verwijst de minister naar het rapport van de Ctw
inzake bestuurlijke boetes, waaruit volgt “dat de primaire verantwoordelijkheid
voor de handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving behoort te liggen bij het
bestuursorgaan dat met de uitvoering van de desbetreffende wet is belast.”113

Volgens de minister voldoen de mededingingsnormen die in aanmerking
komen voor bestuurlijke beboeting aan een aantal van de Ctw-toetsings-
criteria.114 De bedoelde normen hebben volgens de minister een ‘geringe norma-
tieve lading’, terwijl de overtreding van deze normen in beginsel geen letsel aan

                                                       
110. Zie HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633, en nader Keulen (1995), p. 267 e.v.
111. De eerste boetebeschikking inzake een materiële mededingingsnorm betrof het besluit van de

directeur-generaal van de Nma in de zaak Hydro Energy v. SEP (26 augustus 1999, zaak nr. 650).
Aan SEP werd een boete opgelegd van 14 miljoen gulden (bijna 6,4 miljoen euro).

112. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 42.
113. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 42.
114. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 42 e.v.
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personen of goederen meebrengt. Daarnaast zijn vrijheidsbenemende of andere
‘ingrijpende dwangbevoegdheden’ niet nodig voor de handhaving. Een tweetal
normen, te weten het verbod van mededingingsafspraken en het verbod van
misbruik van economische machtsposities, voldoen volgens de minister niet aan
het (derde) Ctw-criterium “dat een overtreding eenvoudig moet zijn vast te
stellen en het mogelijk moet zijn op grond van die normen een vaste gedragslijn
te ontwikkelen.” Toch is ook met betrekking tot deze normen gekozen voor
handhaving door bestuurlijke boetes. “Naar de mening van het kabinet kan het
in uitzonderlijke gevallen desondanks toch aanvaardbaar zijn te kiezen voor
handhaving door bestuurlijke boeten, onder meer wanneer er een gespecialiseerd
opsporingsorgaan is, dat aan de handhaving adequaat gestalte kan geven. (...)
Toepassing van de materiële verboden van dit wetsvoorstel vergt doorgaans een
bijzondere deskundigheid met betrekking tot de analyse van marktstructuren en
van de gevolgen van concurrentiebeperkingen. Hierin kan naar mijn mening
alleen op adequate wijze worden voorzien door de handhaving op te dragen aan
een gespecialiseerd bestuursorgaan.”115 Reeds eerder is opgemerkt dat het op-
dragen van de handhaving aan gespecialiseerde organen het criterium van
‘duidelijk omschreven normen’ opzij lijkt te zetten; de Mededingingswet levert
hiervan dus een voorbeeld.

Naast het bijzondere specialisme van de ‘handhaver’ wees de minister nog
op een aantal nadelen van een mogelijke strafrechtelijke handhaving van de
Mededingingswet. De nieuwe wet zou, bij strafrechtelijke handhaving, één van
de vele wetten zijn die de ‘strafrechtelijke apparaten’ moeten handhaven. “In
verband met capaciteitsproblemen enerzijds en anderzijds de ingewikkeldheid
van mededingingszaken en de relatief geringe verontrusting die inbreuken op de
mededingingswetgeving teweeg brengen, zal het Openbaar Ministerie mede-
dingingszaken snel seponeren of via een schikking afdoen.”116 Het strafrecht
‘achter de hand houden’ werd niet noodzakelijk geacht. Volgens de minister be-
staat geen behoefte aan andere dan de bestuursrechtelijke sancties, zoals de
gevangenisstraf. Bovendien zou met het bestuursrecht ‘sneller en eenvoudiger’
op wetsovertredingen kunnen worden gereageerd.

2.6.5 Het arbeidsomstandighedenrecht

Het boetesysteem in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 
Ook in de Arbeidsomstandighedenwet 1998 is een systeem van bestuurlijke
boetes geïntroduceerd. Op grond van art. 36 van de Arbowet 1998 moet ‘de
toezichthouder’ die vaststelt dat een beboetbaar feit is gepleegd ‘zo spoedig
mogelijk’ een rapport opstellen.117 De toezichthouder zal in de meeste gevallen
                                                       
115. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 43.
116. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 43.
117. Doordat het vermoeden dat een beboetbaar feit is begaan vorm kan krijgen tijdens de uitoefening

van toezicht, is in het eerste lid van art. 35 van de Arbowet 1998 een zwijgrecht en − analoog aan
art. 29 lid 2 Sv − een cautieplicht opgenomen: “Indien de toezichthouder jegens de belanghebbende
een handeling verricht waaraan deze in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat aan hem
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een ambtenaar van de Arbeidsinspectie zijn, die op grond van art. 24 lid 1 van
de wet met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde
is belast.118 Het rapport dat naar aanleiding van een overtreding is opgesteld
moet op grond van art. 36 lid 3 van de wet worden toegezonden aan ‘de’ daartoe
op grond van art. 24 aangewezen ambtenaar, die uiteindelijk al dan niet een
boete oplegt. Toezicht en sanctieoplegging zijn dus binnen één dienst gecon-
centreerd, maar de toezichthoudende en sanctieopleggende activiteiten zijn
binnen de dienst gescheiden. De sanctieoplegging is in de praktijk op centraal
niveau geconcentreerd, om een landelijke uniforme afdoening mogelijk te ma-
ken.119 

Als het opleggen van een boete wordt overwogen, dient de ‘belanghebbende’
hiervan op grond van art. 35 lid 2 in kennis te worden gesteld. De belanghebben-
de is vervolgens bevoegd schriftelijk of mondeling zijn zienswijze kenbaar te
maken, waarna de eventuele boete bij beschikking kan worden opgelegd. Het
tijdstip van het nemen van een boetebeschikking is nader in de wet genormeerd:
de beschikking moet binnen acht weken na ‘vaststelling’ van het beboetbare feit
worden gegeven. Met ‘vaststelling’ is kennelijk gedoeld op de constatering van
het feit door de toezichthouder, zoals bedoeld in art. 36 van de wet. Nadat de be-
schikking is gegeven zal de belanghebbende op grond van de Awb een bezwaar-
schrift kunnen indienen bij de Arbeidsinspectie en, na afwijzing, eventueel be-
roep bij de rechtbank kunnen instellen.120

Motieven
“In brede kring leeft de opvatting, dat de mogelijkheden tot handhaving van de
bestuursrechtelijke wetgeving tekortschieten, onder andere door het sterk toe-
genomen beroep op het strafrechtelijk sanctiesysteem bij de handhaving van
deze wetgeving. Een kernpunt van beleid is dan ook de versterking van de hand-
having door het bestuur zélf. Het strafrecht dient gereserveerd te worden voor
ernstige inbreuken op de rechtsorde. Uitvoering van dit beleid betekent dat er
meer ruimte moet komen voor bestuursrechtelijke handhaving. Een van de
mogelijkheden daarvoor is de handhaving door bestuurlijke boeten (...).”121 Op
deze wijze opent de toelichting op het ontwerp van de Arbowet 1998 de be-
spreking van de motieven om een stelsel van bestuurlijke beboeting in de wet te
                                                       

wegens een bepaalde gedraging een bestuurlijke boete zal worden opgelegd, is die belanghebbende
niet langer verplicht terzake van die gedraging enige verklaring af te leggen, voor zover het de
boeteoplegging betreft. De belanghebbende wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem
mondeling om informatie wordt gevraagd.” De bewoordingen van de bepaling zijn gekoppeld aan
jurisprudentie van het EHRM inzake het ‘begin’ van een criminal charge. Zie daaromtrent nader
Keulen (1996), p. 82 e.v.

118. Zie over de rol van de Arbeidsinspectie en van andere instellingen op het terrein van de Arbowet
1998: Triemstra (1999), p. 38.

119. Triemstra (1999), p. 41 en 42.
120. Volgens de toelichting op het ontwerp-Arbowet 1998 moet het besluit tot opleggen van een

bestuurlijke boete worden aangemerkt als een beschikking in de zin van de Awb (TK 1997-1998,
25879, nr. 3, p. 52). De Arbeidsinspectie wordt door de wetgever dus als bestuursorgaan be-
schouwd.

121. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 24.
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introduceren. Bij de beantwoording van de vraag of de normen van de Arbowet
1998 zich lenen voor handhaving door bestuurlijke boetes leunt de toelichting
sterk op de eerder besproken ‘primaire criteria’ van de Ctw. Naar aanleiding van
het derde criterium, dat de noodzaak van een duidelijk omschreven norm
uitdrukt, stond de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid even
stil bij het globale karakter van bepaalde ‘arboregels’. Volgens de staatssecreta-
ris zal bij overtreding van deze niet duidelijk omschreven normen pas een boete
kunnen worden opgelegd als de globale norm eerst is geconcretiseerd door mid-
del van een ‘eis tot naleving’, tenzij het stellen van een dergelijke eis in het con-
crete geval zinloos zou zijn.122 In dat laatste geval zou wel direct een bestuur-
lijke boete kunnen worden opgelegd, omdat anders een nodeloze vertraging zou
optreden.

Welke normen uit de Arbowet 1998 de toets aan de Ctw-criteria hebben
doorstaan volgt uit art. 33 van de wet, waarin een opsomming is gegeven van de
‘beboetbare feiten’. Uit het artikel blijkt dat het arbeidsomstandighedenrecht
twee groepen van dergelijke feiten kent: het handelen of nalaten in strijd met
bepaalde artikelen uit de Arbowet 1998 zelf en de op grond van art. 16 lid 1
Arbowet 1998 bij amvb omschreven feiten. De eerste groep beboetbare feiten
kan worden gestraft met een boete van maximaal € 4538 (een boete van de
‘eerste categorie’). De tweede groep kan worden gestraft met een boete van
maximaal € 11345 (een boete van de ‘tweede categorie’). Artikel 34 lid 5 van de
wet bepaalt dat de bestuurlijke boete met ten hoogste vijftig procent kan worden
verhoogd als “terzake van het plegen van een beboetbaar feit nog geen 24
maanden zijn verlopen sedert een vroegere boete wegens het plegen van een
zelfde beboetbaar feit onherroepelijk is geworden”.

2.6.6 Jaarrekeningenrecht en arbeidstijdenrecht

De Ctw was van mening, zo bleek eerder, dat de voorschriften van Boek 2 BW
die administratieve verplichtingen voor rechtspersonen inhouden op korte ter-
mijn voor handhaving door middel van bestuurlijke boetes in aanmerking kwa-
men. Het kabinet volgde de commissie in beginsel: “Het ligt in de bedoeling, per
wetsartikel te bezien hoe de verschillende voorschriften van Boek 2 naar huidige
maatstaven het best gesanctioneerd kunnen worden. De mogelijke introductie
van bestuurlijke boetes zal daarbij als uitgangspunt dienen (...).”123 De mogelijke
bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften van Boek 2 BW zal, zo
schrijft het kabinet, te zamen met een mogelijke bestuursrechtelijke handhaving
van de Handelsregisterwet worden bezien.124

                                                       
122. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 24. De bevoegdheid tot het stellen van een ‘eis tot naleving’ aan de

werkgever werd uiteindelijk neergelegd in art. 27 van de wet.
123. “TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 19.”
124. Na het uitbrengen van het standpunt is evenwel een nieuwe Handelsregisterwet tot stand gekomen

(Wet van 8 februari 1996, Stb. 181 (nadien gewijzigd)), die − evenals de oude − strafrechtelijk
wordt gehandhaafd (zie art. 1 ten 4° WED).
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Een belangrijke vraag die in het kader van de bestuurlijke beboeting van over-
tredingen van het jaarrekeningenrecht moet worden beantwoord is wie de be-
voegdheid krijgt boetes op te leggen. Het kabinet twijfelt tussen een tweetal in-
stanties: de Economische Controledienst125 en de Kamers van Koophandel en
Fabrieken. Met betrekking tot de vraag naar de toekenning van ‘boetebevoegd-
heid’ aan de ECD schrijft het kabinet: “Van belang hierbij is, dat de Economi-
sche Controledienst thans een belangrijke rol vervult bij het toezicht op de na-
leving van de administratieve voorschriften van Boek 2, evenals bij de opspo-
ring van strafbare feiten en de voorbereiding van de strafrechtelijke vervolging.”
Het kabinet meent dat de mogelijkheid om de Kamers van Koophandel en
Fabrieken met sanctiebevoegdheid te bekleden nader moet worden onderzocht.
Toekening van sanctieopleggingsbevoegdheid aan de Kamers van Koophandel
en Fabrieken zou in ieder geval in overeenstemming zijn met de kabinetsvisie
dat handhaving en uitvoering in één hand behoren te liggen.

De invoering van bestuursstrafrechtelijke handhaving is ook overwogen bij
de totstandkoming van de Arbeidstijdenwet 1995. Daarvan is toentertijd echter
afgezien, omdat de totstandkoming van de wet niet vertraagd diende te worden
door een onderzoek naar de wenselijkheid van bestuursstrafrechtelijke handha-
ving. Uit een evaluatierapport betreffende de Arbeidstijdenwet (juli 2001) blijkt
dat in de Atw uiteindelijk toch bestuursstrafrechtelijke handhaving zal worden
geïntroduceerd. De minister van sociale zaken en werkgelegenheid schrijft in de
evaluatie: “De invoering van de bestuurlijke boete als handhavingsinstrument
biedt mogelijkheden om tot een lik op stuk benadering te komen bij ernstige
overtredingen zoals bijvoorbeeld het niet voeren van een arbeidstijdenregistratie.
Op dit moment wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel voorbereid.”126 In
paragraaf 2.8.5 zal nader worden ingegaan op het evaluatierapport.

2.6.7 Voorontwerp vierde tranche Awb

In het ‘Voorontwerp vierde tranche Algemene wet bestuursrecht’ is een alge-
mene regeling omtrent de bestuurlijke boete voorgesteld.127 Het Voorontwerp
kent zowel bepalingen van procesrechtelijke aard, als (verspreide) bepalingen
van materieelrechtelijke aard. Volgens art. 5.4.1.1 van het Voorontwerp wordt
onder bestuurlijke boete verstaan: “de bestuurlijke sanctie, inhoudende een on-
voorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom, die is gericht op be-
straffing van de overtreder.” De ‘bestuurlijke sanctie’ als zodanig is gedefinieerd
in art. 5.0.2 lid 1 onder a van het Voorontwerp. Uit die bepaling blijkt, dat een
‘bestuurlijke sanctie’ “een door een bestuursorgaan wegens een overtreding bij
beschikking opgelegde verplichting of genomen maatregel” is. In de hoofdstuk-
                                                       
125. De ECD is in 1999 samengegaan met de FIOD, en bestuurlijk ondergebracht bij ‘de belasting-

dienst’.
126. TK 2000-2001, 27865, nr. 1, p. 14.
127. Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet bestuursrech

vierde tranchet, Den Haag 1999. Zie over het Voorontwerp vierde tranche Awb onder meer Wiewel
(2001), p. 182 e.v.
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ken 3, 4 en 5 zal op enige relevante materieelrechtelijke voorschriften uit het
Voorontwerp worden teruggekomen.

2.6.8 Generaal-preventieve aspecten

Eerder in dit hoofdstuk bleek dat het vóórkomen van strafrechtelijke handhaving
in het economisch ordeningsrecht met name samenhangt met de (vermeende)
generaal-preventieve werking van het strafrecht. Aangezien de aard van de be-
stuursstrafrechtelijke sanctie − de bestuurlijke boete − niet wezenlijk verschilt
van de aard van de strafrechtelijke geldboete rijst de vraag hoe wordt gedacht
over de generaal-preventieve werking van de bestuurlijke boete. 

De eerder aangehaalde fiscale verhoging onder de WIB 1914 had volgens
minister Bertling een duidelijke preventieve werking, hoewel de sanctie
− formeel gezien − civielrechtelijk van aard was. In de toelichting op een nota
van wijzigingen betreffende het ontwerp-WIB 1914 schreef hij: “Het preven-
tieve karakter van eene navordering met verhooging lijdt geen twijfel. Zij zal
hen, in wie de drang den keizer te geven, wat des keizers is, niet voldoende is
ontwikkeld om zonder vrees voor nadeel eene juiste aangifte te doen, kunnen
dringen tot eene behoorlijke naleving der wet. Ook zij, die zich niet onwillig
rekenen om hunne belasting ten volle te voldoen, behoeven dikwijls een prikkel
om bij hunne aangifte naar juistheid en volledigheid te streven, eene juistheid,
die in den regel den fiscus ten goede komt; zij zullen door de vrees voor nadeel
tot meer nauwkeurigheid worden aangezet.”128 Bertlings voorganger, minister
Kolkman, dacht er bij het indienen van het wetsontwerp nog anders over. In de
toelichting op de wet schreef deze: “De ondergeteekende schat de preventieve
kracht (bij eene vermeerdering der belasting met viermaal haar bedrag) niet
hoog. (...) Preventie moet elders worden gezocht; in eene strafbepaling voor
opzettelijke verzwijging, maar in de eerste plaats in versterking der positie van
den inspecteur, waardoor de kans, dat eene onjuiste aangifte niet doorgaat, nog
veel grooter wordt dan zij blijkens de statistiek thans reeds is.”129 De versterking
van de positie van de inspecteur schuilde volgens de minister in de in het
wetsontwerp opgenomen bevoegdheid inzage te vorderen van boeken en be-
scheiden. Kolkman benadrukte daarmee de preventieve kracht van controle.

Omdat ‘het bestuur’ tegenwoordig verantwoordelijk wordt geacht voor een
‘adequate handhaving’ acht de Ctw het kunnen opleggen van punitieve sancties
door ‘het bestuur’ noodzakelijk. De noodzakelijkheid van bestuurlijke beboeting
hangt volgens de Ctw in de eerste plaats samen met een aantal ‘gebreken’ van
het ‘klassieke’ bestuursrechtelijke instrumentarium (de bestuursdwang, de last
onder dwangsom en de intrekking van begunstigende beschikkingen). Naast de
relatieve ingrijpendheid van de sancties en de kosten die zijn verbonden aan de
toepassing daarvan wijst de Ctw met name op het ‘vanouds’ reparatoire karak-

                                                       
128. TK 1913-1914, 18.2, p. 5.
129. TK 1911-1912, 144.3, p. 24. Het oorspronkelijke ontwerp van de WIB 1914 kende de figuur van de

viervoudige verhoging dan ook niet.  
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ter van het klassieke instrumentarium. “Voor het bestuur werd vooral een taak
gezien bij het beëindigen of ongedaan maken van een onrechtmatige situatie, en
minder bij het bestraffen van overtreders; dat vond men een zaak voor de
strafrechter.”130 Het uitsluitend kunnen inzetten van reparatoire instrumenten is
echter niet voldoende, zo meent de Ctw: “Voor een adequate handhaving
kunnen echter, uit een oogpunt van generale en speciale preventie, punitieve
sancties niet worden gemist.” Uitgaande van de visie dat het bestuur zelf ver-
antwoordelijk is voor de handhaving concludeert de Ctw “dat onder omstan-
digheden ook het bestuur punitieve sancties moet kunnen toepassen − uiteraard
onder controle van de administratieve rechter.” De bestuurlijke boete wordt
hierbij gezien als “de meest voor de hand liggende punitieve bestuurlijke
sanctie”.131 Om het bestuur ‘adequaat’ te kunnen laten handhaven zijn punitieve
sancties, vanwege hun preventieve werking, volgens de Ctw dus noodzakelijk.

Een belangrijk generaal-preventief pluspunt van bestuurlijke beboeting lijkt
te zijn dat gespecialiseerde bestuursorganen met de handhaving zijn belast. Der-
gelijke organen, zoals de Nma en de Arbeidsinspectie, behoeven slechts één of
enkele (sterk samenhangende) regelingen te handhaven. Verstrekkende ‘priori-
teitsbeslissingen’, die kunnen meebrengen dat de handhaving van bepaalde
delicten op een lager pitje wordt gezet, worden daardoor voorkomen. De Nma
bijvoorbeeld handhaaft slechts de Nederlandse mededingingsvoorschriften, met
als gevolg dat zij zich niet (ook) bezig hoeft te houden met de aanpak van
− bijvoorbeeld − beursfraude, diefstal en doodslag. De volledige capaciteit van
de Nma kan derhalve worden benut voor de handhaving van alleen de bij en
krachtens de Mededingingswet gestelde voorschriften. De kans op daadwerke-
lijke handhaving − onontbeerlijk voor de generaal-preventieve werking van een
straf − wordt daardoor vergroot. 

Specialisatie kent echter ook gevaren. Corstens schrijft met betrekking tot
‘administratiefrechtelijke handhaving door overheidsambten’, die slecht op een
beperkt terrein werkzaam zijn, over het gevaar dat in de “verbrokkeling van
handhavingsorganen en -mechanismen” schuilt: monomanie en onevenwichtig-
heid.132 Aan de bezwaren kan worden toegevoegd dat er door de ‘monomane’
gerichtheid op één deelaspect van de rechtsorde minder plaats lijkt te zijn voor
het betrekken van het ‘algemeen belang’ bij vervolgingsbeslissingen. Ook voor
de invloed van eventuele andere vergrijpen op de opportuniteit van de ver-
volging lijkt weinig ruimte te zijn. Om die redenen valt er veel voor te zeggen
een orgaan als het Openbaar Ministerie − al dan niet op afstand − te betrekken
bij vervolgingsbeslissingen.133

                                                       
130. Ctw (1994), p. 9.
131. Ctw (1994), p. 10.
132. Corstens (1984), p. 39. Bij de totstandkoming van de WED werd, zo bleek, gesproken van het

gevaar van ‘eenzijdigheid’ bij gespecialiseerde strafrechters. Belangrijk verschil met bestuurlijke
beboeting is evenwel, dat in het (economisch) strafrecht het Openbaar Ministerie de zaken
aanlevert.

133. Knigge (2001), p. 121.
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2.6.9 Bestuurlijke beboeting in Duitsland en Engeland

Inleiding
Voor wat betreft de handhaving van het economisch ordeningsrecht is de
bestuurlijke beboeting een zeer belangrijke rechtsfiguur; zijn ‘opmars’ lijkt niet
meer te stuiten.134  Vergelijkbare rechtsfiguren komen voor in het Duitse en het
Engelse recht. Opmerkelijk is dat deze figuren een andere inbedding kennen dan
de Nederlandse variant.

In Duitsland is de bestuurlijke beboeting een onderdeel van een afzonderlijk
rechtsgebied, het Ordnungswidrigkeitenrecht genoemd. Dit rechtsgebied is − an-
ders dan het huidige Nederlandse ‘bestuursstrafrecht’ − in hoge mate gecodi-
ficeerd en gesystematiseerd. De kern van het Ordnungswidrigkeitenrecht wordt
gevormd door de Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Deze wet kent
zowel algemene bepalingen over materieelrechtelijke kwesties, zoals dader-
schap, opzet en schuld, als procedurebepalingen. Daarnaast formuleert de wet
zelf een aantal bestuurlijke strafbaarstellingen. De meeste bestuurlijke strafbaar-
stellingen zijn evenwel in bijzondere wetten te vinden. Zoals in de volgende
hoofdstukken nog zal blijken kennen zowel het Duitse arbeidsomstandigheden-
recht als het Duitse mededingingsrecht en jaarrekeningenrecht belangrijke be-
stuurlijke strafbaarstellingen. Voor wat betreft materieel- en formeelrechtelijke
kwesties dient in beginsel telkens te worden teruggevallen op de algemene wet,
de OWiG.

In Engeland is het bestuurlijke boeterecht niet gesystematiseerd. De Engelse
variant van de bestuurlijke boete wordt civil penalty genoemd. Hoewel de civil
penalty een sanctie is die door een bestuursorgaan kan worden opgelegd wordt
zij, in verband met de wijze van invordering, civil penalty genoemd. De civil
penalty komt tegenwoordig in diverse sectoren voor, waaronder het Engelse
mededingingsrecht en het Engelse jaarrekeningenrecht. In de navolgende para-
grafen zal een korte schets worden gegeven van de Duitse en Engelse equiva-
lenten van de Nederlandse bestuurlijke boete.

Geldbuße en Geldstrafe
§ 1 Abs. 1 OWiG bepaalt: “Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und
vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die
Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt.” Met deze formule is de Ordnungswidrig-
keit formeel gedefinieerd: de (wederrechtelijke en verwijtbare) gedraging die de
vervulling van een wettelijke delictsomschrijving inhoudt, die op zijn beurt de
oplegging van een ‘Geldbuße’ mogelijk maakt, is een Ordnungswidrigkeit. Voor
de vraag of sprake is van een Ordnungswidrigkeit dan wel een andersoortige
normschending, bijvoorbeeld een strafbaar feit (Straftat), is het soort sanctie dat
de wet mogelijk maakt dus van cruciaal belang: alle gedragingen die volgens de
wet met een ‘Geldbuße’ kunnen worden ‘bestraft’ zijn Ordnungswidrigkeiten.
“Der Gesetzgeber scheidet so mit der Sanktion ‘Geldbuße’ die (Ordnungs-

                                                       
134.  Zie Michiels (1994).
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widrigkeit) eindeutig von der Straftat,” aldus Göhler.135 De strafrechtelijke
geldboete wordt door de Duitse wetgever aangeduid met de term ‘Geldstrafe’.

In de Duitse dogmatiek bestaat een wezenlijk verschil tussen de ‘Geldbuße’
en de ‘Geldstrafe’, hoewel erkend wordt dat zij beide repressief van aard zijn en
speciaal- en generaal-preventieve werking hebben. Volgens het Bundesverfas-
sungsgericht kenmerkt de ‘echte’ strafrechtelijke straf zich door een ‘sozial-
ethisches Unwerturteil’, terwijl de Geldbuße ‘slechts’ is te zien als een ‘Pflich-
tenmahnung’. In het kader van de omzetting van de strafrechtelijke verkeers-
overtredingen naar Ordnungsgwidrigkeiten overwoog het Bundesverfassungs-
gericht in 1969:

“Bei der Umwandlung der Straftatbestände des Straßenverkehrsrechtes in
Ordnungswidrigkeiten sind auch nicht (...) die Sanktionen die gleichen
geblieben und lediglich deren Bezeichnungen ausgewechselt worden.
Zwar wirken sich die Geldstrafe und die Geldbuße finanziell gleicherma-
ßen nachteilig für den Betroffenen aus. Sie unterscheiden sich jedoch da-
durch, daß nach allgemeiner Anschauung mit der Verhängung einer Kri-
minalstrafe ein ehrenrühriges, autoratives Unwerturteil über eine Verhal-
tensweise des Täters, der Vorwurf einer Auflehnung gegen die Rechts-
ordnung und die Feststellung der Berechtigung dieses Vorwurfs verbun-
den sind (...). Demgegenüber wird die an eine Ordnungswidrigkeit ge-
knüpfte Geldbuße lediglich als eine nachdrückliche Pflichtenmahnung
angesehen und empfunden, die keine ins Gewicht fallende Beeinträchti-
gung des Ansehens und des Leumundes des Betroffenen zur Folge hat,
mag sie dessen Vermögen auch ebenso stark belasten wie eine vergleich-
bare Geldstrafe. Ihr fehlt der Ernst der staatlichen Strafe (...).”136

Göhler schrijft over de Geldbuße, onder verwijzing naar literatuur: “Ihr Zweck
ist es nicht, eine Tat zu ‘sühnen’ in dem Sinne, einen Ausgleich für sozial-
ethische Schuld herbeizuführen; sie ist vielmehr in erster Linie darauf gerichtet,
eine bestimmte Ordnung durchzusetzen.”137 Volgens Weigend kan evenwel niet
worden volgehouden dat Ordnungswidrigkeiten, anders dan strafbare feiten,
‘ethisch neutraal’ zijn. Weigend schrijft: “It can hardly be said, (...) that Ord-
nungswidrigkeiten are morally neutral, because the State would have no
authority to impose penalties if they were; human conduct can be prohibited
only to the extent that it unjustifiably harms or endangers other interests.”138

Afgezien daarvan lijkt de strafrechtelijke Geldstrafe volgens de Duitse opvatting
met name vergelding na te streven, terwijl de Geldbuße ‘slechts’ een instru-
mentele functie wordt toegedicht. De noties ‘vergelding’ en ‘instrumentaliteit’
zijn zo beschouwd over het Strafrecht en het Ordnungswidrigkeitenrecht ver-
deeld. 

                                                       
135. Göhler (1998), § 1 Rn. 3.
136. BVerfGE 27, 18 (33).
137. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 9.
138. Zie Weigend (1994), p. 98. Weigend definieert de Ordnungswidrigkeiten even verderop (p. 99) als

volgt: “Ordnungswidrigkeiten can, in sum, be characterized as offences of lesser seriousness which
can be punished by administrative fines and are adjudicated in a special admi- nistrative procedure.”



54       EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten is zoals gezegd de kern van het Duitse
bestuursstrafrecht.139 De wet is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel bevat
‘algemene bepalingen’, die tezamen als het algemeen deel van het Ordnungs-
widrigkeitenrecht zijn te beschouwen. In het eerste deel zijn bepalingen te
vinden over de reikwijdte van de wet, de grondslagen van de aansprakelijkheid
(schuldgraad, poging, strafuitsluitingsgronden), de sanctie (Geldbuße), samen-
loop en verjaring. In het tweede deel zijn de voorschriften opgenomen omtrent
het zogenaamde ‘Bußgeldverfahren’, de sanctieprocedure. De voorschriften uit
het eerste en tweede deel zijn in beginsel van toepassing op alle in bijzondere
wetten neergelegde Ordungswidrigkeiten. In het derde deel van de OWiG ten
slotte zijn nog een aantal bijzondere ‘delicten’ opgenomen.

§ 35 OWiG bepaalt wie bevoegd is Ordnungswidrigkeiten te vervolgen en te
beboeten: “Für die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten ist die Verwaltungs-
behörde zuständig, soweit nicht hierzu nach diesem Gesetz die Staatsanwalt-
schaft oder an ihrer Stelle für einzelne Verfolgungshandlungen der Richter
berufen ist. Die Verwaltungsbehörde ist auch für die Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten zuständig, soweit nicht hierzu diesem Gesetz das Gericht berufen
ist.” De primaire bevoegdheid tot vervolgen en beboeten berust derhalve bij
‘Verwaltungsbehörden’, ofwel de daartoe bevoegde bestuursorganen. Welk or-
gaan in concreto absoluut competent is volgt uit § 36 OWiG. In de eerste plaats
heeft het orgaan dat op federaal niveau (al dan niet geleed) is aangewezen de
bevoegdheid Ordnungswidrigkeiten te vervolgen en te beboeten (§ 36 Abs. 1 Nr.
1 OWiG). Een voorbeeld van een dergelijke aanwijzing volgt uit § 81 van het
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), de Duitse mededingings-
wet. Daarin is bepaald: “Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 1. die nach § 44 zuständige Be-
hörde, soweit es sich um Ordnungswidrigkeiten nach den §§ 38 und 39 handelt,
2. das Bundeskartellamt, soweit es sich dabei um Verfahren nach § 47 handelt.”
§ 44 GWB wijst, al naar gelang de omstandigheden, het Bundeskartellamt, de
Bundesminister für Wirtschaft of het naar ‘Landesrecht’ hoogste bestuursorgaan
(‘oberste Landesbehörde’) aan als bevoegde instantie.

Indien de wet geen instantie aanwijst, dan is de ‘fachlich zuständige oberste
Landesbehörde’ bevoegd dan wel het ‘fachlich zuständige Bundesministerium’,
voor zover de wettelijke materie door ‘bondsorganen’ wordt uitgevoerd (zie §
36 Abs. 1 onder 2). Als § 36 OWiG uitwijst dat de ‘oberste Landsebehörde’ be-
voegd is, mag een ‘Landesregierung’ bij ‘Rechtsverordnung’ een ánder be-
stuursorgaan aanwijzen. Een voorbeeld van deze bevoegdheidsuitoefening is te
vinden in de ‘Verordnung der Landesregierung über Zuständigkeiten nach dem
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten’ van Baden-Württemberg. Uit deze Verorde-
ning blijkt onder meer dat het ‘Regierungspräsidien’ van Baden-Wurttemberg
competent is met betrekking tot de Ordnungswidrigkeiten die volgen uit het
                                                       
139. Zie voor een − kort − historisch overzicht van de ontwikkeling van het Ordnungswidrigkeitenrecht:

Weigend (1994), p. 96 en 97.
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Handelsgesetzbuch (HGB)140 en het Luftverkehrsgesetz, terwijl het ‘Landes-
bergamt’ bevoegd is met betrekking tot de Ordnungswidrigkeiten van het
Arbeitszeitgesetz, althans voor zover die gepleegd zijn door bedrijven die aan
haar toezicht zijn onderworpen.141

Procedure
Voor wat betreft de procedurevoorschriften geldt dat, tenzij de OWiG anders
bepaalt, de bepalingen van de ‘algemene wetten’ op het terrein van het straf-
procesrecht (zoals de Strafprozeßordnung) van overeenkomstige toepassing zijn
op het ‘Bußgeldverfahren’ (§ 46 Abs. 1 OWiG)142. Een vermeldenswaardige
afwijking is neergelegd in § 47 Abs. 1 OWiG, waaruit volgt dat met betrekking
tot de vervolging van Ordnungswidrigkeiten − in tegenstelling tot de vervolging
van Straftaten − het opportuniteitsbeginsel geldt.143

Het Bußgeldverfahren verloopt in grote trekken als volgt. Als na een onder-
zoeks- of opsporingsfase, uitgevoerd door de gewone politie of een bijzondere
politiedienst (zie § 53 OWiG), wordt vastgesteld dat een Ordnungswidrigkeit is
begaan, kan het competente bestuursorgaan bij Bußgeldbescheid een boete
opleggen, alsmede eventueel andere maatregelen treffen. Gaat het om een
‘geringe’ Ordnungswidrigkeit, dan bestaat de mogelijkheid tot transigeren (de
zogenaamde ‘Verwarnung’, eventueel onder vaststelling van ‘Verwarnungs-
geld’; zie § 56 e.v. OWiG). De betrokkene kan zich bij het Bußgeldbescheid
neerleggen, waarna deze invorderbaar wordt, dan wel bezwaar (‘Einspruch’)
indienen bij het bestuursorgaan. Op grond van § 69 Abs. 2 dient het bestuurs-
orgaan te onderzoeken, “ob sie den Bußgeldbescheid aufrechterhält oder zurück-
nimmt”. Doet het eerste geval zich voor dan wordt de zaak overgedragen aan de
‘openbare aanklager’, de Staatsanwalt. De Staatsanwalt dient de zaak te toetsen,
en kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat er te weinig bewijs is of dat
nader onderzoek nodig is. Uiteindelijk kan de Staatsanwalt, indien hij de be-
trokkene verder wil vervolgen, besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter:
het Amtsgericht. Het Amtsgericht zou met ons ‘oude’ kantongerecht kunnen
worden vergeleken.144

De procedure voor het Amtsgericht is een vereenvoudigde vorm van het
‘gewone’ strafproces. De strafvorderlijke aard van de procedure brengt mee dat
rechter niet toetst of het bestuursorgaan ‘in redelijkheid’ tot zijn beslissing is
gekomen. De rechter onderzoekt zelf de gegrondheid van de beschuldiging. Als
het Amtsgericht het tenlastegelegde bewezen acht, mag hij een hogere straf op-
leggen dan de straf die het bestuursorgaan in eerste instantie had vastgesteld.

                                                       
140. In het HGB is een belangrijk deel van het Duitse jaarrekeningenrecht neergelegd.
141. Zie de §§ 4 en 7 van de Verordening. Deze en andere vergelijkbare Verordeningen zijn onder meer

als  bijlage opgenomen bij Göhler (1998). 
142. Zie voor een compact overzicht van het formele Ordnungswidrigkeitenrecht tevens: Weigend

(1994), p. 107 e.v.
143. Vergelijk voor het Duitse strafprocesrecht § 152 Abs. II StPO. 
144. Kantonzaken worden tegenwoordig door de ‘sector kanton’ van de rechtbanken behandeld. Zie art.

47 Wet RO. 
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Tegen het vonnis van de rechter kan, onder beperkingen, hoger beroep worden
ingesteld. Voor de hoger-beroepsrechter (het ‘Oberlandesgericht’) vindt evenwel
geen nieuwe behandeling van de zaak plaats. In hoger beroep kan slechts over
een beperkt aantal punten worden geklaagd.

De band met het strafrecht
Aanvankelijk vormden het Ordnungswidrigkeitenrecht en het Strafrecht onder-
scheiden rechtssferen. Het Ordnungswidrigkeitenrecht heeft nog steeds een
eigen karakter, maar het leunt sinds een in 1968 doorgevoerde herziening stevig
aan tegen het commune Duitse strafrecht. Op het terrein van het procesrecht
zijn, zo bleek reeds, de ‘algemene wetten’ op het terrein van strafvordering
(zoals de StPO) in beginsel van overeenkomstige toepassing. Daarnaast kent het
materiële Ordnungswidrigkeitenrecht weliswaar een eigen algemeen deel, maar
in dit algemeen deel zijn vele parallellen te ontdekken met het algemeen deel
van het Duitse strafwetboek (StGB). Het materiële Ordnungswidrigkeitenrecht
kent echter ook een aantal opvallende afwijkingen van het commune strafrecht.
Zo wordt in het Ordnungswidrigkeitenrecht gewerkt met een ‘einheitlicher
Täterbegriff’ (§ 14 OWiG). Dit begrip houdt in dat ook de deelnemer aan een
Ordnungswidrigkeit de volledige delictsomschrijving vervult (‘ordnungswidrig
handelt’) en als pleger kan worden gestraft: “Beteiligen sich mehrere an einer
Ordnungswidrigkeit, so handelt jeder von ihnen ordnungswidrig” (§ 14 Abs. 1
OWiG, eerste volzin). Anders dan in het commune Strafrecht heeft de kwalifi-
catie van iemands bijdrage aan een delict in het Ordnungswidrigkeitenrecht geen
rechtsgevolgen, zoals bijvoorbeeld een wettelijke strafvermindering. Voor de
beboetbaarheid maakt het dus niet uit of sprake is geweest van ‘Täterschaft’ (in
de vorm van ‘Alleintäterschaft’ dan wel ‘Mittäterschaft’) of ‘Teilnahme’ (in de
vorm van ‘Anstiftung’ dan wel ‘Beihilfe’). “Der Zweck dieser Regelung ist es
nicht, die Ahndungsmöglichkeit gegenüber dem Strafrecht (...) auszuweiten,” zo
schrijft Göhler. “Die Vorschrift will nur die Rechtsanwendung erleichtern und
damit vereinfachen.”145 Overigens wordt het verschil met het commune Straf-
recht sterk gerelativeerd, doordat het bestuursorgaan dan wel de rechter bij de
bepaling van de strafmaat rekening zal houden met de aard van de betrokken-
heid. Een andere opmerkelijke afwijking ten opzichte van het commune Duitse
strafrecht betreft de onder omstandigheden mogelijke beboeting van rechts-
personen (§ 30 OWiG). Op het daderschapsbegrip in de OWiG, en op de
beboetbaarheid van de rechtspersoon, zal in de volgende hoofdstukken uitge-
breid worden teruggekomen.

Engeland
In Engeland ontbreekt zoals gezegd een systematisch geheel van ‘bestuursstraf-
recht’. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gegeven, dat − evenals in Neder-
land − de bestuurlijke beboeting pas de laatste jaren veel terrein aan het winnen

                                                       
145. Göhler (1998), § 14 Rn. 2.
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is.146 Niettemin bevat het Engelse recht enige rechtsgebieden die reeds enige
jaren afdoeningsfiguren kennen, die met bestuurlijke beboeting kunnen worden
vergeleken. Zo kent het Engelse verkeersrecht bijvoorbeeld al geruime tijd een
zogenaamd ‘fixed penalty system’. Volgens dit systeem kunnen diverse ‘lichte’
verkeersfeiten met een enkele boeteoplegging door politiefunctionarissen wor-
den afgedaan.147 Indien de beboete persoon niet binnen een zekere termijn op de
boeteoplegging reageert, wordt de boete verhoogd en in een register ingeschre-
ven, waarna zij wordt beschouwd als een door de rechter opgelegde strafrechte-
lijke geldboete. De geëvolueerde en vermeerderde boete kan vervolgens als
strafrechtelijke boete worden ingevorderd.148

Ook in het Engelse sociale zekerheidsrecht149 en belastingrecht komen ‘fixed
penalties’ voor. De ‘penalties’ uit het belastingrecht lijken evenwel rechtstreeks
uit de wet voort te vloeien zodra een bepaald feit is ingetreden.150 In een be-
schouwing over de bestraffing van belastingfraude onder het Engelse recht be-
schrijft Roording een tweetal wijzen van punitieve afdoening van wetsschen-
dingen: strafrechtelijke vervolging en de afdoening door middel van civil penal-
ties.151 Deze ‘civil penalties’ kunnen door de Engelse belastingdienst, de Inland
Revenue, worden opgelegd.152 Volgens Roording zouden deze belastingrechte-
lijke ‘civil penalties’ op het Europese continent als administrative sanctions
worden gekenmerkt. Ook de Nederlandse schrijvers Bolt en Lensing lijken de
Engelse ‘civil penalty’ − evenals de Amerikaanse ‘civil penalty’ − te beschou-
wen als administratriefrechtelijke sanctie, hoewel die volgens de schrijvers door
middel van het civiele recht kan worden opgelegd en afgedwongen.153

De Engelse schrijver Tench beschouwt ‘het recht’ betreffende de civil penal-
ty, voor zover het reeds bestaat, als een ‘middle system of law’.154 De civil
penalty bevindt zich volgens hem tussen het ‘echte’ strafrecht en het civiele
recht. Volgens deze schrijver zou ‘het’ strafrecht ontdaan moeten worden van

                                                       
146. Tench (1981), p. 57 heeft een pleidooi gehouden om uiteindelijk, als de civil penalty zich verder

heeft ontwikkeld, tot een ‘Civil Penalties Act’ te komen. Leigh (1994), p. 353 e.v. besteedt slechts
sporadisch aandacht aan de bestuurlijke beboeting. Juist omdat de meeste schendingen van het
ordeningsrecht ‘gewone’ strafbare feiten opleveren, heeft het Engelse recht, zo schrijft Leigh op p.
359, zich nog nauwelijks het hoofd hoeven breken over het in de zaak Öztürk ontwikkelde
onderscheid tussen “droit pénal” en “matière pénale”. “This is a consequence of subsuming so much
regulatory law under criminal law as such; human rights entitlements generally are admitted.”  

147. Zie over dit systeem Turner en Marsh (1986), Turner (1986).
148. Vóór 1986 had de ‘fixed penalty’ meer het karakter van een transactie: indien de beboete niet op de

boeteoplegging reageerde, diende het verkeersfeit als strafbaar feit te worden vervolgd (Turner en
Marsh (1986), p. 3). 

149. Zie de Social Security Administration (Fraud) Act 1997 (ch. 47).
150. In dit verband wordt wel gesproken van ‘automatic fixed penalties’: Whitehouse (1997), p. 15. Niet

alle belastingrechtelijke penalties zijn evenwel ‘fixed’ (Whitehouse (1997), p. 18).
151. Roording (1996), p. 240 e.v.
152. Veelal wordt echter afgezien van beboeting, om vervolgens tot een soortement ‘privaatrechtelijke

transactie’ te komen. Zie nader Roording (1996), p. 242 en Marshall (1986), p. 245. De laatste lijkt
de ‘transactie’ echter te zien als middel om strafrechtelijke vervolging te voorkomen.

153. Bolt en Lensing (1993), p. 9 en 46. 
154. Leigh stelt in ieder geval uitdrukkelijk dat de civil penalty geen onderdeel is van ‘criminal law’,

zoals het door het Engelse recht wordt gedefinieerd (Leigh (1994), p. 359).
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delicten, die het etiket ‘crime’ niet verdienen. Het betreft delicten, “which do not
require te be handled through the strict procedures of the criminal law.”155 “The
idea with a middle system of law would be to regulate some matters without
making them criminal. These are the things which need regulating but which
most people would not consider to be wicked. Not criminal, that is, in the way
that murder, theft and fraud are obviously wicked and criminal.”156 Delicten, die
geen ‘crime’ zijn in de visie van Tench, zouden “infringements or contravent-
ions or transgressions of a new legal system − the middle system of law” moeten
opleveren.157 “In future, people who broke this type of law would be liable to a
civil penalty, instead of a fine or imprisonment under the criminal law.”158

In het huidige Engelse jaarrekeningenrecht wordt het begrip ‘civil penalty’
gereserveerd voor een boete die automatisch uit de wet voortvloeit, zodra een
bepaalde wettelijke verplichting (het niet-naleven van de publicatieplicht ten
aanzien van jaarrekeningen) is geschonden.159 De publicatieplicht zelf vloeit
voort uit s. 242(1) van de Companies Act 1985; de bijbehorende boetebepaling
is neergelegd in s. 242A van dezelfde wet. De boetebepaling betreft een
aanvullende handhavingsmogelijkheid ten opzichte van de strafrechtelijke hand-
having van de publicatieplicht en is als volgt geformuleerd: 

“Where the requirements of section 242(1) are not complied with before
the end of the period allowed for laying and delivering accounts and re-
ports, the company is liable to a civil penalty.”

Het enkele niet voldoen aan de voorschriften van s. 242(1) leidt tot de verbeurte
van de civil penalty. Uit informatie die door ‘Companies House’, de ‘centrale
Engelse Kamer van Koophandel’, via het internet wordt verstrekt blijkt dat de
boetes alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden niet worden geïnd. “The
Registrar has discretion not to collect a penalty, but exercises it in a company’s
favour only in the most exceptional circumstances.”160 In normale gevallen zal
echter automatisch een aanzegging tot betaling aan de vennootschap worden
verstrekt. In een brochure van Companies House, waarin het orgaan zich tot de
jaarrekeningplichtige vennootschap richt, staat geschreven: “If accounts are
delivered late, an invoice is issued automatically to your registered office
address. (...) The penalty will be referred to collection agents. If it remains
unpaid, legal action may be taken which could result in a County Court
                                                       
155. Tench (1981), p. 14 (zie tevens p. 18). Zie over het ‘middle system’ tevens Marshall (1986), p. 125

e.v.
156. Tench (1981), p. 7. Vergelijk voor wat betreft het Nederlandse recht Wladimiroff (1989), p. 25, die

op basis van het proefschrift van De Roos een tweedeling van ‘delicten’ bepleit: “Enerzijds
economische misslagen waarbij het gaat om belangen die net zo goed administratief gehandhaafd
kunnen worden en een restgroep waarbij strafrechtelijke handhaving geboden blijft.”

157. Tench (1981), p. 7 (zie tevens p. 57).
158. Tench (1981), p. 7.
159. Zie over deze penalty - kort - Davies (1997), p. 522 en 523. Zie tevens Palmer’s company law

(2002), p. 9020 en 9031.
160. Zie http://www.companieshouse.gov.uk, waar onder het kopje ‘Late Filing Penalties’, onder

‘Frequently Asked Questions’, nadere informatie wordt gegeven over de ‘civil penalties’ (de site
werd op 20 juni 2001 geraadpleegd). 
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judgment or a Sheriff Court decree against your company.”161 De ‘civil penalty’
zal uiteindelijk met inschakeling van de civiele rechter kunnen worden in-
gewonnen. Het Engelse Companies House beschouwt de ‘civil penalty’ niet als
publiekrechtelijke, maar als privaatrechtelijke sanctie. Het schrijft: “Late filing
penalties are imposed on the company under civil law.” De ‘civil penalty’ van
het Engelse jaarrekeningenrecht lijkt, gezien zijn kennelijke privaatrechtelijke
karakter, als een privaatrechtelijke ‘verbintenis uit de wet’ te kunnen worden
omschreven.

Het Engelse mededingingsrecht ten slotte, neergelegd in de Competition Act
1998, geeft de ‘directeur’ van de Engelse ‘mededingingsautoriteit’, het ‘Office
of Fair Trading’, de bevoegdheid om − na onderzoek − ‘penalties’ op te leggen.
Hoewel deze ‘penalties’ meer dan de jaarrekeningrechtelijke ‘civil penalty’ als
bestuurlijke boetes lijken te kunnen worden beschouwd162, ziet de wetgever de
boetes, althans formeel, als civielrechtelijke schuld aan de Director of Fair
Trading (‘civil debt due to him’; zie s. 37 (1) Competition Act 1998). Dien-
tengevolge zal de invordering eveneens via de civiele rechter verlopen.

2.7 Nederlands economisch tuchtrecht

2.7.1 Inleiding

‘Tuchtrecht’ is een verzamelnaam voor een zeker sanctierecht, dat aan de hand
van bepaalde kenmerken kan worden omschreven. Remmelink omschrijft tucht-
recht als “een soort strafrecht (of zo men wil: sanctierecht) (...), dat alleen geldt
voor (leden van) bepaalde groepen of organisaties, welke zich met bepaalde
maatschappelijke activiteiten bezighouden, waarbij het er om gaat, dat die
activiteiten aan een bepaald niveau voldoen en er tussen de leden van die groep
of organisatie enige solidariteit blijft bestaan.”163 Tuchtrecht wordt door Rem-
melink dus omschreven als een vorm van sanctierecht voor (leden van) groepen
of organisaties.164 

Volgens De Doelder heeft het tuchtrecht een eigen karakter.165 Hij plaatst het
strafrecht, het civiele recht en het bestuursrecht166 schematisch in de punten van
een driehoek en stelt dat het tuchtrecht het driehoekig veld bestrijkt dat zich
tussen de punten bevindt. Volgens De Doelder heeft het tuchtrecht, afhankelijk

                                                       
161. Companies House, Late Filing Penalties, April 2001 (GBA5/V3), p. 5 (de brochure is in PDF-

formaat geraadpleegd op 20 juni 2001, op http://www.companieshouse.gov.uk (onder “Guidance,
Booklets & FAQ’s”)).

162. De boete vloeit namelijk niet automatisch uit de wet voort.
163. Remmelink (1996), p. 31. De door de schrijver gebruikte cursiveringen zijn weggelaten.
164. Leijten (1991), p. 31, komt na een beschrijving van kenmerken tot de volgende definitie van

tuchtrecht: “(...) Het sanctierecht, waaraan de leden van een groep zijn onderworpen en dat de
procedure regelt volgens welke een tuchtcollege aan een tuchtrechtelijk rechtssubject dat een
tuchtnorm heeft overtreden een tuchtsanctie kan opleggen.”

165. De Doelder (1981), p. 35.
166. De Doelder spreekt van ‘privaatrecht’ en ‘administratief recht’.
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van de vorm die het heeft, “één of meer kenmerken van de drie genoemde
rechtssystemen, zonder daartoe te kunnen worden gerekend.” Hij schrijft dat
bepaalde vormen van tuchtrecht lijken op de ‘privaatrechtelijke inspannings-
verbintenis’, terwijl andere vormen weer lijken op het strafrecht, aangezien het
tuchtrecht bijvoorbeeld (mede) het ‘algemeen belang’ dient. In weer andere ge-
vallen heeft het tuchtrecht bestuursrechtelijke aspecten, voor zover sprake is van
identiteit van de “gezagsdrager” en de “sanktie-oplegger”. Eén van de oorzaken
van het feit dat het tuchtrecht niet in volle omvang tot het strafrecht, het civiele
recht of het bestuursrecht kan worden gerekend is, aldus De Doelder, dat sprake
moet zijn van een groep.167

Tuchtrecht is in een aantal economische ordeningswetten terug te vinden.
Het komt zoals gezegd niet voor in het Nederlandse arbeidsomstandigheden-
recht, jaarrekeningenrecht en mededingingsrecht. De normadressaten in deze
rechtsgebieden, grof gezegd ‘werkgevers’, ‘rechtspersonen’ en ‘ondernemin-
gen’, vormen, zo kan worden gesteld, geen groepen die zich zouden kunnen
lenen voor onderwerping aan tuchtrecht. Voor bepaalde sectoren is het tucht-
recht evenwel van groot belang. Alvorens een regeling wordt besproken die naar
huidig recht op economisch-tuchtrechtelijke wijze wordt gehandhaafd zullen
enige voorbeelden van het oude crisis- en oorlogseconomisch tuchtrecht worden
belicht. Dit oude sanctierecht, de basis van het huidige economisch tuchtrecht,
was slechts in naam ‘tuchtrecht’; in wezen was sprake van een vorm van buiten-
strafvorderlijke punitieve afdoening van ‘strafbare’ feiten. De redenen voor het
ontstaan van het oude ‘tuchtrecht’ lagen met name in enkele toentertijd bestaan-
de tekortkomingen van het straf- en strafprocesrecht. Deze tekortkomingen zijn
ten dele terug te vinden in de argumenten, die tegenwoordig worden aangewend
om in bepaalde rechtsgebieden tot bestuurlijke beboeting te komen.

2.7.2 Het oude tuchtstrafrecht

Inleiding
De wetgeving op het terrein van de economische ordening werd in de jaren
dertig van de twintigste eeuw sterk uitgebreid als gevolg van de − ook in Neder-
land voelbaar geworden − wereldwijd uitgebroken crisis. De wetten en besluiten
waren bedoeld om het evenwicht op de diverse getroffen markten te herstel-
len.168 Een belangrijk voorbeeld van een wet uit de crisistijd was de Landbouw-
Crisiswet 1933169. Deze wet had als doel de ‘landbouwsector’ te beschermen
tegen de uitgebroken crisis. Het begrip ‘landbouw’ had een ruime betekenis in
de context van de wet. De wet verstond onder dit begrip niet alleen de akker-
                                                       
167. Zie voor beschouwingen over het begrip ‘groep’ De Doelder (1981), p. 22 tot en met 28.
168. Mulder (1950), p. 104.
169. Wet van 5 mei 1933, Stb. 261, “tot verleening van bevoegdheden tot het nemen van bijzondere

maatregelen in het belang van den landbouw.” In de tekst wordt uitgegaan van de wet zoals
gewijzigd door de Wet van 27 juli 1934, Stb. 469 (deze wet zorgde voor een belangrijke herziening
van het tuchtrecht). De handhaving van de Landbouw-Crisiswet is uitvoerig besproken door Mulder
(1950), p. 105 e.v.
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bouw, maar ook de (pluim)veehouderij en de tuinbouw. De wet gaf voorschrif-
ten omtrent de productie en de distributie van landbouw- en andere producten,
die in de wet gezamenlijk werden aangeduid met de term ‘crisisproducten’. De
voorschriften konden strafrechtelijk worden gehandhaafd. Het handelen in strijd
met bij of krachtens de wet gestelde voorschriften leverde een strafbaar feit op
(art. 31). De wet kende zowel overtredingen als misdrijven; het vijfde lid van
art. 31 bepaalde dat ook de poging tot overtreding strafbaar was. Het in de wet
geregelde tuchtrecht was echter van groter belang voor de handhaving van de
wet.

Schets van het oude landbouwtuchtrecht
De grondslag voor de tuchtrechtelijke handhaving van de landbouwvoorschrif-
ten was als volgt. In eerste instantie verbood de wet een groot aantal gedra-
gingen met betrekking tot crisisproducten, zoals het voorhanden hebben van een
werktuig bestemd tot het vervaardigen van deze producten, het bereiden of ver-
handelen van crisisproducten en de in- en uitvoer van dergelijke producten.
Onder nader te stellen voorwaarden konden dergelijke gedragingen worden toe-
gestaan. Artikel 13 van de Landbouw-Crisiswet bepaalde in verband hiermee dat
als voorwaarde kon worden gesteld “het aangesloten zijn bij een door of van-
wege Ons aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam.”170 Derge-
lijke lichamen werden ‘crisisorganisaties’ genoemd.171 Van de bevoegdheid om
deze voorwaarde te stellen is veel gebruik gemaakt.172 Dit had als gevolg dat
men slechts crisisproducten kon produceren en verhandelen als men was toe-
getreden tot een crisisorganisatie. In de literatuur werd gesproken van “organi-
satie-dwang.”173

De verantwoordelijke minister beschikte over vergaande bevoegdheden met
betrekking tot de crisisorganisaties. Op grond van art. 13 lid 2 van de wet diende
de minister de vereisten op te stellen waaraan een organisatie moest voldoen om
als crisisorganisatie te kunnen worden aangewezen. Deze vereisten werden
neergelegd in het Crisis-Organisatiebesluit.174 Het stellen van eisen kwam neer
op het imperatief voorschrijven van hetgeen in de statuten van de crisisorganisa-
ties moest worden bepaald. De statuten moesten onder meer inhouden dat de
minister die mocht wijzigen, dat de minister besluiten kon vernietigen en dat de
minister ‘te allen tijde’ inzage had in de boeken, bescheiden en papieren van de

                                                       
170. ‘Onze Minister’ was de ‘met de zaken van de landbouw belaste minister’. Zie art. 1 van de Land-

bouw-Crisiswet.
171. In de praktijk waren deze lichamen stichtingen.
172. Mulder (1950), p. 105.
173. Van Dullemen (1947), p. 150. Tijdens de behandeling van een wetsontwerp tot wijziging van de

Landbouw-Crisiswet merkte minister van economische zaken Steenberghe op: “Ik meen, dat men
feitelijk wel kan spreken van een gedwongen toetreding tot de organisatie (...).” Zie HTK 1933-
1934, p. 2278.

174. In de tekst wordt uitgegaan van het besluit zoals gewijzigd door het KB van 28 augustus 1935, Stb.
522. Dat besluit zorgde onder meer voor een zekere ontkoppeling van het tuchtrecht van de crisis-
organisaties. Voordien waren de tuchtcollege’s een orgaan van de organisatie. Zie Van Dullemen
(1947), p. 157.
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organisatie. Tevens moesten de statuten bepalen dat de organisatie door de mini-
ster kon worden opgeheven en geliquideerd.175 Volgens art. 13 lid 3 van de wet
kon de minister bovendien bepalen dat de statuten moesten inhouden dat over
degenen die waren aangesloten bij de crisisorganisatie tuchtrecht kon worden
uitgeoefend. Ook van deze bevoegdheid is gebruik gemaakt. In het Crisis-
Organisatiebesluit werd voorgeschreven dat de statuten moesten bepalen “dat
over de georganiseerden door tuchtrechtelijke colleges tuchtrecht wordt uit-
geoefend.”176 Aanvankelijk oefenden de crisisorganisaties zelf het tuchtrecht uit;
later werden zelfstandige (provinciale) tuchtrechters ingesteld.

Een ieder die zich had aangesloten bij een crisisorganisatie diende zich te
houden aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften, alsmede aan de
statuten, reglementen en besluiten van de organisatie. De aangeslotenen waren
bovendien verplicht “na te laten wat indruischt tegen het doel der crisis-
organisatie of de strekking van de wet.”177 De statuten van de organisaties moes-
ten zoals gezegd bepalen dat de aangeslotene die zijn verplichtingen niet of niet
behoorlijk nakwam tuchtrechtelijk kon worden gestraft. Enkele mogelijke tucht-
straffen waren de geldboete van maximaal vijftigduizend gulden en schrapping
als georganiseerde, met ontzegging van het recht opnieuw tot de organisatie te
worden toegelaten.178 De wijze van procederen was eveneens geregeld in het
Crisis-Organisatiebesluit. Het besluit bepaalde uiteindelijk onder meer dat een
tuchtzaak aanhangig kon worden gemaakt door het indienen van een klacht door
de ‘Hoofdambtenaar voor de Crisis-Tuchtrechtspraak’.179 Deze Hoofdambtenaar
werd door de minister aangesteld; de vervolging van tuchtfeiten was dus in han-
den van de overheid.

Karakter van het tuchtrecht
Hoewel op het terrein van de landbouw tuchtrechtspraak tot stand was gekomen,
waren een aantal parlementariërs destijds van mening dat eigenlijk sprake was
van bijzonder strafrecht. Tijdens de behandeling van een in 1934 ingediend
wetsontwerp tot wijziging van de Landbouw-Crisiswet schreven enkele leden in
het voorlopig verslag met betrekking tot het tuchtrecht: “Op deze wijze worden
vrijwel alle handelingen van een zeer groot gedeelte onzer bevolking niet meer
berecht door de gewone rechterlijke macht, welker rechtspraak met allerlei
waarborgen is omgeven, doch door een speciale rechterlijke macht, die aan de
voorschriften van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvorde-
ring niet gebonden is, en die niet eens bij de wet is ingesteld.”180 Volgens deze
kamerleden was geen sprake van ‘eigenlijke disciplinaire rechtspraak’, maar van

                                                       
175. Zie art. 3 Crisis-Organisatiebesluit.
176. Art. 3 onder 5° Crisis-Organisatiebesluit.
177. Art. 14 onder A, ten 2° Crisis-Organisatiebesluit.
178. Art. 15 Crisis-Organisatiebesluit. De ontzegging kon maximaal tien jaren bedragen.
179. Art. 25 Crisis-Organisatiebesluit. De minister kon tevens aan de Hoofdambtenaar ondergeschikte

‘Ambtenaren voor de Crisis-Tuchtrechtspraak’ aanstellen.
180. TK 1933-1934, 409, nr. 5, p. 28. De Landbouw-Crisiswet bepaalde slechts dat tuchtrechtspraak kon

worden ingesteld.
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strafrechtspraak. In de Memorie van Antwoord stelde de regering dat het ont-
worpen tuchtrecht een “belangrijk apparaat vormt, dat noodig is, ten einde de
pogingen tot ontduiking te kunnen tegengaan.”181 In tegenstelling tot de kamer-
leden meende de regering dat wel sprake was van disciplinaire rechtspraak.
Tijdens de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer kwam kamer-
lid Goseling hierop terug. Hij vroeg zich af wat nu eigenlijk het verschil was
tussen strafrecht en tuchtrecht. “De maatregelen op dit stuk worden in dit ont-
werp geconstrueerd als tuchtmaatregelen, in wezen zijn zij straffen op niet-na-
leving van algemeen geldende bepalingen. Dat is bij het eigenlijke tuchtrecht
juist anders.”182

Mulder heeft het tuchtrecht van de Landbouw-Crisiswet eveneens betiteld als
“speciale strafrechtspraak”.183 In zijn proefschrift is hij op zoek gegaan naar de
onderliggende redenen voor het ontstaan van dit ‘tuchtstrafrecht’.184 In de eerste
plaats wijst hij op toentertijd bestaande ontoereikendheden van het strafrecht en
het strafprocesrecht. Het strafrecht kende in die tijd geen straffen waardoor een
onderneming tijdelijk uit het economisch verkeer kon worden verbannen, terwijl
het strafrecht evenmin de strafbaarheid van de rechtspersoon kende. Het op deze
wijze kunnen straffen van een rechtspersoon werd echter ‘onontbeerlijk’ geacht.
Stoffels schrijft in gelijke zin dat de “behoefte (werd) gevoeld aan bijzondere
straffen, afwijkend zoowel in aard als in zwaarte van hetgeen in het gewone
strafrecht mogelijk was.”185 Aan een speciale (wettelijke) regeling zoals die later
in de WED tot stand is gekomen dacht men nog niet, aldus Mulder. Volgens
hem speelde daarbij een grote rol dat de crisiswetgeving nadrukkelijk een tijde-
lijk karakter had. 

Het bestaande strafprocesrecht deugde niet, omdat de te berechten feiten ge-
acht werden gebaat te zijn bij een eenvoudige en snelle berechting. Het Wetboek
van Strafvordering kon een dergelijke procesgang niet realiseren. Vooral de be-
palingen omtrent de dagvaarding en het bewijs frustreerden een vlotte rechts-
gang. Volgens Stoffels “werd als bezwaar gerekend, dat de berechting, mede in
verband met de aan de gewone strafprocedure te stellen vormeischen, voor dit
soort strafbare feiten in het algemeen te langzaam verliep.”186 Het krachtens de
Landbouw-Crisiswet ontworpen ‘tuchtrecht’ daarentegen bood een meer uitge-
klede procedure, aangepast aan de aard van de feiten.

                                                       
181. TK 1933-1934, 409, nr. 6, p. 35.
182. HTK 1933-1934, p. 2274. Volgens de minister was weliswaar sprake van toetredingsdwang, maar

uiteindelijk bestond toch ‘wilsovereenstemming’ tussen de toegetreden persoon en de controle-
instelling (HTK 1933-1934, p. 2278).

183. Mulder (1950), p. 109. Widdershoven (1995), p. 205-218, lijkt voorbij te zien aan het quasi-
strafrechtelijke karakter van het crisistuchtrecht. Hij schrijft over de “overheveling” uit het straf-
recht en “niet-strafrechtelijke” handhaving. Zie over de opvatting van Mulder over het crisis-
tuchtrecht ook Quadvlieg (2001), p. 54 e.v.

184. Mulder (1950), p. 109. Zie over de achtergronden van het oude tuchtrecht ook Van Galen-Hermann
(1984), p. 121 en 122.

185. Stoffels (1943), p. 1.
186. Stoffels (1943), p. 1.
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Een andere belangrijke oorzaak van het ontstaan van het speciale tuchtrecht lag
volgens Mulder bij de rechterlijke macht. De gewone (straf)rechter werd niet
deskundig genoeg geacht, en zou moeite hebben met het opleggen van de ‘juiste
straf’. De snelheid waarmee overtredingen konden worden berecht zou te laag
zijn. De rechterlijke macht zou bovendien al gauw overbelast raken als haar de
berechting van ‘crisisfeiten’ zou worden toevertrouwd. Het aantal te berechten
overtredingen van de wet was groot, terwijl de vervolging en berechting een
grote kennis van zaken vereisten. Stoffels  schrijft over de handhaving van de
Landbouw-Crisiswet: “Hoe grooter echter het aantal dier overtredingen werd en
hoe ingewikkelder de materie, des te meer werd behoefte gevoeld aan een an-
dere, meer gespecialiseerde handhaving. Op den duur was het voor de ambte-
naren van het openbaar ministerie niet meer mogelijk naast hun gewone werk-
zaamheden, die eveneens sterke neiging tot vermeerdering vertoonden, ernstig te
verdiepen in vaak hoogst ingewikkelde en daardoor niet altijd terstond duide-
lijke wettelijke voorschriften. Voor de rechters gold hetzelfde.”187 Capaciteits-
vergroting vond de wetgever niet opportuun, omdat de wetgeving − zo bleek
reeds bij Mulder − van tijdelijke aard zou zijn. 

Het tuchtstrafrecht uit de crisistijd dankte zijn ontstaan dus aan (vermeende)
gebreken van het toentertijd geldende ‘gewone’ straf- en strafprocesrecht. Het
materiële strafrecht miste geëigende sancties zoals de strafbaarheid van rechts-
personen; het strafprocesrecht werd te zwaar geacht voor de te berechten feiten.
De strafrechtelijke organen zouden door de veelheid aan te handhaven voor-
schriften overbelast raken en bovendien ondeskundig zijn. De rechter zou
moeite hebben met het opleggen van ‘de juiste straf’, terwijl de ambtenaren van
het openbaar ministerie naast hun in omvang toenemende ‘gewone’ werkzaam-
heden geen tijd meer zouden hebben zich te verdiepen in de ingewikkelde eco-
nomische crisisvoorschriften. 

Oorlogseconomisch tuchtrecht
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de bevolking geconfronteerd met eco-
nomische omstandigheden, die totaal verschilden van de problemen die zich in
de crisistijd hadden geopenbaard. In de jaren dertig zag de overheid zich ge-
noodzaakt de landbouwsector te steunen omdat een overschot aan producten was
ontstaan. Sinds het uitbreken van de oorlog heerste daarentegen een tekort aan
voedsel. Om hieraan het hoofd te bieden werden bestaande regelingen, zoals de
Landbouw-Crisiswet 1933, aangepast. Daarnaast werden nieuwe regelingen af-
gekondigd, zoals het Voedselvoorzieningsbesluit188 en het Prijsbeheerschingsbe-
sluit.189

                                                       
187. Stoffels (1943), p. 1.
188. ‘Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij met

betrekking tot de voedselvoorziening’ van 21 december 1940, Verordeningenblad 1941, nr. 12.
189. ‘Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheep-

vaart en van Justitie, houdende bepalingen omtrent straffen en strafvordering bij overtreding van
prijsvoorschriften’ van 7 januari 1941, Verordeningenblad 1941, nr. 11.
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De handhaving van deze en andere ‘oorlogseconomische’ wetgeving werd in de
eerste plaats strafrechtelijk vormgegeven. De berechting van de ‘economische
delicten’ werd in 1941 opgedragen aan alleensprekende Economische Rech-
ters.190 Deze rechters oordeelden onder meer over overtredingen van de Land-
bouw-Crisiswet 1933, het Voedselvoorzieningsbesluit, het Prijsbeheerschings-
besluit, de Distributiewet 1939 en de Bodemproductiewet. De strafbaarstelling
van overtredingen van economische voorschriften werd geconcentreerd in het
Economisch Sanctiebesluit 1941.191

Naast de Economische Rechters waren nog steeds tuchtrechters actief op het
terrein van de economische wetgeving. Een belangrijk deel van het oorlogs-
economisch tuchtrecht was geregeld in het Besluit Tuchtrechtspraak Voedsel-
voorziening (BTV).192 Het eerste artikel van dit besluit stelde dat handelingen in
strijd met bepaalde voorschriften, gesteld bij of krachtens de Distributiewet
1939, de Landbouw-Crisiswet 1933, het Voedselvoorzieningsbesluit en het
Organisatiebesluit Voedselvoorziening “tuchtrechtelijk (kunnen) worden af-
gedaan in de gevallen, waarin met tuchtrechtelijke straffen en maatregelen kan
worden volstaan.” Het tuchtrecht fungeerde als plaatsvervangend sanctie-
systeem ten opzichte van het bijzondere ‘economisch strafrecht’.

De tuchtrechtspraak, uitgeoefend op grond van het BTV, kon alleen worden
toegepast op ondernemers, die tot een ‘organisatie’ behoorden in de zin van het
Organisatiebesluit Voedselvoorziening dan wel tot de ‘oude’ crisisorganisaties
in de zin van de Landbouw-Crisiswet 1933. De organisatie van de voedsel-
voorziening was aanvankelijk in handen van de oude crisisorganisaties, maar
sinds 1941 werden deze privaatrechtelijke organisaties vervangen door sectorale
publiekrechtelijke lichamen.193 De instelling van deze lichamen (‘organisaties’
genoemd) was geregeld in het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941.194

Dat bepaalde onder meer dat de lichamen een adviserende, uitvoerende en
besturende taak hadden, en dat aan hen verordenende bevoegdheid kon worden
toegekend. Een belangrijk verschil met de privaatrechtelijke crisisorganisaties
was dat iedere ondernemer die werkzaam was op het terrein van de voedsel-
voorziening, bijvoorbeeld een pluimveehouder, van rechtswege was aangesloten

                                                       
190. ‘Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Justitie met betrekking tot de

berechting van srafzaken, rakende het economische leven’ van 7 april 1941, Verordeningenblad
1941, nr. 71.

191. ‘Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Landbouw en Visscherij, van
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Justitie betreffende sancties op overtreding van verschil-
lende wettelijke maatregelen, rakende het economisch leven’ van 23 augustus 1941, Verordeningen-
blad 1941, nr. 174.

192. ‘Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van Landbouw en Visscherij en van
Justitie betreffende de tuchtrechtspraak op het gebied van de voedselvoorziening’, Stc. 21 september
1942, nr. 183.

193. De basis voor het instellen van deze organisaties werd gevormd door het in 1938 ingevoerde art.
152 Gw: “De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het
beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, teneinde regelend op te treden.”

194. ‘Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij betreffende
den opbouw van een organisatie voor de voedselvoorziening’ van 28 maart 1941, Verordeningen-
blad 1941, nr. 69.
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bij een op dat terrein opererende (bedrijfs)organisatie. Stoffels schrijft: “Het lid
kan zich niet aan de organisatie onttrekken, maar omgekeerd kan ook de orga-
nisatie het lid als zoodanig niet zonder meer uitstooten. Dit is een der gevolgen
van het publiekrechtelijk karakter van de organisatie.”195

Het BTV kende twee tuchtrechters. De eerste was de tuchtrechter voor de
voedselvoorziening, die in ieder arrondissement zitting had. Deze rechter was
bevoegd te oordelen over overtredingen van de in lid 1 van het BTV genoemde
voorschriften, begaan door ondernemers die (van rechtswege) bij de organisaties
waren aangesloten. Hoger beroep werd uitgeoefend door het Centraal College
voor de Tuchtrechtspraak, dat was gevestigd in Den Haag. Volgens Stoffels
oefenden deze tuchtrechters geen “tuchtrechtspraak in den eigenlijken zin van
het woord” uit.196 “Onder eigenlijk tuchtrechtspraak dient toch te worden ver-
staan rechtspraak binnen een bepaalde groep van personen ten aanzien van
vergrijpen, welke uitsluitend door die personen als groepslid kunnen worden be-
gaan.” Het Besluit beperkt zich weliswaar tot de berechting van een bepaalde
groep, zo schrijft hij, “maar de delicten, die den tuchtrechter ter beoordeling
worden voorgelegd, kunnen in het algemeen ook worden begaan door personen
buiten die groep.” Hij karakteriseert het tuchtrecht voor de voedselvoorziening
als “strafrecht, waaraan een tuchtrechtelijke tint is gegeven, een mixtum com-
positum, waarin het strafrechtelijke element overheerscht.” Mulder gaat nog een
stap verder. Volgens hem was noch sprake van ‘eigenlijk tuchtrecht’, noch van
een ‘mixtum compositum’ in de door Stoffels bedoelde zin. Mulder spreekt
simpelweg van “een bijzondere vorm van strafrecht”.197 De overheid wilde deze
in de crisistijd ontstane vorm van tuchtrecht behouden, zo stelt Mulder, omwille
van de voordelen van dit sanctiesysteem: gespecialiseerde rechters en vervol-
gende ambtenaren, een eenvoudige procedure en een snelle berechting.198

De tweede vorm van tuchtrechtspraak die het BTV kende werd uitgeoefend
door de genoemde (publiekrechtelijke) organisaties, mits zij met deze taak door
de ‘Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij’
waren belast. De bevoegdheid van deze tuchtcolleges was beperkt tot overtre-
dingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens verordeningen van de orga-
nisaties.

Buiten het BTV kwam tuchtrecht eveneens voor in het genoemde Prijs-
beheerschingsbesluit. Ook de Economische Rechters oordeelden over over-
tredingen van krachtens dit besluit gestelde prijsvoorschriften. De regeling
daarvan was te vinden in titel II van het Besluit, getiteld ‘Gerechtelijk straf-
recht’. Titel III regelde het tuchtrecht voor de prijzen. Wie daadwerkelijk waren
belast met de tuchtrechtelijke berechting van de prijsvoorschriften volgde uit de
Organisatiebeschikking Prijsbeheersching.199 Artikel 2 van deze beschikking
                                                       
195. Stoffels (1943), p. 9 en 10. 
196. Stoffels (1943), p. 15 e.v.
197. Mulder (1950), p. 166.
198. Mulder (1950), p. 165.
199. ‘Beschikking van den gemachtigde voor de prijzen tot uitvoering van het Prijsbeheerschingsbesluit

met betrekking tot de organisatie der prijsbeheersching’, Stc. 20 januari 1941, nr. 13.
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bepaalde dat de ‘prijsbeheersching’ werd uitgeoefend door een vijftal ‘inspecties
voor de prijsbeheersching’. Aan het hoofd daarvan stond een inspecteur. Deze
diende niet alleen te zorgen voor de ‘algemene controle op de naleving van
prijsvoorschriften’, maar was − naast anderen − tevens bevoegd tot opsporing.
Artikel 4 van de beschikking bepaalde dat de inspecteur tevens (tuchtrechtelijke)
straffen en maatregelen mocht opleggen. De (tuchtrechtelijke) opsporing en
berechting van prijsvoorschriften was dus in handen van dezelfde persoon.

Mulder schrijft over het prijzentuchtrecht: “Dit tuchtrecht heeft met tucht-
recht in eigenlijke zin niets gemeen. Er is zelfs geen spoor van enige groep,
welke niet àlle burgers zou omvatten. De wetgever heeft ook niet bedoeld tucht-
recht te geven, maar “Ordnungsstrafrecht” zoals de Duitse text zegt, die evenals
bij alle bezettingsverordeningen, zo ook bij het Prijsbeheersingsbesluit, de be-
slissende was. Het betreft hier dus bestuursstrafrecht, uitgeoefend door organen
van de uitvoerende macht volgens richtlijnen door die uitvoerende macht te
geven.”200 Dat laatste leidt Mulder af uit art. 11 van het Prijsbeheerschings-
besluit, dat bepaalde dat de tuchtrechtelijke straffen en maatregelen door de
‘Gemachtigde’ of een ander (de inspecteur, zo bleek) worden opgelegd, terwijl
diezelfde gemachtigde de richtlijnen voor het opleggen van straffen vaststelde.

Buitenissigheden?
Mulder achtte de argumenten die hebben geleid tot het ontstaan van het tucht-
strafrecht “leerzaam”, omdat zij zijns inziens tonen “hoe snel bijzondere om-
standigheden kunnen leiden tot het scheppen van een vorm van strafrechtspraak
buiten de rechterlijke macht om”.201 De diverse vormen van ‘strafrechtspraak
buiten de rechterlijke macht om’, zoals sanctieoplegging door de oude tucht-
rechters of boeteoplegging door bestuursorganen, werden door Mulder betiteld
als ‘buitenissigheden’.202 Deze ‘buitenissigheden’ waren volgens Mulder over-
bodig, “indien het strafrecht en het strafprocesrecht zich hebben aangepast aan
de gewijzigde economische omstandigheden en de rechterlijke macht op andere
wijze zal zijn georganiseerd.”203

Het ‘terugbrengen’ van de handhaving van economische voorschriften bin-
nen de kaders van het straf- en strafprocesrecht heeft na de Tweede Wereld-
oorlog zijn beslag gekregen in de WED. Op een aantal punten week de WED,
daarbij geïnspireerd door het oude tuchtstrafrecht, af van het toentertijd gelden-
de straf- en strafprocesrecht: de strafbaarheid van rechtspersonen (art. 15 (oud)
WED), de bijzondere straffen en maatregelen, processuele vereenvoudigingen
(transactie bij overtredingen, de ‘summiere’ dagvaarding) en de introductie van
gespecialiseerde strafrechters (de eerder ter sprake gekomen ‘economische ka-
mers’).

                                                       
200. Mulder (1950), p. 172.
201. Mulder (1950), p. 109.
202. Mulder (1950), p. 109 en 110.
203. Mulder (1950), p. 110.
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2.7.3 Huidig economisch tuchtrecht

Inleiding
Het tuchtrecht werd niet afgeschaft na de Tweede Wereldoorlog. Op het terrein
van de kwaliteit van landbouwproducten bleef dit sanctierecht bestaan. Het
tuchtrecht, uitgeoefend door ‘controle-instellingen’ over bij hen aangeslotenen,
ontbeerde echter een formeel-wettelijke grondslag.204 Omdat de angst was
ontstaan dat de Hoge Raad dit gegeven in strijd met de Grondwet zou oor-
delen205, is de wetgever uiteindelijk een formeel-wettelijke grondslag gaan ont-
werpen voor het tuchtrecht op het terrein van de kwaliteit van landbouwproduc-
ten. Sedert 1971 wordt deze grondslag gevormd door de Landbouwkwaliteits-
wet (Lkw).206

In de volgende paragrafen zal het tuchtrecht, zoals dit op basis van de Lkw
kan worden uitgeoefend, worden besproken. Het huidige economisch tuchtrecht
betreft een alternatief sanctiesysteem dat zich, vanwege zijn wettelijke grond-
slag, begeeft binnen de grenzen van art. 5 WED. Artikel 5 WED bepaalt:
“Tenzij bij de wet anders is bepaald, kunnen ter zake van economische delicten
geen andere voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatregel worden
getroffen, overeenkomstig deze wet op te leggen.” Eén van de wetten waarbij
anders is bepaald is de Landbouwkwaliteitswet. Deze wet wordt via de WED
strafrechtelijk gehandhaafd, maar in de Lkw zelf is de mogelijkheid gecreëerd
dat bepaalde economische delicten niet strafrechtelijk, maar tuchtrechtelijk kun-
nen worden afgedaan.

De Landbouwkwaliteitswet
Uit de considerans van de Lkw volgt dat deze wet, ‘ter bevordering van de af-
zet’, een ‘algemene regeling’ behelst ‘betreffende de kwaliteit van voortbreng-
selen van de landbouw en de visserij’. De Lkw is een kaderwet. Artikel 2 biedt
de grondslag voor het totstandbrengen van de belangrijke ‘landbouwkwaliteits-
besluiten’. Volgens art. 2 kunnen bij of krachtens algemene maatregel van be-
stuur “ter bevordering van de afzet regelen worden gesteld betreffende de kwa-
liteit van produkten.” Onderwerpen die bij een landbouwkwaliteitsbesluit kun-
nen worden geregeld zijn onder meer de verzorging, de vorm, de aanduiding, de
maat en het gewicht van producten, alsmede (met betrekking tot producten) de
inrichting van bedrijfsgebouwen en vervoermiddelen, het gebruik van grond- en
hulpstoffen en het gebruik van machines, werktuigen en gereedschappen. Op
basis van art. 2 Lkw zijn vele besluiten en regelingen afgekondigd. Enkele
voorbeelden zijn het Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelberei-
                                                       
204. Van Galen-Herrmann (1984), p. 119. Het ontbreken van een formeel-wettelijke grondslag werd

reeds in 1954 gesignaleerd door de Sociaal-Economische Raad in het kader van een advies “inzake
het vraagstuk der kwaliteitsregeling van landbouwproducten”. Het advies van de SER is als bijlage
opgenomen bij de toelichting op het ontwerp van de Landbouwkwaliteitswet (zie TK 1968-1969,
9943, nr. 4).

205. De angst hield verband met HR 8 juni 1951, NJ 1952, 144. Zie hieromtrent nader TK 1968-1969,
9943, nr. 3, p. 16 en Van Galen-Herrmann (1984), p. 119.

206. Wet van 8 april 1971, Stb. 371 (nadien gewijzigd).



69EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

ding207, het Landbouwkwaliteitsbesluit onbewerkt hout208 en het Landbouwkwa-
liteitsbesluit scharreleieren209.

Artikel 8 lid 1 Lkw bepaalt dat in een landbouwkwaliteitsbesluit ‘privaat-
rechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid’ kunnen worden
belast met het toezicht op de naleving van bij of krachtens het besluit gestelde
regels door bij hen aangeslotenen. Deze rechtspersonen worden ‘controle-instel-
lingen’ genoemd. Volgens art. 9 Lkw kan een kwaliteitsbesluit bepalen “dat
gedragingen, ter zake waarvan bij of krachtens dat besluit regelen zijn gesteld,
uitsluitend zijn toegestaan aan degenen, die zijn aangesloten bij een controle-
instelling.” Een voorbeeld van een besluit waarin deze twee mogelijkheden zijn
toegepast is het Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe melk en zuivelbereiding.
Artikel 7 lid 1 onder a van dit besluit bepaalt dat de Stichting Centraal Orgaan
voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel is belast “met het toezicht op de
naleving door de bij haar aangeslotenen van de bij of krachtens dit besluit
gestelde regels.” Artikel 6 lid 1 bepaalt dat “het bedrijfsmatig produceren van
rauwe melk (...) uitsluitend (is) toegestaan aan aangeslotenen bij de in artikel 7
genoemde controle-instelling.”

Artikel 13 Lkw opent de weg voor tuchtrechtelijke afdoening door controle-
instellingen van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens een
landbouwkwaliteitsbesluit, begaan door aangeslotenen bij die controle-instel-
ling. De tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door een orgaan van de controle-
instelling, het ‘tuchtgerecht’ genoemd. Tevens kan een controle-instelling een
beroepsinstantie creëren, dat dan het ‘centraal tuchtgerecht’ wordt genoemd.210

De samenstelling van het (centraal) tuchtgerecht, alsmede zijn bevoegdheid en
de te volgen procedure is neergelegd in het Tuchtrechtbesluit Landbouwkwa-
liteits wet (Tbl)211 en in de afzonderlijke reglementen van de controle-instel-
lingen. De ‘tuchtmaatregelen’ die een controle-instelling kan treffen volgen uit
art. 13 lid 1 Lkw: 1) berisping; 2) geldboete van de derde categorie;212 3) het
stellen van de aangeslotene onder verscherpte controle op zijn kosten voor ten
hoogste twee jaren en 4) openbaarmaking van de tuchtbeschikking op kosten
van de aangeslotene.213

                                                       
207. Besluit van 14 januari 1994, Stb. 63 (nadien gewijzigd).
208. Besluit van 24 september 1973, Stb. 479 (nadien gewijzigd).
209. Besluit van 19 oktober 1978, Stb. 636 (nadien gewijzigd).
210. Kent een controle-instelling geen beroepsinstantie, dan kan beroep worden ingesteld bij het College

van Beroep voor het bedrijfsleven. 
211. Besluit van 12 juli 1979, Stb. 455 (nadien gewijzigd).
212. Vóór de komst van de euro bedroeg de maximale geldboete die naar aanleiding van een tuchtfeit

kon worden opgelegd f 10.000,-. De Wet van 27 september 2001, Stb. 481 ‘tot aanpassing van
wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro’ heeft het bedrag vervangen door
een verwijzing naar de geldboetecategorieën uit het Wetboek van Strafrecht (art. 23 lid 4 Sr). Uit de
toelichting op de Aanpassingswet blijkt dat in alle straf- en tuchtrechtelijke regelingen van het
ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij waarin boetebedragen voorkwamen, deze
bedragen zijn vervangen door de strafrechtelijke geldboetecategorieën (zie TK 2000-2001, 27472,
nr. 3, p. 25).

213. Het Tbl kent naast de berechting door een tuchtgerecht ook de figuur van berechting door de
voorzitter van het tuchtgerecht. Artikel 13 lid 1 Tbl bepaalt: “In het tuchtreglement kan worden
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De koppeling tussen het tuchtrecht en het strafrecht
De krachtens de Lkw in de landbouwkwaliteitsbesluiten gestelde voorschriften
kunnen niet alleen tuchtrechtelijk, maar ook − via de WED − strafrechtelijk
worden afgehandeld. De beide trajecten bestrijken dus voor een deel dezelfde
normen. Overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens een landbouw-
kwaliteitsbesluit leveren dus economische delicten op die zowel strafrechtelijk
als tuchtrechtelijk kunnen worden afgedaan. Daarbij fungeert de tuchtrechtelijke
afdoening uitdrukkelijk als alternatief voor de strafrechtelijke afdoening; het
tuchtrecht werkt plaatsvervangend ten opzichte van het strafrecht. Formeel ge-
zien is het strafrecht het dominante handhavingsmechanisme. Zo volgt uit art. 11
lid 3 van het Tbl dat een (tucht)zaak niet aanhangig wordt gemaakt “dan in-
gevolge overleg met de Officier van Justitie.” Uit de Lkw zelf volgt dat art. 13
van die wet, dat de tuchtrechtelijke afdoening van overtredingen van een land-
bouwkwaliteitsbesluit mogelijk maakt, geen toepassing vindt “indien de Officier
van Justitie, na overleg met de controle-instelling, heeft beslist, dat een overtre-
ding strafrechtelijk zal worden afgedaan” (zie art. 18 lid 2 Lkw). De officier van
justitie beslist met andere woorden − althans zo luidt de wet − welk traject wordt
gevolgd indien een overtreding van een landbouwkwaliteitsbesluit is geconsta-
teerd: het tuchtrechtelijke traject, beheerst door het Tbl en het tuchtreglement
van de betreffende controle-instelling, dan wel het strafrechtelijke traject, be-
heerst door de WED en het Wetboek van Strafvordering. Maar ook als voor de
tuchtrechtelijke weg is gekozen kan de officier van justitie bij de procedure wor-
den betrokken. Zo moet de secretaris van een centraal tuchtgerecht de officier
van justitie op de hoogte stellen van een ingesteld beroep (“tenzij deze heeft
laten weten dat daarvan kan worden afgezien”). Daarnaast is bijvoorbeeld in het
tuchtreglement van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de
Zuivel bepaald dat het bestuur van de controle-instelling de officier van justitie
kan verzoeken een getuige, die niet wil verschijnen, te dagvaarden.214

In de praktijk zal de officier van justitie, nadat een overtreding is geconsta-
teerd van een landbouwkwaliteitsbesluit, niet telkens hoeven te besluiten welk
traject in casu moet worden gevolgd. Uit de Richtlijn voor strafvordering regel-
geving ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij215 volgt, althans met
betrekking tot een aantal landbouwkwaliteitsbesluiten, dat processen-verbaal ten
aanzien van overtredingen van de besluiten alleen door de Algemene Inspectie-
dienst naar de officier van justitie worden gezonden indien het een (ernstig)
geval van recidive betreft, dan wel een ernstige overtreding. Uit de literatuur
blijkt verder, dat eerder reeds ‘werkafspraken’ zijn gemaakt waaruit blijkt dat

                                                       
bepaald in welke gevallen de voorzitter de zaak kan afdoen, indien naar zijn oordeel geen, dan wel
geen andere maatregel dient te worden opgelegd dan een berisping, een geldboete van de tweede
categorie of het stellen van de aangeslotene onder verscherpte controle op zijn kosten voor een
termijn van ten hoogste zes maanden.”

214. Zie art. 15 lid 2 Tuchtreglement COKZ (zie voor een weergave van het reglement de Goedkeuring
tuchtreglement COKZ van de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij van 14 februari 1997
(Stc. 39)).

215. Richtlijn van 8 september 1998, Stc. 1999, 61.
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een overtreding van een landbouwkwaliteitsbesluit in beginsel tuchtrechtelijk
wordt afgedaan, tenzij sprake is van recidive, inbreuken met een ‘crimineel
karakter’, samenloop met een commuun delict of een ‘aanzienlijk’ wederrechte-
lijk verkregen voordeel.216

De Arbowet en de Landbouwkwaliteitswet: een systeemvergelijking
Overtredingen van voorschriften gesteld bij de Landbouwkwaliteitsbesluiten
kunnen, zo bleek, tuchtrechtelijk in plaats van strafrechtelijk worden afgedaan.
De mogelijkheid van tuchtrechtelijke afdoening heeft de aard van het delict niet
veranderd; de Lkw en haar uitvoeringsbesluiten kennen slechts economische
delicten. Ten aanzien van bepaalde delicten kan de wijze van afdoening ver-
schillen: tuchtrechtelijk of strafrechtelijk. Het (economisch) tuchtrecht fungeert
daarbij als goed aansluitend plaatsvervangend sanctiesysteem ten opzichte van
het (economisch) strafrecht. De nauwe verbondenheid tussen de beide sanctie-
systemen blijkt onder meer uit de rol die de officier van justitie mogelijk kan
vervullen in tuchtzaken. 

Anders dan de Lkw kent de Arbowet 1998 twee soorten delicten: strafbare
feiten en beboetbare feiten. De strafbare feiten zijn allen economische delicten.
Anders dan onder de Lkw zijn de buiten de sfeer van het strafprocesrecht
gehouden ‘delicten’ van de Arbowet echter geen economische delicten. Een be-
boetbaar feit kan mogelijk wel ‘evolueren’ naar economisch delict, en wel
indien het feit voor de derde maal binnen een zeker tijdsbestek is begaan.217

Anders dan de tuchtrechtelijke afdoening onder de Lkw fungeert de bestuurlijke
beboeting hier dus niet als plaatsvervangend sanctiesysteem ten opzichte van het
strafrecht, maar als exclusief sanctiesysteem.

Aangezien bestuurlijke beboeting als alternatief voor strafrechtelijke hand-
having wordt gezien, zou het de voorkeur verdienen het handhavingssysteem
van de Arbowet 1998 op dezelfde wijze op te zetten als het stelsel van de Lkw.
Dat zou meebrengen dat de bepalingen, die nu bij overtreding beboetbare feiten
opleveren, onder de WED gebracht moeten worden. In de Arbowet 1998 kan
dan worden bepaald dat de overtredingen van de bewuste bepalingen door mid-
del van bestuurlijke boetes kunnen worden afgedaan, tenzij sprake is van levens-
gevaar, (dreigend) letsel of recidive. Op deze wijze wordt enerzijds recht gedaan
aan de behoefte aan een alternatief sanctiesysteem, en anderzijds wordt − net als
bij de Lkw − een coherent handhavingssysteem gecreëerd, dat binnen de kaders
van art. 5 WED blijft.

                                                       
216. Huijzer en Fikkert (1994), p. 439. Van Galen-Herrmann (1984), p. 122, meldt dat “de directeur van

de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van landbouw en visserij” als “verbindingsschakel”
fungeert tussen het OM en de controle-instelling, en een “zeeffunctie” vervult. Getracht is de in de
tekst genoemde ‘werkafspraken’ te achterhalen, maar dat is niet gelukt; het OM verwees mij naar de
in de tekst genoemde strafvorderingsrichtlijn.

217. Zie art. 33 lid 3 Arbowet 1998.
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Generaal-preventieve aspecten van het economisch tuchtrecht 
De generaal-preventieve werking van het economisch tuchtrecht, zoals dat voor-
komt in landbouwwetgeving, wordt hoog ingeschat. Uit de literatuur kan worden
afgeleid dat dit niet zozeer komt door de mogelijke sancties (‘maatregelen’) die
dit tuchtrecht kent, als wel door het vóórkomen van intensieve controle en het
daad- werkelijk opleggen van tuchtsancties. Fikkert en Huijzer schrijven in hun
preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch recht: “Beziet men de tuchtmaat-
regelen die mogelijk zijn in het kader van het economisch tuchtrecht dan lijkt op
het eerste gezicht de effectiviteit daarvan in relatie gezien tot het economisch
strafrecht niet erg groot.”218 Ook Schreuders en Wladimiroff zijn deze mening
toegedaan. Enerzijds achten zij de mogelijke geldboetes, vergeleken met de
WED, relatief laag. Anderzijds hebben de overige maatregelen, zoals de be-
risping en het stellen van een aangeslotene onder verscherpte controle, volgens
deze schrijvers “slechts een normerend effect en dragen aldus uitsluitend bij tot
het voorkomen van herhaling en navolging.”219 Deze schrijvers stellen evenwel
dat “de kans om gepakt te worden en de eventuele kans op een sanctie” van
groter belang is voor de effectiviteit van een sanctiestelsel.220 Op dit vlak lijkt
het economisch tuchtrecht hoge ogen te gooien. Schreuders en Wladimiroff
schrijven met betrekking tot ‘economische delicten’, waarmee zij waarschijnlijk
doelen op (formele) economische delicten die tuchtrechtelijk kunnen worden
afgedaan: “Bij economische delicten is er, anders dan bij tuchtfeiten in het
algemeen, sprake van een actief controle-beleid. De toezichthoudende organen
wachten niet af, of komen eerst bij een gerede verdenking in actie, doch voeren
controleprogramma’s uit welke de hier bedoelde pakkans positief beïnvloeden.
In zoverre is economisch tuchtrecht wel effectief.”221 Daarnaast wijzen de
auteurs op de ‘snelheid van ingrijpen en oplegging van sanctie’, die eveneens
zou bijdragen aan de effectiviteit van het tuchtrecht. Fikkert en Huijzer wijzen
op dezelfde factoren.222 Zij dichten het economisch tuchtrecht een ‘relatief
sterke preventieve werking’ toe.

De effectiviteit van het economisch tuchtrecht schuilt, zo blijkt uit de lite-
ratuur, in een actief controlebeleid waardoor de pakkans wordt vergroot, en in
een daarop volgende daadwerkelijke − snelle − sanctietoepassing. De doelma-
tigheid en de doeltreffendheid van het sanctiesysteem zal, zo valt aan te nemen,
daarbij positief worden beïnvloed door het gegeven dat de handhaving door
specialisten wordt uitgevoerd. Daarbij kan met name aan de sanctieopleggers
worden gedacht, ofwel de tuchtcolleges. Deze sanctieopleggers zijn ‘slechts’
belast met het toezicht op de naleving van één regeling of een klein aantal rege-
lingen, waardoor zij − anders dan het breder georiënteerde OM − geen moeilijke
prioriteitsvragen hoeven te stellen en te beantwoorden. De gespecialiseerde

                                                       
218. Huijzer  en Fikkert (1984), p. 436 e.v.
219. Schreuders en Wladimiroff (1990), p. 80.
220. Schreuders en Wladimiroff (1990), p. 80.
221. Schreuders en Wladimiroff (1990), p. 81.
222. Huijzer  en Fikkert (1994), p. 438.
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organen zijn daardoor goed in staat om de regelingen die aan hun toezicht zijn
toevertrouwd, ‘krachtig te handhaven’. In de termen van Van Veen: de
angstopwekkende werking, te bereiken door een daadwerkelijke oplegging van
tuchtsancties, wordt door de toepassing van deskundige sanctieopleggers (beter)
verzekerd.

Zowel Schreuders en Wladimiroff als Fikkert en Huijzer pleiten vanwege
zijn effectiviteit voor meer economisch tuchtrecht ter vervanging van het eco-
nomisch strafrecht.223 “Zodanige aanpak is wenselijk,” zo schrijven de eersten,
“zowel uit oogpunt van decriminalisering als wat de efficiënte afdoening van
economische misslagen betreft.” Het economisch strafrecht dient volgens hen
gereserveerd te blijven voor de meer ernstige ‘misslagen’ “die een verdergaande
reactie vragen dan tuchtrechtelijk mogelijk en wenselijk is”. Hierbij kan worden
aangetekend dat het weinig zinvol is in zijn algemeenheid te pleiten voor ‘meer
tuchtrecht’; of zekere wetsovertredingen zich lenen voor tuchtrechtelijke afdoe-
ning hangt, gezien de aard van het tuchtrecht, onder meer af van de vraag of de
normadressaten een ‘groep’ vormen die aan tuchtrecht kan worden onderwor-
pen.

2.7.4 Tuchtrecht zonder deugdelijke grondslag 

HR 28 februari 1997, AB 1997, 314 (m.nt. ThGD)224 betreft een interessant
voorbeeld van een regeling van economisch tuchtrecht die vanwege het ontbre-
ken van een deugdelijke wettelijke grondslag in strijd kwam het het bepaalde in
art. 5 WED. Uit het arrest kan worden afgeleid welke grens in acht moet worden
genomen als een alternatief sanctiesysteem wordt ontwikkeld terzake van eco-
nomische delicten.225 Het arrest had betrekking op de slachtveesector. Deze
sector wordt voor een deel beheerst door een tweetal ‘productschappen’: het
Productschap voor Vee, Vlees en Eieren en het Productschap voor Veevoeder.
Het bestuur van deze ‘bedrijfslichamen’226 is op grond van art. 93 lid 1 WBO
bevoegd verordeningen vast te stellen met betrekking tot de aan de bedrijfsli-
chamen opgedragen taken.227 De overtredingen van voorschriften, gesteld bij of
krachtens art. 93 WBO leveren economische delicten op (zie art. 1 ten 4° WED).

In 1990 zijn een aantal ondernemers uit de vleessector, in overleg met de
twee productschappen, overgegaan tot de oprichting van de ‘Stichting Kwali-

                                                       
223. Schreuders en Wladimiroff (1990), p. 83.
224. Zie voor het arrest tevens NJ 1999, 732. Nadien heeft de Hoge Raad nogmaals over de materie

moeten oordelen (HR 10 december 1999, NJ 2000, 8).
225. Zie voor een bespreking van dit arrest tevens Van Steijn (1997), p. 1883 e.v. en Mulder en

Doorenbos (2002), p. 119.
226. ‘Bedrijfslichaam’ is de verzamelterm voor de hoofdproduct-, product-, hoofdbedrijf- en bedrijf-

schappen die op grond van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (WBO) kunnen worden ingesteld (zie
art. 66 lid 4 WBO).

227. Zie art. 71 WBO: “De bedrijfslichamen hebben tot taak een het belang van het Nederlandse volk
dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen,
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken per-
sonen te behartigen.”
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teitsgarantie Vleeskalversector’ (Skv). Deze stichting stelde zich onder meer ten
doel de kwaliteit van kalvervoer en kalfsvlees te garanderen. De ondernemers
die zich aansloten bij de Skv verplichtten zich te onderwerpen aan het zo-
genaamde ‘controle- en sanctiereglement’ van de stichting. Dit reglement, dat
krachtens de statuten van de stichting was vastgesteld, gaf de directeur van de
Skv de bevoegdheid een boete op te leggen aan een aangesloten ondernemer als
die een voorschrift van het controle- en sanctiereglement had overtreden.228 Op
basis van de statuten was tevens een ‘Geschillenreglement Skv’ totstand-
gekomen, dat voorzag in de instelling en de werkwijze van de ‘Geschillencom-
missie Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector’ (Gkv). Deze geschillencommissie
fungeerde als beroepsorgaan; de uitspraken van de Gkv hadden de juridische
status van ‘bindend advies’.229

In de onderhavige zaak werd aan een ondernemer, Buijs, een boete opgelegd
door de directeur van de Skv omdat hij verboden groeibevorderende stoffen had
toegediend aan een aantal van zijn kalveren. Buijs ging in beroep bij de Gkv, en
deze stelde grote vraagtekens bij de bevoegdheid van de Skv om boetes op te
leggen. De Geschillencommissie onderzocht de verhouding tussen de Skv en de
twee genoemde productschappen en kwam tot de conclusie  dat de Skv, “hoewel
gehuld in het kleed van een privaatrechtelijke rechtspersoon, feitelijk functio-
neert als verlengde arm van beide Productschappen, die ernaar streven om
zoveel mogelijk voedsel te geven aan de indruk dat SKV zo niet deel uitmaakt
van, dan toch wel vast verankerd is in, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
en van die positie uit opereert.”230 Volgens de commissie kreeg de Skv taken op-
gedragen van de productschappen en waren de statuten en reglementen van de
stichting goedgekeurd door de besturen van de productschappen.

De Gkv meende dat de boete aan Buijs in wezen was opgelegd ter zake van
een overtreding van de − via art. 93 WBO jo. art. 1 WED strafrechtelijk gehand-
haafde − ‘Verordening stoffen met sympathicomimetische werking (PVV) 1991’
(PBO 1991, 32). Het controle- en sanctiereglement voorzag volgens de Ge-
schillencommissie in een ‘aanvullend sanctiestelsel’ en een ‘intensief controle-
sy- steem’ met betrekking tot de strafrechtelijk gehandhaafde bepalingen van de
verordening. De Gkv meende dat de regel van art. 5 WED op ‘ontoelaatbare
wijze werd doorkruist’, omdat was voorzien in een aanvullend sanctiestelsel; de
Geschillencommissie vernietigde de opgelegde boete. De uitspraak van de Ge-
schillencommissie is opmerkelijk te noemen, omdat haar instelling was geba-
seerd op de statuten van de Skv; de bevoegdheid van de Skv om boetes op te
leggen werd als het ware ‘van binnenuit’ − op juridische gronden − bestreden. 

De Skv kon zich niet verenigen met de beslissing van de Geschillencommis-
sie en wendde zich met een civielrechtelijke vordering tot de rechtbank. De

                                                       
228. De boete wordt hier beschouwd als tuchtmaatregel. Zij zou ook ‘privaatrechtelijke boete’ genoemd

kunnen worden, aangezien het opleggen ervan een privaatrechtelijke grondslag heeft.
229. Zie hieromtrent art. 7:900 e.v. BW.
230. Zie de samenvatting van de overwegingen van de Gkv, opgenomen in het arrest onder punt 4

(‘Motivering van het bindend advies’).
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stichting stelde in de eerste plaats dat de beslissing van de Gkv onjuist was zodat
het ‘bindend advies’ voor haar niet bindend was. Daar deed de stichting nog een
schepje bovenop door van de rechter te vorderen Buijs op straffe van een
dwangsom onder meer te verbieden verboden stoffen aan kalveren toe te dienen.
Zowel de rechtbank, als in hoger beroep het hof, meenden echter dat de toepas-
sing van het controle- en sanctiereglement strijdig was met art. 5 WED. “De
kern van de aan die slotsom ten grondslag liggende (...) motivering,” zo over-
woog de Hoge Raad uiteindelijk231 in cassatie, “laat zich aldus weergeven dat de
geschillencommissie redelijkerwijs heeft kunnen concluderen dat, onder de door
de commissie vastgestelde bijzondere omstandigheden van het onderhavige ge-
val, met de toepassing in dit geval van het CSR (controle- en sanctiereglement,
EG) de grenzen zijn overschreden van de door art. 5 WED geboden ruimte voor
het treffen van andere voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatre-
gel dan de overeenkomstig de Wet economische delicten op te leggen straffen en
maatregelen.”232 Met het aldus gemotiveerde oordeel had het hof niet blijk ge-
geven van een onjuiste opvatting omtrent art. 5 WED, “terwijl dat oordeel te
zeer verweven is met waarderingen van feitelijke aard om voor het overige in
cassatie op zijn juistheid te kunnen worden onderzocht.”

Met betrekking tot de verbodsvordering overwogen zowel rechtbank als hof
dat de Skv bij het instellen van deze vordering eveneens als ‘verlengde arm’ van
de productschappen had gefunctioneerd. De conclusie van rechtbank en hof
luidde dat voor deze productschappen publiekrechtelijke wegen openstonden
waarmee een vergelijkbaar resultaat kon worden bereikt, zodat toewijzing van
de civielrechtelijke verbodsvordering de publiekrechtelijke weg op ‘onaanvaard-
bare wijze’ zou doorkruisen. De Hoge Raad vond deze gedachtegang ‘juist’233

en verwees naar het nog te bespreken arrest inzake Klomp (HR 15 mei 1970, NJ
1970, 327, m. nt. G.J.S.).234 Daarin werd een door een bedrijfslichaam ingestel-
de civielrechtelijke actie afgewezen omdat een ondernemer, die niet over een
vestigingsvergunning beschikte, niet jegens het bedrijfschap onrechtmatig han-
delde.

De Skv werd dus zowel door de Geschillencommissie als door de rechtbank
en het hof beschouwd als ‘verlengde arm’ van de productschappen. Daardoor
vertegenwoordigde het controle- en sanctiereglement een ‘alternatief sanctiestel-
sel’, dat voor een deel normen bestreek die ook in een via de WED strafrechte

                                                       
231. Annotator Drupsteen schrijft: “Een interne geschillencommissie, die uiteindelijk berust op dezelfde

privaatrechtelijke grondslag als de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector in het verband
waarvan ze werkzaam is, en die bij wege van bindend advies het handhavingsstelsel van deze
stichting op principiële gronden onderuithaalt en daarmee een deel van haar werkzaamheden over-
bodig maakt. Geen wonder dat de stichting tot in drie instanties dit bindend advies tracht aan te
vechten, maar bij ieder van die instanties tevergeefs.”

232. Als de boete die de directeur kon opleggen als privaatrechtelijke boete wordt aangemerkt, dan kan
uit het arrest worden afgeleid dat een overheidsorgaan (of een daaraan gelieerd privaatrechtelijk
uitvoeringsorgaan) gezien art. 5 WED zonder wettelijke grondslag geen punitieve civielrechtelijke
sanctie ter zake van een (in wezen) economisch delict mag opleggen.

233. Zie r.o. 6.4 van het arrest.
234. Zie paragraaf 2.8.2.
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lijk gehandhaafde productschapverordening waren neergelegd. A contrario kan
uit dit arrest worden afgeleid dat art. 5 WED niet zou zijn geschonden als de
Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector een zuiver particulier en privaat-
rechtelijk initiatief zou zijn geweest die niet zou zijn gelieerd aan een product-
schap of een ander overheidsorgaan.235

2.8 Civielrechtelijke handhaving

2.8.1 Inleiding

Naleving van wettelijke voorschriften kan niet (alleen) op punitieve wijze
worden aangepakt, maar (ook) op civielrechtelijke wijze. In dit verband heeft de
wetgever in bepaalde rechtsgebieden, zoals het jaarrekeningenrecht, bijzondere
nalevingsvorderingen gecreëerd. Voor zover een wet236 geen bijzondere na-
levingsvorderingen kent, zoals het Nederlandse mededingingsrecht, kan het op
civielrechtelijke wijze afdwingen van naleving van wettelijke regels worden ge-
grond op het commune civiele recht. Het afdwingen van naleving verloopt in dat
geval via de vordering van een rechterlijk verbod of gebod. Deze rechts-
vordering is gegrond op art. 3:296 BW. In het navolgende zullen eerst enige
aspecten van deze rechtsvordering worden besproken. Daarna zal nader worden
stilgestaan bij de civielrechtelijke handhaving van het jaarrekeningenrecht, het
arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht.

2.8.2 Artikel 3:296 BW: het rechterlijk verbod of gebod 

De rechtsvordering
Artikel 3:296 lid 1 BW bepaalt: “Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplich-
ting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander ver-
plicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vor-
dering van de gerechtigde, veroordeeld.”237 Deze rechtsvordering kan worden
ingesteld om te voorkomen dat een dreigende onrechtmatige daad, bijvoorbeeld
de schending van een wettelijke plicht, wordt gepleegd. Bovendien kan de bepa-
ling worden aangewend om een voortdurende onrechtmatige daad te beëindigen.
Het instellen van de vordering om te voorkomen dat een onrechtmatige daad
wordt gepleegd kan volgens Hartkamp ‘in verband worden gebracht’ met de op-

                                                       
235. Vergelijk Keulen (1995), p. 220, die met betrekking tot art. 5 WED schrijft: “Voor de civiele rechter

geldt, dat hij met een kritisch oog moet kijken naar boetebedingen die een overheidsorgaan in een
overeenkomst met een particulier heeft laten opnemen” (cursief EG). De SKV was weliswaar op
privaatrechtelijke leest geschoeid, maar was in wezen pseudo-privaatrechtelijk van aard vanwege de
nauwe betrokkenheid van de productschappen. Vergelijk Mulder en Doorenbos (2002), p. 119.

236. Of, in het geval van Boek 2 BW, een wetboek.
237. Zie voor een bespreking van deze handhavingsmodaliteit in het kader van de effectieve handhaving

van het milieurecht: Blomberg en Michiels (1997), p. 163 e.v.
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vatting dat er “reeds vóór het plegen van een onrechtmatige daad een rechts-
plicht bestaat, nl. om zich van die daad te onthouden.”238

Voor het instellen van de vordering is niet vereist dat de eiser schade heeft
geleden of in de toekomst schade zal lijden. Ook maakt het niet uit of de ge-
daagde nu of in de toekomst schuld heeft dan wel schuldig zal zijn aan de on-
rechtmatige daad.239 Wel is, net als bij de vordering tot schadevergoeding, de
relativiteitsleer van groot belang. De relativiteitsleer zit ingebakken in art. 3:296
lid 1 BW240, maar zij is met betrekking tot het schadevergoedingsrecht uitge-
schreven in art. 6:163 BW: “Geen verplichting tot schadevergoeding bestaat,
wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals
de benadeelde die heeft geleden.”241 De relativiteitsleer houdt voor wat betreft
het schadevergoedingsrecht in dat iemand slechts tot schadevergoeding is ge-
houden als hij een rechtsnorm heeft geschonden die (mede) de individuele bena-
deelde beoogt te beschermen. Voor zover een geschonden wetsbepaling niet
strekt tot bescherming van de individuele belangen van de gelaedeerde zal de
vordering moeten worden afgewezen. De leer brengt ten aanzien van art. 3:296
lid 1 BW mee dat de rechter pas overgaat tot het opleggen van een verbod of
gebod als de wettelijke norm, die dreigt te worden geschonden, (mede) strekt tot
de bescherming van de (individuele) belangen van de eiser.

Toewijzing van de vordering leidt tot een uitspraak waarin de gedaagde tot
een zeker doen of nalaten wordt verplicht.242 Veelal wordt het afdwingen van het
rechterlijk verbod of gebod kracht bijgezet door tevens van de rechter te vorde-
ren dat de gedaagde wordt veroordeeld tot de betaling van een geldsom, dwang-
som genoemd, ‘voor het geval dat aan de hoofdverplichting niet wordt voldaan’
(zie art. 611a lid 1 Rv). Wordt ook die vordering toegewezen, dan kan de eiser,
zodra de gedaagde het verbod of gebod overtreedt, zowel de dwangsom invorde-
ren als de eventueel geleden schade opeisen. Hartkamp schrijft over de dwang-
som: “Het is dit dwangmiddel, gecombineerd met de mogelijkheid om ook in
kort geding een verbod of bevel te vorderen, dat de grote effectiviteit van de
verbodsvordering teweegbrengt en dat, in de woorden van H. Drion, het zwaar

                                                       
238. Hartkamp (1998), p. 115. Vóór de invoering van het ‘nieuwe’ Burgerlijk Wetboek kon de vordering

van een rechterlijk verbod of gebod worden gebaseerd op het onrechtmatige-daadsartikel (art. 1401
(oud) BW). Zie nader Hartkamp (1998), p. 115.

239. Hartkamp (1998), p. 115. 
240. In art. 3:296 lid 1 BW is bepaald dat (cursivering EG) ‘hij die jegens een ander verplicht is iets te

geven, te doen of na te laten’ daartoe door de rechter kan worden veroordeeld. Zie nader Hartkamp
(1998), p. 100.

241. “De relativiteitstheorie met betrekking tot geschreven normen wordt vaak aangeduid als de ‘Schutz-
normleer’,” aldus Van Nispen (1978), p. 159.

242. De rechter kan op grond van art. 6:168 BW een gevraagd verbod of gebod afwijzen “op de grond
dat deze gedraging op grond van zwaarwegende maatschappelijke belangen behoort te worden
geduld.” Het recht schadevergoeding te vorderen blijft in een dergelijk geval echter bestaan (zie het
tweede lid van art. 6:168 BW). Artikel 6:168 kan worden gezien als een uitzondering op art. 3:296
BW (zie Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek (2001), aant. 1 op art. 6:168 BW (S.D.
Lindenbergh)).
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tepunt van ons privaatrecht heeft verschoven van de geldelijke aansprakelijkheid
naar de nakoming van verplichtingen (...).”243 

De gebods- of verbodsvordering en de handhaving van het economisch or-
deningsrecht
De gebods- of verbodsvordering is in het verleden wel gebruikt als particulier
alternatief voor het niet of niet effectief uitvoeren van strafrechtelijke handha-
ving. Dit is voorgekomen met betrekking tot de Vestigingswet Kleinbedrijf
1937. Deze wet was destijds in het leven geroepen om het aantal ondernemers
dat zonder voldoende vakbekwaamheid een bedrijf opstartte terug te dringen.
Het gebrek aan vakbekwaamheid had een aantal vervelende gevolgen. In de
praktijk was gebleken dat veel ondernemers na verloop van tijd hun onderne-
ming moesten staken, met als gevolg dat niet alleen deze ondernemers, maar ook
leveranciers en concurrenten schade leden. Om hieraan een einde te maken werd
het kunnen uitoefenen van een bedrijf aan een vergunning gekoppeld, af te ge-
ven door de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Dit vergunningenstelsel zou
tevens als gunstig gevolg hebben dat de bestaande overbezetting in bepaalde
sectoren kon worden teruggedrongen. De vergunning werd slechts verleend als
de aspirantondernemer kon aantonen dat hij over voldoende handelskennis en
kredietwaardigheid beschikte. 

De Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 was aanvankelijk een bijzondere straf-
wet, maar werd na de Tweede Wereldoorlog onder de WED gebracht. De straf-
rechtelijke handhaving van de wet kwam evenwel niet goed van de grond. Mul-
der schrijft hierover: “Indien het al tot vervolging kwam, was de opgelegde straf
nog zodanig, dat hij niet de minste indruk maakte.”244 Volgens Mulder grepen
ondernemers daarom naar de civielrechtelijke verbodsactie om concurrenten,
die niet over de vereiste vergunning beschikten, te weren.245 Het commune ci-
viele recht ging met betrekking tot de Vestigingswet dus fungeren als alternatief
voor de gebrekkige strafrechtelijke handhaving.

In HR 30 oktober 1959, NJ 1961, 574 werd het kunnen instellen van een
verbods- of gebodsactie, met als doel concurrenten zonder vestigingsvergunning
tot stopzetting van hun bedrijf te dwingen, erkend.246 Een ondernemer, Walvius,
vorderde in deze zaak dat de rechter een andere ondernemer zou bevelen tot het
stoppen van ‘elke uitoefening van den kleinhandel in bontkleding en bontarti-
kelen’. De eiser baseerde deze vordering op het feit dat de concurrent, Bruyn-
steen, zijn bedrijf op een gegeven moment zonder vergunning had uitgebreid

                                                       
243. Hartkamp (1998), p. 115, onder verwijzing naar de p. 239 en 240 van H. Drions artikel ‘Rechterlijk

bevel en verbod’ (Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1962).
244. Mulder (1950), p. 115.
245. Mulder schrijft met betrekking tot de zwakke strafrechtelijke handhaving: “Stellig is dit één van de

belangrijkste redenen geweest, waarom belanghebbenden bij de naleving van de Vestigingswet
hebben gezocht naar andere middelen tot handhaving van deze wet en van het nadien uitgevaardigde
Besluit Algemeen Vestigingsverbod Kleinbedrijf 1941. (...) Als ander middel werd de civiel-
rechtelijke sanctie gehanteerd.” Zie Mulder (1950), p. 115 en 116. 

246. Zie over dit arrest Corstens (1984), p. 29 en 30.
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met de handel in bont, waardoor Bruynsteen onrechtmatig zou hebben gehan-
deld jegens Walvius. Bruynsteen stelde in cassatie dat hij door het handelen in
strijd met het wettelijk verbod ‘zonder meer niet onrechtmatig heeft gehandeld
jegens Walvius’. De Hoge Raad onderzocht het doel van de wet en signaleerde
dat zij, zoals hiervoor reeds bleek, het aantal ondernemers in overbezette secto-
ren beoogde terug te dringen door de vestiging aan een vergunning te verbinden.
Hieromtrent overwoog de Hoge Raad verder: “(...) dat alzo de wet mede de
strekking heeft, degenen die bevoegdelijk een bedrijf uitoefenen te beschermen
tegen het nadeel van concurrentie van hen aan wie het bij gebreke van een ver-
gunning verboden is zich te vestigen; dat derhalve hij, die met overtreding van
het wettelijk verbod een inrichting vestigt − waarmede de wet de uitbreiding van
het in een inrichting uitgeoefende bedrijf gelijk stelt − en daarmee concurrentie
aandoet aan een ondernemer die bevoegdelijk een bedrijf uitoefent, dezen door
zijn handelen in strijd met de wet nadeel toebrengt in het belang dat de wet me-
de beoogt te beschermen, en jegens hem onrechtmatig handelt.” De Hoge Raad
voegde hier nog aan toe dat het niet uitmaakte dat de rechter, belast met de be-
rechting van overtredingen van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, onder be-
paalde omstandigheden het ‘staken van de uitoefening van een tak van detail-
handel, ambacht of kleine nijverheid’ kon bevelen. “De hieromtrent in de wet
gegeven regeling (betreft) uitsluitend de wijze waarop de Overheid het haar
toevertrouwde belang kan beschermen, en uit niets blijkt, dat de wet niet onver-
let heeft willen laten de bescherming, die het gemene recht verleent aan denge-
ne, die schade lijdt door een daad welke jegens hem onrechtmatig is.” Uit deze
overwegingen blijkt duidelijk welke positie de civielrechtelijke handhaving door
particulieren inneemt ten opzichte van eventuele publiekrechtelijke handha-
vingsmiddelen: zij loopt parallel aan die publiekrechtelijke instrumenten.

De uitspraak inzake Walvius en Bruynsteen kan worden afgezet tegen HR
15 mei 1970, NJ 1970, 327 (m.nt. G.J.S.). In deze zaak vorderde niet een con-
current, maar een ‘bedrijfslichaam’ van de rechter een ondernemer te veroorde-
len tot het staken van de bedrijfsuitoefening. De eiser, het ‘Bedrijfschap voor de
Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit’, voerde aan dat zij mede optrad
ter bescherming van een tweetal andere, nabij gevestigde ondernemers die hun
bedrijf wel ‘bevoegdelijk uitoefenden’. Anders dan deze ondernemers beschikte
de gedaagde, Klomp, niet over een krachtens de Vestigingswet Bedrijven 1954
vereiste vestigingsvergunning. Daardoor werd aan die ondernemers onrechtma-
tige concurrentie aangedaan, aldus het bedrijfschap. Het bedrijfschap meende
dat zij ‘geroepen’ was ondernemers, die hun bedrijf wettig uitoefenden, te be-
schermen. Daarbij beriep zij zich op art. 71 van de WBO, waarin is bepaald:
“De bedrijfslichamen hebben tot taak een het belang van het Nederlandse volk
dienende bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn inge-
steld, te bevorderen, alsmede het gemeenschappelijk belang van die onderne-
mingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.”

De president in kort geding had het gevraagde verbod toegewezen; het hof
vernietigde deze beslissing en weigerde het verbod toe te wijzen. Het door het
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bedrijfschap ingestelde cassatieberoep werd verworpen. Volgens de Hoge Raad
hield de in art. 71 WBO neergelegde taakstelling niet in dat een bedrijfslichaam
als vertegenwoordiger van de burgerlijke belangen van de ‘niet bij name ge-
noemde bedrijfsgenoten’ een voorziening bij de civiele rechter kan vorderen.
Enig ander wettelijk voorschrift waarin een dergelijke bevoegdheid werd gege-
ven bestond niet. Vervolgens overwoog de Hoge Raad dat “naar de opvatting
van de wetgever de overheid de naleving van de voorschriften betreffende de
vestiging van bedrijven dient af te dwingen door strafrechtelijke sancties op te
leggen, welke hun regeling hebben gevonden in de Wet op de economische
delicten, een regeling waarvan de invoering en inhoud vielen te voorzien ten
tijde van de totstandkoming van de Wet op de Bedrijfsorganisatie.” De Hoge
Raad overwoog verder: “(...) dat het vervolgingsbeleid bij overtreding van de
bepalingen van de Vestigingswet Bedrijven 1954 of van haar uitvoeringsvoor-
schriften in de Wet op de economische delicten is toevertrouwd aan andere
overheidsorganen dan de product- of bedrijfschappen, en dat het niet in de be-
doeling van de wetgever kan hebben gelegen dat dit beleid zou kunnen worden
doorkruist door ingrijpende maatregelen van privaatrechtelijke aard op initiatief
van andere overheidsorganen dan die, welke door de wetgever met de zorg voor
de naleving van de genoemde bepalingen zijn belast (...).” De Hoge Raad stelde
bovendien dat de centrale overheid, en niet het bedrijfschap, was belast met
ordenende taken op het terrein van de vestiging, beëindiging en stillegging van
ondernemingen. Het bedrijfschap had ‘slechts’ tot taak mee te werken aan de
uitvoering van die taken door vestigingsaanvragen te toetsen. Alles overziend
concludeerde de Hoge Raad dat de ondernemer die zonder vergunning een be-
drijf uitoefent niet onrechtmatig handelt jegens het bedrijfschap.247

Generaal- en speciaal-preventieve aspecten van de verbodsvordering
Het initiatief tot het instellen van een gebods- of verbodsactie hangt af van de
potentieel gelaedeerde. De vraag of schade is geleden, of zal worden geleden, is
bij deze rechtsvordering echter van geen belang, zo bleek. Anders dan bij de
actie tot schadevergoeding wegens onrechtmatige daad hoeft bij de verbodsactie
geen schade te worden aangetoond; de enkele dreiging van een onrechtmatige
daad is voldoende om de actie te doen slagen. Dit instrument wordt voor wat
betreft de handhaving echter pas interessant als het rechterlijk verbod of gebod
is uitgesproken terwijl tevens een dwangsom is vastgesteld om de naleving van
het gebod of verbod zeker te stellen. Het uitgesproken rechterlijk verbod of ge-
bod, gekoppeld aan een dwangsom, zou kunnen worden gezien als een strikt
individuele, ongeschreven ‘strafbepaling’. Door de vaststelling van de dwang-
som wordt vervolgens een belangrijk speciaal preventief aspect geïntroduceerd;
                                                       
247. Hartkamp (1998), p. 121, meent dat het besproken arrest is achterhaald door de invoering van art.

3:305b BW. Volgens het eerste lid van dit artikel mag een publiekrechtelijke rechtspersoon opko-
men voor de belangen van ‘andere personen’. Het vorderingsrecht wordt echter alleen toegekend
voor zover aan die rechtspersoon de behartiging van die belangen is toevertrouwd. De Hoge Raad
lijkt het Klomp-arrest blijkens de besproken − en door Hartkamp genoemde − uitspraak inzake
Skv/Buijs niet als achterhaald te beschouwen.
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de zekerheid een dwangsom te verbeuren zal de veroordeelde er in de meeste
gevallen van weerhouden het verbod of gebod te overtreden.248

Het wezen van de vordering van een rechterlijk verbod of gebod is dat het
potentiële gelaedeerden in staat stelt om hun individuele belangen te bescher-
men. Slechts voor zover die belangen sporen met de belangen van de overheid
kunnen de besproken rechtsvorderingen een rol van betekenis spelen bij de
handhaving van wettelijke voorschriften.249 De Commissie-Michielse stelt te-
recht dat het instellen van een commuun-civielrechtelijke actie hoogstens als
gunstig neveneffect kan hebben dat daardoor wettelijke regels worden gehand-
haafd, omdat handhaving van publiekrechtelijke regels niet het primaire doel is
van de actie.250 Daarmee is echter gezegd dat de verbods- of gebodsactie op zijn
minst enig belang heeft voor de handhaving van wettelijke regels.

2.8.3 Civielrechtelijke handhaving van het jaarrekeningenrecht

Inrichtingsvoorschriften
In paragraaf 2.4.1 is heel even aandacht besteed aan de ingrijpende herziening
van het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen, die aan het einde van de jaren
zestig van de twintigste eeuw heeft plaatsgevonden. Deze herziening maakte
deel uit van een meeromvattende wijziging van het ondernemingsrecht, die op
haar beurt in het teken stond van het verbeteren van het functioneren van ‘de
onderneming’. Belangrijke herzieningsonderwerpen waren onder meer − naast
de publieke en interne verantwoording van ondernemingen − de machtsverde-
ling tussen de vennootschapsorganen en de positie van de werknemers. Nadat
vele instanties en een interdepartementale werkgroep zich met de herziening
hadden bezighouden werd in 1960 de ‘Commissie Ondernemingsrecht’ inge-
steld, naar haar voorzitter ook wel de Commissie-Verdam genoemd. Deze com-
missie kwam in 1964 met een rapport251 waarin onder meer herzieningsvoor-
stellen waren opgenomen met betrekking tot het enquêterecht, de medezeggen-
schap in ondernemingen en de jaarrekening van ondernemingen. De voorstellen
van de Commissie-Verdam hebben onder meer geleid tot de op 1 mei 1971 van
kracht geworden ‘Wet op de jaarrekening van ondernemingen’ (WJO),252 waarin
uitgebreide regels waren opgenomen omtrent de inrichting van de jaarstuk-

                                                       
248. Het verbeuren van een dwangsom is overigens een indirect gevolg van de wetsovertreding.

Wetsovertreding leidt tot schending van het rechterlijk verbod waardoor de dwangsom wordt
verbeurd.

249. Zie reeds Mulder (1957), p. 8 en 9: “Men mag slechts dan op afdoende handhaving rekenen, indien
het eigen belang van die rechtsgenoten parallel loopt met het algemeen belang en bovendien de vele
remmingen om een procedure te beginnen niet te veel gewicht in de schaal leggen.” Zie tevens
Blomberg en Michiels (1997), p. 172 en 173.

250. Commissie-Michiels (1998), p. 39.
251. Herziening van het ondernemingsrecht - Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van de

Minister van Justitie van 8 april 1960, ’s-Gravenhage 1968.
252. Wet van 10 september 1970, Stb. 414.
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ken.253 Tot de inwerkingtreding van de WJO bestond er een grote vrijheid op het
terrein van de inhoud van jaarstukken; slechts één artikel, art. 42 lid 3 (oud) K,
gaf enige minimumvoorschriften. Deze voorschriften beperkten zich tot de
actiefzijde van de balans (de bezittingen) en golden slechts voor de weinige
rechtspersonen die verplicht waren hun jaarrekening te publiceren.254 De WJO
veranderde deze situatie drastisch. Artikel 2 van de wet formuleerde de ‘hoofd-
regel’ door te bepalen dat de jaarrekening een zodanig inzicht behoorde te geven
“dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het
resultaat der onderneming, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat
toelaat, omtrent haar solvabiliteit en liquiditeit.” De overige artikelen van de wet
werkten deze regel verder uit door voor te schrijven op welke wijze de balans,
de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop moesten worden in-
gericht.255

De Commissie-Verdam heeft met haar rapport een belangrijke stempel ge-
drukt op de herziening van het jaarrekeningenrecht: haar overwegingen zijn
uiteindelijk onderdeel geworden van de toelichting op de WJO. De commissie
heeft in haar rapport veel aandacht besteed aan de wijze waarop de nieuwe in-
richtingsvoorschriften het beste konden worden gehandhaafd. Zij stelde dat zij
de keus had uit een drietal handhavingsalternatieven: handhaving door de straf-
rechter, door een administratief overheidsorgaan of door de burgerlijke rech-
ter.256 De commissie wees ‘de strafsanctie als enige of voornaamste maatregel’
tegen de overtreding van de wettelijke voorschriften af: “De strafsanctie is een
ultimum remedium en naar de mening van de commissie dient daarom aan een
civielrechtelijke sanctie, zo deze mogelijk is, de voorkeur te worden gege-
ven.”257 De commissie achtte het strafrecht om een aantal redenen niet geschikt
als handhavingsmiddel. De voorgestelde bepalingen waren volgens haar ‘op
globale wijze geformuleerd’, zodat ze rekening konden houden met de concrete
omstandigheden van het geval. Dit had tot gevolg dat de voorschriften zich niet
leenden voor strafrechtelijke handhaving, zo stelt het rapport: “(...) Het zonder
meer strafbaar stellen van de overtreding van zodanige normen moet uit een
oogpunt van rechtszekerheid zoveel mogelijk worden vermeden.”258 Dit stand-
punt spoort met één van de bevindingen van De Roos. Volgens deze schrijver is
civielrechtelijke handhaving aangewezen in gevallen waarin het legaliteitsbe

                                                       
253. Voorschriften omtrent de inrichting, ofwel de inhoud van jaarstukken, zijn, zo bleek eerder, te

onderscheiden van formele voorschriften betreffende bijvoorbeeld het verplichte accountants-
onderzoek en de verplichte publicatie.

254. Maeijer (2000), p. 598.
255. De inrichtingsvoorschriften zijn in 1976 overgeheveld naar het ‘nieuwe’ Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek. Sindsdien is het jaarrekeningenrecht, met name onder invloed van Europese Richtlijnen,
vele malen gewijzigd.

256. Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 38.
257. De Commissie verwees hierbij naar het in paragraaf 2.4.1 besproken art. 435g (435quinquies Sr).

Zie Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 39.
258. Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 39.
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ginsel meebrengt dat handelen in strijd met een (te) vage norm niet mag worden
strafbaargesteld.259

De commissie stelde zich verder de vraag of de strafsanctie ‘zonder meer
wel effectief’ zou zijn. Het antwoord was ontkennend. Zij meende in de eerste
plaats dat belanghebbenden niet snel aangifte zouden doen bij de politie.
“Voorts zal eveneens de officier van justitie weinig gelukkig zijn met de taak
een dagvaarding op te stellen met het oog op de onderhavige, niet scherp om-
lijnde wetsbepalingen, en dat dan nog op een gebied dat een bepaalde deskun-
digheid vereist waarover hij vermoedelijk evenmin als de gewone rechter zal
beschikken.” Bovendien wordt met het strafrecht, aldus de commissie, hoog-
stens een ‘veroordeling van een bepaalde gedragslijn’ bereikt. Daarmee wordt
niet duidelijk hoe men wél aan de eisen van de wet moet voldoen. Het strafrecht
werd dus niet geschikt geacht omdat de normen − mede gezien het ontbreken
van deskundigheid bij de strafrechtelijke organen − niet nauw waren omschre-
ven.

Nu het strafrecht niet geschikt werd bevonden om de naleving van de in-
richtingsvoorschriften te verzekeren, ging de commissie eerst na of de handha-
ving van de inrichtingsvoorschriften zou kunnen worden opgedragen aan een
bijzonder overheidsorgaan. Met betrekking tot deze mogelijkheid verwees de
commissie naar de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de in-
stantie die onder meer is belast met de controle van jaarstukken. Het instellen
van een dergelijk orgaan was reeds eerder bepleit. Tijdens de behandeling van
de eerder besproken ‘nieuwe’ jaarrekeningwetgeving van de jaren twintig van de
twintigste eeuw260 achtte Tweede Kamerlid Van Schaik het de taak van de over-
heid om het publiek te beschermen tegen roekeloze en onverantwoorde bedrijfs-
voering. Daartoe diende volgens Van Schaik een ‘vennootschapskamer’ te wor-
den ingesteld, een administratiefrechtelijk orgaan dat onder meer tot taak moest
hebben jaarrekeningen te controleren. De commissie koos echter niet voor
handhaving door middel van een dergelijk bestuursorgaan, maar voor handha-
ving door middel van een “gespecialiseerd civielrechtelijk college”.261 Volgens
de commissie zou de procedure voor een onafhankelijke civiele rechter meer
rechtswaarborgen kennen dan het tot stand brengen van een beschikking door
een overheidsorgaan. Bovendien kon op deze manier worden voorkomen dat een
geheel nieuw en omvangrijk orgaan moest worden gecreëerd, waarvoor aparte
regelgeving zou moeten worden ontwikkeld. Het nieuwe ‘gespecialiseerd civiel-
rechtelijk college’ werd in de voorstellen van de commissie de ‘Ondernemings-
kamer’ genoemd en als aparte kamer ondergebracht bij het gerechtshof te Am-
sterdam, analoog aan de Pachtkamer bij het hof te Arnhem.

De voorstellen van de commissie met betrekking tot de handhaving van de
inrichtingsvoorschriften werden door de wetgever overgenomen, en in wet-

                                                       
259. De Roos (1987), pp. 73 en 74, alsmede p. 226 en 227.
260. Zie hierover paragraaf 2.4.1.
261. Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 40. Gedoeld werd op een gespecialiseerd civielrechtelijk

rechtscollege. 
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geving neergelegd. ‘Belanghebbenden’ hebben sedertdien de bevoegdheid een
jaarrekening voor te leggen aan de Ondernemingskamer, die de mogelijkheid
heeft een voorgelegde jaarrekening nietig te verklaren en bevelen te geven om-
trent de wijze waarop de jaarrekening behoort te worden ingericht. Deze zo-
genoemde ‘jaarrekeningprocedure’ is tegenwoordig neergelegd in de artt. 999-
1002 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Hoewel de procedure
civielrechtelijk van aard is en individuele belanghebbenden in staat stelt op te
treden tegen een onjuist ingerichte jaarrekening, is ook de advocaat-generaal bij
het hof te Amsterdam262 bevoegd verklaard om ‘in het algemeen belang’ een
actie bij de Ondernemingskamer in te stellen. Hieruit volgt reeds dat de civiel-
rechtelijke jaarrekeningprocedure niet louter individuele belangen dient.263

De handhaving van de inrichtingsvoorschriften werd dus niet strafrechtelijk
vormgegeven omdat de te handhaven normen niet voldoende concreet waren
geformuleerd, terwijl bovendien de justitiële organen (OM en strafrechter) over
te weinig deskundigheid zouden beschikken. Een strafsanctie kon echter niet
volledig worden gemist. De commissie scheef: “Ofschoon de commissie de straf
als primaire sanctie heeft verworpen, is een strafbepaling als ultimum remedium
toch op haar plaats (...).”264 Conform het voorstel van de commissie werd het
niet-naleven van het bevel van de Ondernemingskamer met straf bedreigd.
Wederom werd in dit kader verwezen naar de Verenigde Staten, waar het straf-
rechtelijk te handhaven rechterlijk bevel, injunction genaamd, veelvuldig wordt
ingezet bij de handhaving van het economisch recht.265 

De economische strafrechter werd uiteindelijk belast met de berechting van
het niet-naleven van het rechterlijk bevel. Zowel het niet-opmaken van de jaar-
rekening, het jaarverslag of de overige gegevens overeenkomstig het rechterlijk
bevel als het niet-besluiten omtrent de vaststelling en goedkeuring van de jaar-
rekening werden als economische delicten strafbaar gesteld. De redenen voor de
aansluiting bij de WED waren dezelfde als de argumenten die werden aange-
voerd om de strafbaarstelling van het niet-opmaken en niet-openbaarmaken van
de jaarrekening, eertijds strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht, in de
WED op te nemen: de deskundigheid van de economische strafrechter, de voor-
delen van een behandeling door de rechtbanken, de mogelijkheid rechtspersonen
te straffen en de aard van de beschikbare straffen en maatregelen. Kennelijk
werd de (economische) strafrechter wel deskundig genoeg bevonden om het
niet-naleven van het rechterlijk bevel te berechten.

                                                       
262. Voorheen was dit de procureur-generaal bij het hof te Amsterdam.
263. Zie voor een bespreking van de zogenaamde ‘jaarrekeningprocedure’: Maeijer (2000), p. 648 e.v.
264. Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 41.
265. Mulder had reeds betoogd dat de ‘injunction’ kan worden ingezet om bij vage normbepalingen af te

bakenen wat geoorloofd is, en wat niet. Zie Mulder (1950), p. 93 en p. 206 e.v., alsmede Mulder
(1957), p. 18.
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Nalevingsvorderingen met betrekking tot niet-inrichtingsvoorschriften266

De overtredingen van jaarrekeningvoorschriften, gesteld bij de artikelen 2:362
lid 6, laatste zin, 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW, zijn, zo bleek eerder,
economische delicten. Met betrekking tot het verplichte accountantsonderzoek
en de verplichte openbaarmaking van de jaarrekening kent Boek 2 BW boven-
dien bijzondere civielrechtelijke nalevingsvorderingen. Deze vorderingen kun-
nen worden gezien als speciale bepalingen ten opzichte van het besproken art.
3:296 BW: de commuun-civielrechtelijke gebods- of verbodsactie. Uit art. 2:393
lid 7 BW volgt dat iedere belanghebbende van de rechtspersoon nakoming kan
vorderen van de in art. 2:393 lid 1 BW omschreven verplichting een opdracht tot
onderzoek van de jaarrekening te verlenen aan een registeraccountant of een
bevoegde Accountant-Administratieconsulent. In art. 2:394 lid 7 BW is bepaald
dat iedere belanghebbende van de rechtspersoon nakoming kan vorderen van de
in de leden 1 tot en met 5 van de in art. 2:394 BW gegeven publicatievoor-
schriften. De bedoelde artikelleden bepalen onder meer welke termijnen in acht
moeten worden genomen, in welke taal de jaarrekening moet zijn opgesteld en
welke overige bescheiden naast de jaarrekening moeten worden gepubliceerd.

De nalevingsvorderingen van art. 2:393 lid 7 en art. 2:394 lid 7 BW zijn door
middel van de Wet van 7 december 1983, Stb. 663 (‘houdende aanpassing van
de wetgeving aan de vierde richtlijn van de Raad van de Europese Gemeen-
schappen inzake het jaarrekeningenrecht’) in Boek 2 BW opgenomen. In het
oorspronkelijke wetsvoorstel kwamen de bijzondere nalevingsvorderingen nog
niet voor; zij werden pas door middel van een nota van wijzigingen in het wets-
voorstel ingevoegd. De vordering van art. 2:393 lid 7 BW (inzake verplichting
tot accountantsonderzoek) had, zo blijkt uit de wetsgeschiedenis, als doel een
ongewenste richting in de jurisprudentie van de Ondernemingskamer te keren.267

In Hof Amsterdam (OK) 10 april 1980, NJ 1981, 49 werd, in een jaarrekening-
procedure, een jaarrekening vernietigd omdat geen accountant was benoemd om
de jaarrekening te onderzoeken. De vernietiging van de jaarrekening betekende
zowel de vernietiging van de jaarrekening zoals die was vastgesteld en goed-
gekeurd, als de vernietiging van de jaarrekening zoals die door het bestuur was
opgemaakt. Dat als gevolg van het niet-benoemen van een accountant een
nieuwe jaarrekening moest worden opgemaakt werd, zo blijkt uit de wets-
geschiedenis, niet ideaal geacht. In de toelichting op de wijziging van het wets-
voorstel die de nalevingsvorderingen introduceerde werd gesteld: “Daartoe
bestaat geen goede grond, omdat geenszins is komen vast te staan dat in de
jaarrekening zelf een defect schuilt.”268 Om die reden werd uiteindelijk een
bijzondere nalevingsvordering gecreëerd, afgescheiden van de jaarrekening-

                                                       
266. In dit onderzoek zal niet worden ingegaan op de bepalingen uit Boek 2 BW, die bestuurders en

commissarissen onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk achten voor schade, veroorzaakt
door ‘misleidende’ jaarstukken (de artt. 2:139, 2:150, 2:249 en 2:260 BW).

267. In het oorspronkelijke wetsontwerp ontbrak een oplossing, omdat de kwestie in het voorlopig
verslag door de D’66-fractie aan de orde was gesteld (zie TK 1981, 16326, nr. 7, p. 20).

268. De toelichting was neergelegd in de aan de nota van wijzigingen voorafgaande memorie van
antwoord (TK 1981-1982, 16326, nr. 8, p. 22).
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procedure, om belanghebbenden de mogelijkheid te geven de rechtspersoon tot
benoeming van een accountant te dwingen, zonder dat als gevolg van het toe-
wijzen van die vordering de opgemaakte jaarrekening wordt vernietigd.269 Ken-
nelijk om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen werd ten aanzien
van het openbaarmaken van de jaarrekening een vergelijkbare bijzondere na-
levingsvordering gecreëerd. In de toelichting op art. 2:394 lid 7 BW werd, na de
toelichting op de nalevingsvordering ten aanzien van de benoeming van de
accountant, slechts geschreven: “Voorts is ook aan artikel 394 een lid toe-
gevoegd, dat belanghebbenden de bevoegdheid toekent, naleving van de ver-
plichting tot openbaarmaking te eisen.”270

De rechtsvorderingen moeten bij de gewone burgerlijke rechter aanhangig
worden gemaakt. Volgens het ‘Compendium voor de jaarrekening’ kan de vor-
dering van art. 2:393 lid 7 BW, inzake de accountantscontrole, in ieder geval
worden ingesteld door de aandeelhouders, de certificaathouders, de onderne-
mingsraad, de werknemers en de schuldeisers.271 “Of anderen het vereiste
belang hebben zal afhangen van de concrete omstandigheden van het geval,”
aldus het compendium. Het compendium acht de groep belanghebbenden bij de
vordering van art. 2:394 lid 7 BW inzake de publicatievoorschriften iets be-
perkter.272 Volgens het compendium gaat het in ieder geval om schuldeisers,
werknemers en concurrenten. De aandeelhouders, de ondernemingsraad en (in
de meeste gevallen) de certificaathouders beschikken volgens de schrijvers
namelijk ook zonder verplichte openbaarmaking over deze stukken, zodat zij
mogelijk geen belang zullen hebben bij de vordering. Op grond van art. 2:394
lid 7 BW kan echter meer worden gevorderd dan alleen de openbaarmaking van
de jaarrekening; de aandeelhouders, de ondernemingsraad en de certificaat-
houders zouden daarom − in zoverre − reeds belang kunnen hebben bij de vor-
dering. 

In de losbladige editie ‘Rechtspersonen’ wordt gesteld dat de publicatie van
jaarstukken een openbaar belang is zodat te verwachten zou zijn dat ook het
openbaar ministerie de rechtsvordering kan instellen.273 De ‘rechtsvordering in
het openbaar belang’, in te stellen door het openbaar ministerie, is − zo bleek
hierboven − wel mogelijk gemaakt met betrekking tot de handhaving van de in-
richtingsvoorschriften. Volgens ‘Rechtspersonen’ is in art. 2:394 BW waar-
schijnlijk afgezien van een ‘rechtsvordering in het openbaar belang’ omdat de
overtreding van de publicatieplicht reeds een economisch delict oplevert. Aan
het Openbaar Ministerie staat dus reeds een andere weg ter beschikking. Af-
gezien van de vraag of een rechtsvordering in het openbaar belang nood-
zakelijk is zien de schrijvers er echter aan voorbij dat niet alle in art. 2:394 BW

                                                       
269. TK 1981-1982, 16326, nr. 9. Het oorspronkelijke wetsvoorstel betreft TK 1979-1980, 16326, nr. 2. 
270. TK 1981-1982, 16326, nr. 8, p. 22.
271. Compendium (2002), p. 2.4.5-02.
272. Compendium (2002), p. 2.5.4-02.
273. Rechtspersonen (2002), aant. 9 op art. 394.
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gegeven ‘publicatievoorschriften’ strafrechtelijk kunnen worden gehandhaafd.274

Een ‘rechtsvordering in het openbaar belang’ zou dus daarom niet ondenkbaar
zijn.

De samenloop van de civielrechtelijke vordering tot openbaarmaking van de
jaarrekening met de strafrechtelijke handhaving van de openbaarmakingsplicht
heeft, zo blijkt uit ‘Rechtspersonen’, een belangrijk voordeel. Volgens de schrij-
vers zouden de hoge kosten van een civielrechtelijke procedure namelijk verme-
den kunnen worden door het OM in te lichten. De officier van justitie kan ver-
volgens besluiten of wel of niet tot strafvervolging wordt overgegaan.

2.8.4 Het mededingingsrecht

Civielrechtelijke handhavingsmodaliteiten
De civielrechtelijke handhaving van de Mededingingswet is volledig geworteld
in het commune civiele recht.275 Het aanknopingspunt van de civielrechtelijke
handhaving wordt gevormd door de diverse wettelijke verbodsbepalingen. Een
eerste verbodsbepaling is te vinden in art. 6 lid 1 Mw, dat ‘mededingingsafspra-
ken’ verbiedt: “Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten
van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededin-
ging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd.” De vol-
gende verbodsbepaling, art. 24 lid 1 Mw, omschrijft met zoveel woorden dat het
ondernemingen verboden is ‘misbruik te maken van een economische machts-
positie’. De derde verbodsbepaling, art. 34 Mw, schrijft voor dat het verboden is
“een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de
directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken.” Artikel
41 Mw ten slotte stelt een verbod op het zonder vergunning tot stand brengen
van een concentratie “waarop een mededeling op grond van artikel 37, eerste lid,
dat een vergunning is vereist, betrekking heeft.” Artikel 37 lid 1 Mw bepaalt
aansluitend op het zojuist genoemde art. 34 dat de directeur-generaal van de
Nma binnen vier weken na ontvangst van een (voorgenomen) ‘concentratiemel-
ding’ meedeelt of voor het totstandbrengen van die concentratie een vergunning
is vereist.

Drie van de vier genoemde verbodsbepalingen stellen voor een deel een
verbod op het verrichten van zekere rechtshandelingen. Artikel 6 lid 1 verbiedt
bepaalde overeenkomsten en besluiten, terwijl de artikelen 34 en 41 Mw onder
nadere voorwaarden een verbod stellen op het totstandbrengen van een con-
centratie. Wat onder ‘concentratie’ is begrepen volgt uit art. 27 Mw: “(a) het
fuseren van twee of meer voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen;
(b) het direct of indirect verkrijgen van zeggenschap door 1°. een of meer
                                                       
274. Artikel 2:394 lid 4 BW verplicht de rechtspersoon tot publicatie of ter inzage legging van het

jaarverslag en de ‘overige gegevens’. Deze verplichting kan op grond van art. 2:394 lid 7 BW
civielrechtelijk worden afgedwongen, maar niet strafrechtelijk. 

275. Zie (kort) over de civielrechtelijke handhaving van de Mededingingswet Samkalden (2000), p. 203
e.v.
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natuurlijke personen of rechtspersonen die reeds zeggenschap over ten minste
een onderneming hebben, of 2°. een of meer ondernemingen over een of meer
andere ondernemingen of delen daarvan door middel van de verwerving van
participaties in het kapitaal of van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een
overeenkomst of op enige andere wijze; (c) de totstandbrenging van een ge-
meenschappelijke onderneming die duurzaam alle functies van een zelfstandige
economische eenheid vervult, en die er niet toe leidt dat de oprichtende onder-
nemingen hun marktgedrag coördineren.”276 Onder ‘zeggenschap’ wordt ver-
staan “de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandig-
heden een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onder-
neming” (zie art. 26 Mw).

Rechtshandelingen die in strijd met de artikelen 6, 34 en 41 zijn verricht zijn
nietig.277 Voor wat betreft het totstandbrengen van mededingingsafspraken in
strijd met art. 6 lid 1 Mw volgt deze sanctie uit de wet zelf. Artikel 6 lid 2 Mw
bepaalt namelijk: “De krachtens het eerste lid verboden overeenkomsten en
besluiten zijn van rechtswege nietig.” Maar ook zonder deze bepaling zouden de
rechtshandelingen nietig zijn, en wel op grond van art. 3:40 BW. Het tweede lid
van dat artikel schrijft voor dat “strijd met een dwingende wetsbepaling leidt tot
nietigheid van de rechtshandeling”, tenzij de wetsbepaling strekt “ter bescher-
ming van één der partijen bij een meerzijdige rechtshandeling.” In dat laatste
geval is de met de wet strijdige rechtshandeling ‘slechts’ vernietigbaar, “een en
ander voor zover niet uit de strekking van de bepaling anders voortvloeit.”278

Omtrent de in art. 6 lid 2 Mw opgenomen uitdrukkelijke nietigheidssanctie valt
in de toelichting op de Mededingingswet te lezen: “Hoewel zonder een der-
gelijke expliciete nietigheidsbepaling de desbetreffende overeenkomsten, op
grond van artikel 40 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek nietig zullen zijn, is
ervoor gekozen om iedere mogelijkheid van verwarring te voorkomen door in
het tweede lid de civielrechtelijke gevolgen expliciet te regelen.”279 Voor wat

                                                       
276. Indien de totstandbrenging van een gemeenschappelijke onderneming er wel toe leidt dat de

‘oprichtende ondernemingen’ hun marktgedrag coördineren dan is (dus) geen sprake van een
‘concentratie’; in dat geval zal hetgeen tot stand is gebracht kunnen worden getoetst aan art. 6 Mw
(verbod van mededingingsafspraken). Zie Mededingingswet Tekst en Commentaar (2000), aant. 4
op art. 27 Mw (B.L.P. van Reeken en S.B. Noë). Overigens geeft art. 28 Mw verder aan wat − in
afwijking van art. 27 − niet als concentratie wordt aangemerkt.

277. De nietigheid kan voor de ‘gewone’ burgerlijke rechter worden ingeroepen. ‘Rechters’ moeten op
grond van art. 48 Rv “bij hunne beraadslagingen van ambtswege de regtsgronden aanvullen welke
niet door de partijen mogten zijn aangevoerd.” Dit brengt meer dat de rechter die in een burgerlijk
geding wordt geconfronteerd met een rechtshandeling die strijdig is met de artt. 6, 34 of 41, deze
rechtshandeling ambtshalve nietig moet verklaren. Zie hierover Mok (1998c), p. 221.

278. Het derde lid van art. 3:40 BW bepaalt dat het tweede lid “geen betrekking (heeft) op wets-
bepalingen die niet de strekking hebben de geldigheid van daarmee strijdige rechtshandelingen aan
te tasten.”

279. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 61 (toelichting op art. 6 Mw). Volgens de toelichting bestaat een
overeenkomst veelal uit een groot aantal verbintenissen. In hoeverre niet onder het verbod vallende
verbintenissen overeind kunnen blijven wordt volgens de toelichting bepaald door art. 3:41 BW:
“Betreft een grond van nietigheid slechts een deel van een rechtshandeling, dan blijft deze voor het
overige in stand, voor zover dit, gelet op inhoud en strekking van de handeling, niet in
onverbrekelijk verband met het nietige deel staat.” 
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betreft het verrichten van rechtshandelingen in strijd met de artikelen 34 en 41
volgt de nietigheidssanctie wel rechtstreeks uit art. 3:40 BW.280

Uitdrukkelijk stelt de toelichting op de Mededingingswet dat het handelen in
strijd met de verboden, neergelegd in de artikelen 6, 34 en 41, bovendien een
onrechtmatige daad kan opleveren (zie art. 6:162 BW). Hetzelfde geldt voor het
handelen in strijd met art. 24, waarin het verbod van misbruik van een econo-
mische machtspositie is neergelegd. De toelichting meldt dat bovendien “in
voorkomende gevallen een op de toekomst gericht verbod (kan) worden ge-
vraagd, bijvoorbeeld in geval gevreesd wordt dat een verboden gedraging in de
toekomst herhaald zal worden.”281 De toelichting doelt daarmee op de com-
muun-civielrechtelijke verbodsvordering van art. 3:296 lid 1 BW.282 

Afgezien van de expliciete nietigheidssanctie, neergelegd in art. 6 lid 2 Mw,
blijkt de civielrechtelijke handhaving van de Mededingingswet volledig te zijn
gestoeld op het commune civiele recht. Uitdrukkelijk wordt in de toelichting op
de wet gewezen op de handhavingsmogelijkheden die het commune civiele recht
biedt: de nietigheidssanctie van art. 3:40 BW, schadevergoeding op grond van
art. 6:162 BW en het vragen van een rechterlijk verbod of gebod (art. 3:296 lid 1
BW).

Civielrechtelijke handhaving in theorie en praktijk 
Uit de toelichting op de Mededingingswet blijkt dat aan de civielrechtelijke
handhaving een groot belang wordt gehecht. Gesteld wordt: “Als derden door
overtreding van bepaalde voorschriften in hun belang worden getroffen, is de
burgerlijke rechter bevoegd te oordelen. Het ligt dan ook op hun weg in derge-
lijke gevallen actie te ondernemen en zij behoren dat niet aan de verantwoorde-
lijkheid van de overheid over te laten. Doorgaans zullen de mogelijkheden tot
civielrechtelijke handhaving ook een snellere oplossing bieden dan de publiek-
rechtelijke vormen van handhaving.”283 Deze positieve waardering van de
civielrechtelijke handhaving sluit aan op het standpunt dat de SER in 1994 heeft
geformuleerd over de civielrechtelijke handhaving van de ‘nieuwe’ wet.284

“Langs civielrechtelijke weg is een veel snellere reactie mogelijk dan met
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke handhaving kan worden bewerkstelligd,”
zo schrijft de raad. “Het is van groot belang om een civielrechtelijke effec-
tuering, op initiatief van (groepen) belanghebbenden (concurrenten, leveran-
ciers, afnemers en consumentenorganisaties), van de mededingingswet zoveel
mogelijk te bevorderen. Daardoor kan de strafrechtelijke dan wel bestuurs-
rechtelijke handhaving worden ontlast. Bovendien kan langs deze weg voor een
deel worden voorzien in de noodzaak tot concrete uitwerking van de mede-
dingingspolitieke normen.” Uit de laatste zin blijkt dat, evenals bij de hand-
                                                       
280. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 41 en 77. 
281. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 41 en 42.
282. Zie nader paragraaf 2.8.2.
283. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 41. Mok meent dat de burgerlijke rechter “het meest met de nieuwe

wet in aanraking zal komen”. Zie Mok (1996a), p. 157.
284. SER (1994), p. 47. 
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having van de inrichtingsvoorschriften van het jaarrekeningenrecht, het civiele
recht mede wordt gewaardeerd om zijn ‘normscheppende’ werking.285 Hoewel
civielrechtelijke handhaving in de ogen van de wetgever en de SER grote voor-
delen biedt, blijkt uit de toelichting dat er niettemin ‘aanleiding kan zijn’
publiekrechtelijke handhavingsinstrumenten in te zetten. Daarmee doelt de toe-
lichting op de besproken mogelijkheden van de directeur-generaal van de Nma
om een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom op te leggen.286 Volgens
de toelichting kan bij de vraag of dergelijke instrumenten moeten worden
ingeschakeld ‘de mate waarin de belangen van derden worden getroffen’ worden
betrokken. Indien een wetsschending verder reikt dan individuele benadeling
lijkt publiekrechtelijk optreden derhalve in de rede te liggen.

Uit een in mei 2002 gepubliceerd evaluatierapport betreffende de werking
van de Mededingingswet in de praktijk blijkt dat de civielrechtelijke handhaving
van de wet in de eerste bestaansjaren van de wet niet aan de verwachtingen heeft
voldaan. “Gebleken is dat de civielrechtelijke handhaving van de M-wet niet
goed van de grond is gekomen. Er zijn slechts een gering aantal gevallen waarbij
partijen een procedure zijn gestart naar aanleiding van een overtreding van de
M-wet.”287 In de conclusies van het evaluatierapport wordt de ‘relatief geringe
deskundigheid van de burgerlijke rechter op mededingingsgebied’ als belang-
rijke reden aangevoerd voor de gebrekkige civielrechtelijke handhaving van de
wet. “Ernstig is dat de relatief geringe deskundigheid van de burgerlijke rechter
op mededingingsgebied, hiervan een belangrijke oorzaak is. Nader onderzoek is
noodzakelijk om te bezien hoe deze problematiek zou kunnen worden aan-
gepakt.”288 Bij verdere lezing van het rapport rijst evenwel de vraag of de ge-
brekkige deskundigheid van de burgerlijke rechter werkelijk als oorzaak mag
worden aangewezen. Uit het rapport lijkt namelijk te volgen dat het oordeel over
de deskundigheid van de rechter is gebaseerd op de “inschatting” van het “over-
grote deel van de respondenten” van het onderzoek.289 Een andere door respon-
denten genoemde verklaring betreft de hoge schikkingsgraad in civiele zaken,
die op zijn beurt veelal blijkt samen te hangen met het gegeven dat het “vaak
lastig en kostbaar is om tot een goede bewijsvoering te komen”.290 

2.8.5 Het arbeidsomstandighedenrecht

Inleiding
Het arbeidsomstandighedenrecht is lange tijd strafrechtelijk gehandhaafd. In de
jaren negentig van de twintigste eeuw kwam hierin verandering door de in-

                                                       
285. Biesheuvel verwachtte echter dat de civielrechtelijke handhaving van de wet pas goed van de grond

zal komen als de Nma de eerste “ijkpaaltjes” in de grond heeft geslagen. Zie Biesheuvel (1998),
p. 211.

286. Zie paragraaf 2.6.4.
287. Berenschot (2002), p. 23.
288. Berenschot (2002), p. 1. Zie tevens p. 25.
289. Berenschot (2002), p. 23.
290. Berenschot (2002), p. 23 en 24.
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werkingtreding van de Arbeidstijdenwet. Deze wet werd op 1 januari 1996 van
kracht en zorgde voor de intrekking van zowel de Arbeidswet 1919 als een aan-
tal sectorale wetten, waaronder de Phosphorluciferwet 1901 en de Stuwadoors-
wet.291 Anders dan in deze wetten is in de Arbeidstijdenwet uitdrukkelijk ge-
kozen voor een partieel civielrechtelijk vormgegeven handhavingstraject. In de
huidige wet worden werkgevers en werknemers voor een deel zelf verantwoor-
delijk gehouden voor de handhaving van de wettelijke arbeids- en rusttijden. De
naleving van de normen zal bij de burgerlijke rechter moeten worden afge-
dwongen, tenzij een zekere ‘plafondnorm’ is overschreden. Alleen als dat laatste
zich heeft voorgedaan behoort strafrechtelijk ingrijpen tot de mogelijkheden. Dit
alles is ingebed in een ingewikkeld wettelijk systeem van ‘dubbele norme-
ring’292.

De civielrechtelijke handhaving van de Arbeidstijdenwet komt voort uit een
gewijzigde visie op de rol van de overheid in het sociaal-economisch recht.293 In
de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw was het inzicht ontstaan dat de
centrale overheid geen ‘exclusieve rol’ meer behoorde te spelen in de ‘sturing
van sociaal-economisch beleid’.294 De overheid ging een belangrijke plaats toe-
kennen aan deregulering met als gevolg dat de verantwoordelijkheid van de
rechtssubjecten op een aantal terreinen toenam. Bovendien was gebleken van de
noodzaak om in verband met de internationale concurrentie en de eenwording
van Europa de marktwerking van de Nederlandse economie te verbeteren. Deze
ideeën en tendensen hadden hun weerslag op het arbeidstijdenrecht doordat de
Arbeidstijdenwet meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers
meebracht en een navenante verkleining van de overheidsrol. Werkgevers en
werknemers kregen meer ruimte om zelf gestalte te geven aan de arbeids- en
rusttijden. Hierdoor kon tevens de wens naar flexibilisering van arbeids- en
rusttijden worden vervuld. Met betrekking tot de arbeids- en rusttijden meende
de overheid dat een ‘basisniveau aan ordening en bescherming’ diende te be-
staan.295

Dubbele normering in de Arbeidstijdenwet
Het in de Arbeidstijdenwet opgenomen gecompliceerde systeem van ‘dubbele
normering’ is van toepassing op de regeling van de ‘normale’ dagelijkse ar-
beidstijd, de arbeidstijd op zondag, nachtarbeid, overwerk en pauzes.296 Met be-
trekking tot deze arbeidstijdregelingen kent de wet in de eerste plaats zogenaam-
de ‘basisnormen’. Een voorbeeld van een basisnorm is art. 5:7 lid 1 Atw, dat
voorschriften geeft omtrent de dagelijkse arbeidstijd: “Iedere werknemer van 18
jaar of ouder verricht ten hoogste 9 uren per dienst, 45 uren per week en in elke
periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld 40 uren per week arbeid.”
                                                       
291. Zie voor een algemeen commentaar op de Arbeidstijdenwet Geers en Heerma van Voss (1996).
292. Zie voor dit begrip onder meer TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 43.
293. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 3 en p. 35 e.v.
294. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 36.
295. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 37.
296. Zie de artikelen 5:4, 5:7, 5:8, 5:9 en 5:10 Atw.
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De basisnormen vormen te zamen de zogenaamde ‘standaardregeling’.297 Van
deze (wettelijke) standaardregeling mag enkel door middel van een ‘collectieve
regeling’, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), worden afgeweken.
De verzameling arbeids- en rusttijden die van de standaardregeling afwijkt en is
neergelegd in een collectieve regeling wordt de overlegregeling genoemd. Ieder
beding waarbij op andere wijze wordt afgeweken van de wettelijke basisnorm is
nietig.298 De nietigheid kan bij de gewone burgerlijke rechter worden in-
geroepen. Met dit systeem heeft de wetgever aansluiting gezocht bij het arbeids-
overeenkomstenrecht.299 Dat rechtsgebied kent zogenaamde ‘driekwart dwin-
gende’ normen, waarvan alleen bij cao of een regeling ‘door of namens een
publiekrechtelijk orgaan’ mag worden afgeweken.

De maximaal toegestane afwijking van de standaardregeling door middel van
een collectieve regeling is nader in de wet afgebakend. Met betrekking tot de
dagelijkse arbeidstijd bepaalt het derde lid van art. 5:7 Atw: “De werkgever
organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18 jaar of ouder ten
hoogste 10 uren per dienst, in elke periode van 4 achtereenvolgende weken
gemiddeld 50 uren per week en in elke periode van 13 achtereenvolgende weken
gemiddeld 45 uren per week arbeid verricht.” Deze en andere in de Atw op-
genomen uiterste grenzen zijn door de wetgever ‘minimumnormen’ genoemd,
hoewel het natuurlijk gaat om maxima.300

De handhaving van de wettelijke basisnormen, de standaardregeling, en de
in de collectieve regeling neergelegde (wettelijk toegestane) afwijkingen daar-
van, de overlegregeling, is overgelaten aan de “direct betrokkenen bij werk- en
rusttijden”.301 Deze ‘direct betrokkenen’ zijn in de eerste plaats de werkgever en
de werknemer. Als een collectieve regeling tot stand is gekomen kan echter ook
worden gedacht aan de cao-partijen (werkgevers- en werknemersverbonden) of
de ondernemingsraad.302 De werknemer die zich geconfronteerd ziet met van de
standaardregeling afwijkende arbeids- of rusttijden waarvoor geen basis is te
vinden in een collectieve regeling zal zich tot de burgerlijke rechter moeten
wenden om naleving af te dwingen. Daarbij is hij aangewezen op de ‘normale’
civielrechtelijke handhavingsmogelijkheden; de Atw kent geen bijzondere
rechtsvorderingen.303

Anders dan de handhaving van de basisnormen is de handhaving van de
minimumnormen in handen van de overheid gelegd. De in de Atw opgenomen

                                                       
297. De andere basisnormen zijn opgenomen in de artt. 5:4, 5:8 en 5:9 (telkens lid 1) en in art. 5:10

(leden 3 tot en met 5). 
298. Zie het tweede lid van de artt. 5:4 en 5:7 tot en met 5:9, alsmede het zesde lid van art. 5:10.
299. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 47.
300. Zie voor het begrip ‘minimumnormen’ onder meer TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 44. “Bedoeld is

dat deze normen bij een overlegregeling tenminste zullen moeten worden gerespecteerd,” aldus
Olbers (1994), p. 541. Zie voor de overige minimumnormen de artt. 5:4, 5:8 en 5:9 (telkens lid 3) en
art. 5:10 (lid 7).

301. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 6.
302. Zie Olbers (1994), p. 541. Zie over de rol van de ondernemingsraad bij de handhaving van de

Arbeidstijdenwet: Geers en Heerma van Voss (1994), p. 142 en 143. 
303. Zie ook Olbers (1994), p. 541.
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‘uiterste normen’ worden namelijk strafrechtelijk gehandhaafd: de overtreding
van een minimumnorm levert een economisch delict op.304 De wettelijke
minimumnormen hebben dus een tweeledige functie: enerzijds geven ze de
uiterste grenzen aan die bij de totstandkoming van een collectieve regeling in
acht moeten worden genomen, anderzijds vormen ze het aanknopingspunt voor
strafrechtelijke handhaving.

De parlementaire discussie
Het hierboven beschreven handhavingssysteem is niet zonder slag of stoot in de
Atw opgenomen. Met name de civielrechtelijke handhaving van de standaardre-
geling stuitte op bedenkingen. Uit het voorlopig verslag blijkt dat een aantal
leden “juridische acties tot handhaving van de standaardregeling door individue-
le werknemers” ongewenst achtten.305 Tevens werd de vraag gesteld of “dit be-
perkte handhavingssysteem er niet gemakkelijk toe (zal) leiden dat de overleg-
regeling in de praktijk de gangbare regeling zal worden en dat de standaardrege-
ling nauwelijks toepassing zal krijgen”.306

De minister legde in de memorie van antwoord de nadruk op de contracts-
vrijheid van werkgevers en werknemers.307 Deze partijen kregen van de wet
− binnen zekere grenzen − meer verantwoordelijkheid bij de ‘nadere invulling’
van de arbeids- en rusttijden. De grotere verantwoordelijkheid had als gevolg dat
werkgevers en werknemers zelf behoorden te zorgen voor de naleving van de
door hen ontworpen arbeidstijdenregeling.308 De minister schrijft: “Die invulling
zal in iedere gegeven concrete situatie anders kunnen zijn, zodat er binnen de
strafrechtelijk gesanctioneerde normering een scala aan normenstelsels gaat
ontstaan. Dat betekent, dat het voor de overheid ondoenlijk wordt om dit enorme
gevarieerde stelsel aan arbeids- en rusttijden te handhaven.”309 Verder valt te
lezen: “Het kan niet zo zijn, dat de overheid de illegale afwijkingen van de
standaardregeling via het strafrecht handhaaft. Het strafrechtelijk handhaven van
de standaardregeling impliceert dan immers ook het strafrechtelijk handhaven
van de afspraken in het kader van de collectieve regelingen, wat in feite betekent
het handhaven van de afspraken in bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereen-
komsten.”310 Even verderop blijkt nog van een andere reden om de overtreding
van de standaardregeling niet te voorzien van strafsancties. Strafrechtelijke
handhaving zou  alleen mogelijk zijn door een ‘omvangrijk stelsel van onthef-
fingen en vrijstellingen’ te ontwerpen, een stelsel dat een zware administratieve
belasting voor met name het bedrijfsleven mee zou brengen.311 Eén van de
                                                       
304. Zie art. 1 aanhef en ten 4° WED, waaruit blijkt dat overtredingen van voorschriften gesteld bij of

krachtens (onder meer) de artt. 5:4, derde lid, 5:7, derde lid, 5:9, derde lid en 5:10, zevende lid van
de Atw economische delicten zijn.  

305. TK 1993-1994, 23646, nr. 5, p. 18.
306. TK 1993-1994, 23646, nr. 5, p. 18.
307. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 39.
308. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 39.
309. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 39.
310. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 39.
311. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 39.
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aandachtspunten bij het ontwerpen van de wet was juist het terugdringen van de
administratieve verplichtingen.  

In de memorie van antwoord werd tevens ingegaan op het in het voorlopig
verslag geopperde idee om de Arbeidsinspectie, ter handhaving van de stan-
daardregeling, de bevoegdheid te geven ambtshalve of op verzoek in te grijpen
met een ‘strafrechtelijk gesanctioneerde eis tot naleving van de wet’ dan wel een
bestuurlijke boete.312 De minister wees de ‘eis tot naleving’ als handhavings-
middel af. Deze zou alleen bij open normen kunnen worden ingezet, terwijl de
standaardregeling juist concrete normen kent. Bovendien zou de eis tot naleving
‘beperkt effectief en doelmatig’ zijn. Vanwege de mogelijkheid bezwaar en be-
roep tegen de eis in te stellen zou strafrechtelijke handhaving van de eis pas in
een te laat stadium kunnen plaatsvinden. De mogelijkheid om de Atw door mid-
del van bestuurlijke boetes te handhaven vond de minister wel een goed idee,
maar hij was van mening dat de totstandkoming van de wet niet moest worden
vertraagd door een onderzoek naar de bestuursrechtelijke handhaving van de
wet.313 Daarbij verwees de minister naar het reeds besproken kabinetsstandpunt
inzake het advies van de Ctw over bestuurlijke boetes.314 Daarin wordt gesteld
dat een mix van civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke hand-
having van de Atw de voorkeur verdiende. Met dit voor ogen werd de mogelijk-
heid opengehouden om, waar mogelijk, strafrechtelijke handhaving in de toe-
komst te vervangen door bestuursrechtelijke handhaving. Gebleken is dat be-
stuursstrafrechtelijke handhaving van de Arbeidstijdenwet in voorbereiding is.

Meer principieel werd het strafrechtelijk handhaven van de standaardregeling
door de overheid afgewezen omdat sprake zou zijn van − in de woorden van de
minister − ‘dubbele strafrechtelijke sanctionering’ van zowel de standaard- als
de overlegregeling. “Gegeven is, dat daar waar zich een dergelijke voorgestelde
strafrechtelijke sanctionering voordoet, het Openbaar Ministerie zich terecht op
het standpunt stelt, dat alleen in geval de hoogste norm wordt overtreden
eventueel tot strafvervolging zal worden overgegaan.”315 Volgens de minister
zou het OM dus slechts bereid zijn de overtreding van de minimumnorm te
willen vervolgen.

In de nota naar aanleiding van het eindverslag besteedde de minister nog-
maals aandacht aan de nadelen van de strafrechtelijke handhaving van de
standaardregeling. De minister betoogde dat de basisnormen voor afwijkingen
vatbare civiele normen zijn.316 “De afwijkingsmogelijkheid is gegeven in het-
zelfde rechtsgebied, namelijk het civiele recht. Het van een strafrechtelijk ge-
sanctioneerde norm door middel van enkel het civiele recht afwijken, bij-
voorbeeld bij een collectieve arbeidsovereenkomst, is in strijd met de aard van
het strafrecht, omdat de wet de strafbaarheid van een gedraging aangeeft en niet

                                                       
312. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 40.
313. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 40.
314. TK 1993-1994, 23400 VI, nr. 48, p. 27.
315. TK 1993-1994, 23646, nr. 6, p. 40.
316. TK 1994-1995, 23646, nr. 11, p. 16.
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de partijen bijvoorbeeld bij een collectieve arbeidsovereenkomst bepalen of een
gedraging al dan niet strafbaar is. Zoals hiervoor reeds is betoogd, is afwijking
van een strafrechtelijk gesanctioneerde norm alleen mogelijk bij ontheffing of
vrijstelling.”317 Daarnaast stelde de minister dat strafrechtelijke handhaving (al
dan niet via een eis tot naleving) van zowel de standaardregeling als de overleg-
regeling (eveneens) een ‘dubbele strafrechtelijke sanctionering’ zou inhouden,
aangezien de overlegnorm de basisnorm omvat. Dat ‘druist in tegen de aard van
het strafrecht’, zo wordt geschreven in de nota. “Het strafrecht is namelijk uit de
aard van de zaak een ultieme norm, die zoveel mogelijk in alle gevallen het-
zelfde moet luiden.”318

Op het door de minister gestelde kan het een en ander worden afgedongen.
Zo is, anders dan de minister betoogde, strafrechtelijke sanctionering van de
standaardregeling heel goed mogelijk zonder een ‘uitgebreid stelsel van vrijstel-
lingen en ontheffingen’. Het gegeven dat van de standaardregeling is afgeweken
door middel van bijvoorbeeld een cao zou immers kunnen worden aangemerkt
als een bijzondere strafuitsluitende omstandigheid.319 Dat zou in één enkel arti-
kel kunnen worden geregeld. Een ander punt waarbij vraagtekens kunnen wor-
den gezet betreft de verwachting dat het OM zich ‘terecht’ op het standpunt zou
stellen dat alleen als de ‘hoogste norm’ wordt overtreden tot strafvervolging
wordt overgegaan. Mijns inziens zou het OM niet worden geconfronteerd met
een ‘hogere’ en een ‘lagere’ norm, maar met twee verschillende normen die op
verschillende situaties van toepassing zijn. De standaardregeling is van toepas-
sing in bedrijven waar geen collectieve afwijking van arbeids- en rusttijden tot
stand is gekomen. De minimumnormen gelden daarwaar wel een collectieve
afwijking van kracht is. Van rechtsongelijkheid, waarop de stelling dat het straf-
recht een ‘ultieme norm is die zoveel mogelijk in alle gevallen hetzelfde moet
luiden’ kennelijk doelt, is geen sprake.

Hoewel strafrechtelijke handhaving van zowel de standaard- als de overleg-
regeling dus geenszins onmogelijk is, valt goed in te zien waarom de wetgever
daartoe niet is overgegaan. De Arbeidstijdenwet beoogt werkgevers en werk-
nemers meer vrijheid te geven bij de vormgeving van de arbeids- en rusttijden,
zodat strafrechtelijke handhaving niet voor de hand ligt. Door de grotere vrijheid

                                                       
317. TK 1994-1995, 23646, nr. 11, p. 16.
318. TK 1994-1995, 23646, nr. 11, p. 16.
319. Daarbij zou de wetgever de strafuitsluitende omstandigheid als bijzondere rechtvaardigingsgrond of

kwalificatie-uitsluitingsgrond kunnen vormgeven. Ook zou in de strafbaarstelling het ontbreken van
een overlegregeling als bestanddeel kunnen worden opgenomen. Vergelijk wat betreft dit laatste art.
30 lid 1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, waarin het niet-afsluiten van een
verzekeringsovereenkomst (een civielrechtelijke aangelegenheid!) onder omstandigheden strafbaar
is gesteld: “Hij, die als bezitter, dan wel als degene aan wie het kenteken is opgegeven, dan wel als
houder in de zin van artikel 2, tweede lid, een motorrijtuig op een weg doet rijden of laat staan of
toelaat dat daarmee op een weg wordt gereden of gestaan, of buiten een weg met een motorrijtuig
deelneemt of toelaat dat daarmee wordt deelgenomen aan het verkeer op een terrein zonder dat hij
voor dat motorrijtuig een verzekering overeenkomstig deze wet heeft gesloten en in stand gehouden,
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie”
(cursivering van mij). 
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is het algemeen belang (kennelijk) niet meer betrokken bij de naleving van de
standaardregeling.

Kritische noten in de literatuur
Voor zover een werknemer geen steun kan zoeken bij een medezeggenschaps-
orgaan of een vakbond zal de individuele werknemer, anders dan vroeger, voor
een deel zelf moeten optreden tegen overtredingen van de wettelijke arbeids- en
rusttijden. Dit gegeven is door een aantal arbeidsrechtelijke auteurs kritisch
ontvangen. Olbers zet de handhaving van de ‘overlegregeling’ af tegen de
handhaving van de ‘standaardregeling’ en acht het overlaten van de handhaving
van de overlegregeling aan de cao-partijen of de werkgever en het medezeggen-
schapsorgaan nog ‘een verdedigbaar standpunt’. “Indien aan cao-partijen of aan
de werkgever in overeenstemming met het medezeggenschapsorgaan de vrij-
heid wordt geboden om binnen bepaalde grenzen een eigen regeling overeen te
komen, dan zullen die partijen ook zelf voor de handhaving van die regeling
moeten zorg dragen.”320 De schrijver heeft echter moeite met het feit dat de
overheid zich niet bemoeit met de handhaving in gevallen waarin geen gebruik
is gemaakt van de overlegregeling. Dan gelden de basisnormen. “In dit geval
kan men de terugtred van de overheid als normhandhaver niet verklaren met de
stelling dat de verantwoordelijkheid daar gelegd moet worden waar zij moet
worden waargemaakt,” aldus Olbers. “Partijen zijn zonder meer gebonden aan
de normen van de standaardregeling. De vraag is dan of partijen bij de indivi-
duele arbeidsovereenkomst voldoende in staat zijn er voor te zorgen dat deze
wettelijke normen in hun relatie worden gerespecteerd.” Olbers wijst er onder
meer op dat de standaardregeling veelal zal gelden in kleine ondernemingen
waarin geen (algemeen verbindend verklaarde) cao geldt en waarin het niet
mogelijk is om een overlegregeling tot stand te brengen met het medezeggen-
schapsorgaan. Realiseert men zich dit, zo beweert Olbers, “dan begrijpt men dat
het voor een werknemer, die in de dagelijkse praktijk veelal direct met zijn
werkgever te maken heeft, nog moeilijker wordt zich in geval van een geschil
over de naleving van de Arbeidstijdenwet tot de rechter te wenden.” Tevens
wijst hij onder meer op het risico dat werkgevers een hogere beloning in het
vooruitzicht kunnen stellen waardoor een werknemer minder snel geneigd is een
overtreding van de Arbeidstijdenwet aan de kaak te stellen.

Bloemarts schrijft dat een werknemer weliswaar een opdracht van de werk-
gever om arbeid te verrichten in strijd met de wettelijke regeling kan weigeren,
“maar het zou onwaarachtig zijn voor de handhaving van die regeling op beslis-
singen van deze aard van individuele werknemers te rekenen.”321 Ook mag niet
verwacht worden, aldus Bloemarts, dat een werknemer ‘eerbiediging’ van de
standaardregeling afdwingt op grond van (het toenmalige) art. 7A:1638z, dat de

                                                       
320. Olbers (1994), p. 542.
321. Bloemarts (1994), p. 245.
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werkgever tot ‘goed werkgeverschap’ aanspoorde.322 “Zowel het een als het an-
der veronderstelt een weerbaarheid van de werknemer, die gegeven de machts-
relatie die de arbeidsverhouding is en het vermogen van de werkgever, hoezeer
ook bedenkelijke, ‘sancties’ te treffen, als regel ontbreekt.” De vakbonden en de
ondernemingsraden zouden volgens Bloemarts beter in staat zijn de standaard-
regeling te handhaven, hoewel hij betwijfelt of deze partijen bevoegd zijn een
vordering tot naleving van de standaardregeling in te stellen.323 Als alternatief
stelt hij voor de Arbeidsinspectie de bevoegdheid te geven om ambtshalve of op
verzoek in te grijpen met een ‘strafrechtelijk gesanctioneerde eis tot naleving
van de wet’ of de standaardregeling met bestuurlijke boetes te handhaven.

Evaluatie Arbeidstijdenwet
Uit de besproken wetsgeschiedenis van de Arbeidstijdenwet volgt dat er goede
redenen kunnen zijn om strafrechtelijke handhaving (gedeeltelijk) in te ruilen
voor civielrechtelijke handhaving. Als de wetgever de betrokken partijen meer
ruimte en dus een grotere eigen verantwoordelijkheid wil geven, is handhaving
door de overheid zoals gezegd allerminst vanzelfsprekend. De weergegeven
standpunten in de literatuur tonen echter een belangrijke grens aan de mogelijk-
heden van decriminalisering. De vraag of civielrechtelijke handhaving in de
praktijk van de grond kan komen − en als alternatief voor het strafrecht kan
dienen − is sterk afhankelijk van de kenmerken van de partij, die de wettelijke
regeling geacht wordt te handhaven. Voor zover een werknemer een vakbond of
een medezeggenschapsorgaan kan inschakelen mag in de praktijk iets worden
verwacht van de civielrechtelijk handhaving van de arbeids- en rusttijden. Maar
zodra een individuele werknemer zelf moet ageren tegen zijn werkgever is het
de vraag of civielrechtelijke handhaving voldoende kan worden geëffectueerd.
De Roos heeft in dit verband het bestaan gesignaleerd van “machteloosheid” als
belemmering voor het werkelijk benutten van de voordelen van civielrechtelijke
handhaving.324 De “afhankelijkheidsrelatie met de laedens”, zoals de relatie tus-
sen een werkgever en een werknemer, kan een bron zijn van deze machteloos-
heid.325 De in de literatuur geuite kritische kanttekeningen lijken de verwachting
te rechtvaardigen dat een individuele werknemer niet geschikt is zelf de arbeids-
en rusttijden te handhaven.326

                                                       
322. Tegenwoordig bepaalt art. 7:611 BW dat de werkgever en de werknemer verplicht zijn zich als “een

goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.”
323. Bloemarts (1994), p. 246. Op de bevoegdheid van de vakbonden en de ondernemingsraad zal ik niet

ingaan.
324. De Roos (1987), p. 62 en 63 (zie ook p. 95). Als “principiële voordelen” van civielrechtelijke

handhaving wijst hij aan: bepaling van de omvang van het geding door het slachtoffer, en flexibili-
teit van het civielrechtelijke normenstelsel (p. 62).

325. De Roos (1987), p. 63.
326. Vergelijk Commissie-Michiels (1998), p. 66: “(...) Het korte-termijn-belang kan bijvoorbeeld

vergen dat een ondernemingsraad de werkgever die de arbo-regels niet naleeft voor de burgerlijke
rechter daagt, maar de goede relatie tot de werkgever (lange-termijn-belang) is blijkbaar een groter
belang, want de ondernemingsraden blijken van de bevoegdheid om de arboregels privaatrechtelijk
te handhaven geen gebruik te willen maken.”
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De nadelen van de civielrechtelijke handhaving van de Arbeidstijdenwet zijn
uiteindelijk ook tot de minister van sociale zaken en werkgelegenheid door-
gedrongen. Uit evaluatieonderzoek is de minister gebleken dat de civielrechte-
lijke handhaving van de Arbeidstijdenwet nauwelijks van de grond is gekomen.
In het in de zomer van 2001 gepubliceerde kabinetsstandpunt naar aanleiding
van het evaluatieonderzoek staat geschreven: “Hoewel de juridische mogelijk-
heden aanwezig zijn voor werknemers, ondernemingsraden en vakorganisaties
om naleving van de standaardregeling en collectieve afspraken civielrechtelijk
af te dwingen, wordt van deze mogelijkheden nauwelijks gebruik gemaakt.”327

Over de achtergronden van de gebrekkige civielrechtelijke handhaving van de
wet is opgemerkt: “Dit kan diverse oorzaken hebben: door de complexiteit van
de systematiek kan onduidelijk zijn wat de afspraken zijn, problemen worden in
de eerste plaats op de werkvloer opgelost of overschrijding van de regels wordt
niet als zodanig storend ervaren dat een civielrechtelijke procedure wordt
gestart.”328 Daarnaast blijkt onder meer ook een zekere angst om civielrechtelijk
tegen de werkgever op te treden een mogelijke rol te spelen. De minister schrijft:

“Werknemers van wie een wens met betrekking tot arbeidstijden niet
wordt gehonoreerd, ondernemen geen juridische vervolgstappen. Wel
wordt in een klein aantal gevallen contact gezocht met de ondernemings-
raad of vakbond. In een incidenteel geval wordt een klacht bij de Ar-
beidsinspectie ingediend of wordt de werkgever op de regelgeving gewe-
zen. Onbekendheid met de regelgeving, problemen op de werkvloer bij
collega’s en leidinggevenden en vrees voor nadelige gevolgen voor het
dienstverband zijn, zo veronderstellen de onderzoekers, belemmeringen
die werknemers er van weerhouden om stappen te ondernemen wanneer
werkgevers normen overtreden of wensen niet honoreren.”329 

De minister schrijft ten slotte dat de resultaten van de evaluatieonderzoeken ‘de
wenselijkheid aangeven van een effectieve en efficiënte publiekrechtelijke hand-
having’.330 Uiteindelijk worden in het kabinetsstandpunt diverse voorstellen
gedaan om de knelpunten in de handhaving weg te nemen. Evaluatie van het ge-
schetste ingewikkelde ‘dubbele normenstelsel’ had reeds uitgewezen dat de wet-
telijke regelgeving diende te worden vereenvoudigd, terwijl de ‘toegankelijkheid
van en kennis over’ de wet behoorde te worden vergroot. Deze maatregelen
zullen volgens de minister ook tot gevolg moeten hebben, dat civielrechtelijke
handhaving uiteindelijk toch van de grond komt. Daarnaast zullen voorstellen
worden gedaan om ten aanzien van ernstige vergrijpen bestuurlijke beboeting in
de wet te introduceren.

Afgezien van de introductie van bestuurlijke beboeting is het mijns inziens
sterk de vraag of de voorstellen tot verbetering van de civielrechtelijke handha-
ving voldoende zullen zijn. Voor zover de complexiteit en het gebrek aan kennis

                                                       
327. TK 2000-2001, 27865 (‘Evaluatie Arbeidstijdenwet’), nr. 1, p. 13. 
328. TK 2000-2001, 27865, nr. 1, p. 13.
329. TK 2000-2001, 27865, nr. 1, p. 13 en 14.
330. TK 2000-2001, 27865, nr. 1, p. 14.
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over de wettelijke normen de oorzaak is van de gebrekkige civielrechtelijke
handhaving kunnen de maatregelen worden toegejuicht. Maar voor zover de
angst om op te treden tegen de werkgever de oorzaak is, zullen kennisvergroting
en vereenvoudiging van de wet die angst niet kunnen wegnemen.

Civielrechtelijke handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet 1998331 
In de voorfase van de totstandkoming van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
is eveneens de nodige aandacht besteed aan de vraag of een deel van de wette-
lijke normen door middel van het civiele recht zouden kunnen worden gehand-
haafd. In de kabinetsnota ‘Heroriëntatie Arbobeleid en Arbowet’332 werd de be-
antwoording van deze vraag gekoppeld aan een ingewikkelde indeling van
wettelijke normen in spelregels en materiële regels. De spelregels werden nader
onderverdeeld in ‘essentiële spelregels’, ‘overige spelregels’ en ‘administratieve
verplichtingen’. De materiële regels betroffen regels met betrekking tot ‘zeer
ernstige risico’s’, ‘overige ernstige risico’s’ en ‘niet-ernstige risico’s’.333 Vol-
gens het kabinet dienden deze regels als volgt te worden gehandhaafd:

(1) materiële regels met betrekking tot zeer ernstige risico’s en herhaalde over-
treding van regels waaraan een bestuurlijke sanctie was verbonden be-
hoorden door middel van het strafrecht te worden gehandhaafd;

(2) de overtreding van essentiële spelregels, administratieve verplichtingen en
materiële regels betreffende overige ernstige risico’s zouden moeten wor-
den bedreigd met bestuurlijke boetes; 

(3) de materiële regels betreffende niet-ernstige risico’s en de ‘overige spelre-
gels’ (overleg- en infomatieverplichtingen en algemene zorgverplichtingen)
konden door middel van het civiele recht worden gehandhaafd.

De Sociaal-Economische Raad was bijzonder kritisch over het door het kabinet
ontwikkelde normenstelsel.334 Vooral de nadere indeling van de ‘materiële re-
gels’ werd door de Raad onder vuur genomen. In zijn advies inzake de kabinets-
nota schrijft de SER: “Het gemaakte onderscheid ten aanzien van de ernst van
de risico’s noopt ertoe een rangorde aan te brengen in de aan die risico’s moge-
lijk verbonden effecten. Niet alleen zal het maken van een indeling conform de
voorstellen van het kabinet een uiterst omvangrijke taak zijn, ook zal een uitein-
delijke indeling, vanwege het ontbreken van duidelijke scheidslijnen tussen de
verschillende risicocategorieën, een buitengewoon arbitrair karakter dragen.”335

                                                       
331. In dit onderzoek zal niet in worden gegaan op de verplichtingen van de werkgever en de werknemer

om elkaar toegebrachte schade te vergoeden (zie de artt. 7:658 en 7:661 BW).
332. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Heroriëntatie arbobeleid en Arbowet −  advies-

aanvraag aan SER, maart 1996.
333. Zie over deze regelcategorieën ook Triemstra (1996), p. 616 e.v., Bal en Stolker (1997), p. 969 e.v.

en Geers en Popma (1998), p. 247 e.v.
334. Het advies van de SER heeft dezelfde hoofdtitel als de kabinetsnota: Heroriëntatie arbobeleid en

Arbowet − Advies inzake heroriëntatie arbobeleid en Arbowet uitgebracht aan de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, publicatienummer 97/03, ’s-Gravenhage 1997. Zie voor
kritiek tevens Bal en Stolker (1997), p. 674.

335. SER (1997), p. 42.
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De Raad vervolgt even later: “De raad acht dit probleem temeer klemmend om-
dat in de voorstellen van de adviesaanvraag de aard van de sanctionering afhan-
kelijk is gemaakt van de soort norm die overtreden is. Hierdoor zal ook het
sanctioneringssysteem een arbitrair karakter krijgen.”336

Afgezien van de kritiek op het hele handhavingssysteem had de SER grote
moeite met het voorstel om een deel van de normen civielrechtelijk te hand-
haven. De Raad meende in de eerste plaats dat de arbeidsrelatie met het instel-
len van een civiele procedure naar verwachting onder (nog grotere) spanning
zou komen te staan. In de tweede plaats bracht een civiele procedure volgens de
SER veelal grote, zo niet onoverkomelijke problemen met zich mee in de
bewijsvoering. Bovendien zou een civielrechtelijke procedure veel tijd, geld en
energie kosten hoewel niet in alle gevallen een echte oplossing van het conflict
zal worden gevonden. De raad stelde ook dat de naleving van de wettelijke
samenwerkings- en overlegverplichtingen nauwelijks met succes door het eisen
van schadevergoeding kunnen worden afgedwongen. Tot slot meende de raad
dat gezien het eerdergenoemde arbitraire onderscheid van risico’s het moeilijk is
vast te stellen welke normen civielrechtelijk moeten worden gehandhaafd.337

De SER was een warm voorstander van de continuering van het ‘oude’ art.
40 van de Arbeidsomstandighedenwet 1980, waarin het ‘verzoek om wetstoe-
passing’ was geregeld.338 Deze bepaling gaf zowel de werkgever als de onder-
nemingsraad339 de bevoegdheid de Arbeidsinspectie te vragen een aanwijzing te
geven of een eis tot naleving te stellen. Het verzoek kon worden gedaan zodra
een meningsverschil was ontstaan over de naleving van wettelijke regels of over
de aanwezigheid van ernstig gevaar. Het niet-voldoen aan de aanwijzing of de
eis leverde onder de oude Arbeidsomstandighedenwet een economisch delict op.
Het ‘verzoek om wetstoepassing’ zou volgens de raad belangrijke nadelen van
civielrechtelijke handhaving wegnemen: “Via dit instrument, waarbij het moge-
lijk is een duiding te krijgen van de betekenis van een wettelijk voorschrift door
een onpartijdig en gezaghebbend instituut, de Arbeidsinspectie, kan voorkómen
worden dat conflicten escaleren en arbeidsverhoudingen verstoord raken.”340

De opmerkingen van de SER hebben ten dele hun vruchten afgeworpen. De
aanvankelijk voorgestelde gedeeltelijke civielrechtelijke handhaving van de
Arbeidsomstandighedenwet 1998 werd niet opgenomen in het uiteindelijk in-
gediende wetsvoorstel. De wet ging uiteindelijk voorzien, zo bleek reeds eerder,
in strafrechtelijk handhaving en in een systeem van bestuurlijke beboeting. 

                                                       
336. SER (1997), p. 42.
337. Ook Bal en Stolker (1997), p. 974 e.v. laten zich kritisch uit over de voorgestelde civielrechtelijke

handhaving. “Civiele procedures duren lang, ze zijn kostbaar en ze vergen doorgaans professionele
ondersteuning,” aldus de schrijvers, met als waarschijnlijk gevolg dat de burgerlijke rechter niet zal
worden ingeschakeld. Tevens stellen zij: “Bovendien kan de betrokken werknemer niet veel meer
vorderen dan een verbetering van zijn werksituatie, versterkt met een dwangsom. Echte sancties zijn
er niet. Dit lijkt toch op handhaven met een arm vastgebonden op de rug.”

338. Positief zijn ook Geers en Popma (1998), p. 253.
339. Of, als er geen ondernemingsraad was, een meerderheid van de belanghebbende werknemers. 
340. SER (1997), p. 45.
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2.9 Verbetering van wetshandhaving door middel van civiele vor-
deringen

2.9.1 Inleiding

Aan de inzet van civielrechtelijke rechtsvorderingen ter handhaving van wette-
lijke regels kunnen, zo bleek, belangrijke nadelen kleven. Daarbij blijken de
kenmerken van de partij die geacht wordt de wettelijke regels te handhaven met
name van belang te zijn. De inzet van civiel recht ter handhaving van wettelijke
regels krijgt een andere kleur zodra overheidsorganen de bevoegdheid hebben
civielrechtelijke rechtsvorderingen in te stellen. Deze bevoegdheid kan uitdruk-
kelijk in de wet zijn verankerd; gebleken is dat de advocaat-generaal bij het Hof
te Amsterdam ‘in het openbaar belang’ een civielrechtelijke jaarrekeningproce-
dure mag starten bij de Ondernemingskamer.341 Daarnaast blijkt dat civiel-
rechtelijke rechtsvorderingen kunnen worden ‘aangepast’ om wetshandhaving
door niet-overheidsorganen te stimuleren. Een voorbeeld betreft de civielrechte-
lijke rechtsvordering ter bescherming van de handelsnaam van coöperaties en
onderlinge waarborgmaatschappijen (art. 2:63 BW). Hoewel het handelsnaam-
recht als zodanig geen voorwerp van onderzoek is, acht ik een korte uitstap naar
dat rechtsgebied, gezien de thematiek, op zijn plaats.

2.9.2 Artikel 2:63 BW

Naast de civielrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmogelijkheden die de
Handelsnaamwet342 biedt geeft art. 2:63 BW nog een bijzondere civielrechtelijke
rechtsvordering met betrekking tot de handelsnaam van coöperaties en onder-
linge waarborgmaatschappijen. Voorafgaand aan deze bepaling schrijft art. 2:54
lid 2 BW voor dat de naam van een coöperatie het woord ‘coöperatief’ moet be-
vatten, terwijl in de naam van een onderlinge waarborgmaatschappij het woord
‘onderling’ of ‘wederkerig’ moet voorkomen. Wie geen coöperatie of onderlinge

                                                       
341. Daarnaast kunnen overheidsorganen, onder voorwaarden, gebruikmaken van het civiele recht om de

naleving van wettelijke voorschriften te bewerkstelligen. Deze kwestie, die samenhangt met de
bekende ‘twee wegen-problematiek’, blijft verder buiten beschouwing. Zie daaromtrent onder meer:
Blomberg en Michiels (1997), p. 168 e.v.

342. Volgens de Handelsnaamwet is het onder meer verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd
met de waarheid aanduidt dat een onderneming zou toebehoren aan bijvoorbeeld een naamloze
vennootschap (art. 4 lid 1 van de wet). Iedere belanghebbende mag zich tot de kantonrechter
wenden met het verzoek dat een betrokkene zodanige wijzigingen in de handelsnaam aanbrengt, dat
de onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 lid 1 van de wet; het verzoekschrift moet worden
gericht aan de rechtbank). Ook is strafvervolging mogelijk als een met de wet strijdige handelsnaam
wordt gevoerd. De strafvervolging heeft evenwel een nadrukkelijk secundair karakter gekregen; het
OM heeft de bevoegdheid gekregen een overtreder mee te delen welke wijzigingen in de
handelsnaam nodig zijn, om de onrechtmatigheid op te heffen. Als de wijziging binnen de gestelde
termijn wordt doorgevoerd, vervalt het recht tot strafvordering (art. 7 lid 3 van de wet). ‘Herstel van
onrecht’ diende de ‘gerechtigheid’ beter dan ‘strafvervolging en geldboete’, aldus de toelichting op
het ontwerp van de Handelsnaamwet (TK 1917-1918, 354.3, p. 5). Het strafrecht werd evenwel
achter de hand gehouden. 
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waarborgmaatschappij is mag deze woorden niet gebruiken bij het ‘zaken doen’,
zo bepaalt het eerste lid van art. 2:63 BW: “Het is aan een persoon die geen
coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij is, verboden zaken te doen
met gebruik van de aanduiding ‘coöperatief’, ‘onderling’ of ‘wederkerig’.” Het
tweede lid van art. 2:63 BW geeft iedere coöperatie of onderlinge waarborg-
maatschappij een bijzondere rechtsvordering bij overtreding van dit verbod:
“Ingeval van overtreding van dit verbod kan iedere coöperatie of onderlinge
waarborgmaatschappij vorderen, dat de overtreder zich op straffe van een door
de rechter te bepalen dwangsom onthoudt het gewraakte woord bij het doen van
zaken te gebruiken.” Het betreft hier dus een bijzondere verbodsactie.

Artikel 2:63 BW heeft als doel misbruik van de termen ‘coöperatief’, ‘onder-
ling’ en ‘wederkerig’ tegen te gaan. Bij de totstandkoming van het artikel stelde
de minister van justitie dat de woorden ‘coöperatieve vereniging’, ‘onderling’ en
‘wederkerig’ − in tegenstelling tot bijvoorbeeld de letters ‘nv’ − een aanbeveling
inhielden van het bedrijf.343 “De praktijk wijst dan ook uit, dat men van deze
aanduidingen misbruik maakt,” aldus de minister. Dit misbruik zou de ‘good-
will’ van de werkelijke coöperaties en onderlinge verzekeringsmaatschappijen
aantasten. De bijzondere rechtsvordering van art. 2:63 BW werd met andere
woorden geïntroduceerd om de ‘echte’ coöperatie en onderlinge waarborgmaat-
schappij te beschermen.

Een opvallend verschil met andere civielrechtelijke vorderingen is dat iedere
coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij zonder meer bevoegd is de vor-
dering in te stellen. Dat verschil is tweeledig. Aan de ene kant volgt uit de bepa-
ling dat slechts de genoemde rechtspersonen de rechtsvordering kunnen in-
stellen. Aan de andere kant hoeft de rechtspersoon die ageert niet aan te tonen
dat hij ‘voldoende belang’ heeft bij de rechtsvordering. Normaliter geldt het
bepaalde in art. 3:303 BW: “Zonder voldoende belang komt niemand een rechts-
vordering toe”. Bij het instellen van een actie op grond van art. 2:63 lid 2 BW
wordt iedere ‘echte’ coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij dus geacht
belang te hebben bij de rechtsvordering. Uit de kamerstukken blijkt dat op deze
wijze geen onzekerheid kan ontstaan over de vraag wie de vordering mag in-
stellen.344

Tijdens het mondeling overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie uit de
Tweede Kamer en de minister van justitie werd de vraag gesteld of het niet de
voorkeur verdiende ‘de repressie van onrechtmatig gebruik’ van de woorden
coöperatief, onderling en wederkerig strafrechtelijk vorm te geven.345 Zonder te
refereren aan de Handelsnaamwet meende de minister dat een strafsanctie niet
ondenkbaar was. Een strafsanctie behoorde volgens hem echter niet in het Bur-
gerlijk Wetboek thuis. Eerste Kamerlid Van Meeuwen van de KVP. kon zich
niet verenigen met dit standpunt. Tijdens de behandeling van het artikel in de

                                                       
343. Van Zeben, p. 529. Niet duidelijk wordt, waarin het aanbevelende karakter van de bewoordingen

schuilt. 
344. Van Zeben, p. 529. 
345. Van Zeben, p. 528 en 529.
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Eerste Kamer stelde hij dat een strafsanctie op zijn plaats was vanwege het
algemeen belang dat betrokken was bij de bescherming van coöperaties. Af-
gezien daarvan had het kamerlid moeite met het feit dat iedere coöperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij de rechtsvordering mag instellen. “Indien men
al een civielrechtelijke vordering wil toelaten, dan toch alleen in die gevallen,
waarin werkelijk schade is geleden en deze kan worden bewezen.”346 Van
Meeuwen lijkt alleen een rechtsvordering te willen toelaten als daar goede gron-
den voor zijn: het vorderingsrecht als ‘ultimum remedium’.

Regeringscommissaris Drion verwoordde hierop het regeringsstandpunt
door het vermoeden uit te spreken dat het openbaar ministerie niet tot handha-
ving zou overgaan; het openbaar ministerie zou namelijk niet snel geneigd zijn
zich “in civiele nesten te steken”.347 De ontworpen rechtsvordering verdiende
daarom de voorkeur boven een strafsanctie. Het belangvereiste werd weggelaten
om, zo kan uit de kamerstukken worden afgeleid, de doeltreffendheid van de
vordering te vergroten. Een bona fide coöperatie, de verbodsbepaling handha-
vend, behoorde niet te worden geconfronteerd met de vraag of zij voldoende be-
lang heeft. “Dat is bijna nooit aan te tonen”, aldus Drion. “Zonder een bepaling
als artikel 2.2.2.10 zou bijna altijd een dergelijke actie stranden.”348

Het bijzondere van de rechtsvordering van art. 2:63 lid 2 BW is dat zij zo-
wel het algemeen belang als het individueel belang dient. Vanwege het betrok-
ken algemene belang zou eigenlijk strafrechtelijke handhaving te verwachten
zijn. Volgens de minister was een strafsanctie ook niet ondenkbaar, maar hij
achtte een discussie over een strafbaarstelling tijdens de behandeling van een
Burgerlijk Wetboek niet op zijn plaats. Later wordt het standpunt uitgedragen
dat strafrechtelijke handhaving weinig zoden aan de dijk zou zetten: het open-
baar ministerie zou de materie ‘te civielrechtelijk’ vinden. Om toch het alge-
meen belang, dat onmiskenbaar bij de naleving van de verbodsbepaling is be-
trokken, te beschermen, is de rechtsvordering versterkt door iedere coöperatie of
onderlinge waarborgmaatschappij een actiemogelijkheid te geven, ongeacht de
vraag of zij concreet belang heeft bij de vordering. Daardoor is de effectiviteit
van de wetshandhaving in beginsel versterkt.

2.10 Slot: effectiviteit en wijze van afdoening

2.10.1 Afdoeningskeuzes in het economisch ordeningsrecht

De effectiviteit van de inzet van het strafrecht als middel ter handhaving van het
economisch ordeningsrecht hangt, zo bleek, historisch gezien nauw samen met
de vermeende generaal-preventieve werking van het strafrecht. Uit de geschie-
denis van het arbeidsomstandighedenrecht en het jaarrekeningenrecht volgt dat
                                                       
346. Het Voorlopig Verslag van de Commissie van voorbereiding van de Eerste Kamer stelde, met

Polak, dat het privaatrecht op deze wijze werd misbruikt. Een strafsanctie was beter geweest.
347. Van Zeben, p. 532.
348. Van Zeben, p. 532.
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deze rechtsgebieden uitdrukkelijk van strafsancties zijn voorzien vanwege hun
werking op derden. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de Wet op de
economische delicten blijkt dat de wetgever in dit kader veel belang hechtte aan
‘normvorming’ en ‘normhandhaving’, te bereiken door herhaling van strafopleg-
ging en angstopwekking: terwille van een effectieve handhaving van de sociaal-
economische normen behoorden op regelmatige basis (zware) straffen te worden
opgelegd. Om de effectiviteit van de handhaving te verstevigen, dienden zowel
de vervolgende instantie als de strafrechter over bijzondere deskundigheid ten
aanzien van econo- mische kwesties te beschikken.

Uit de geschiedenis van de handhaving van het economisch ordeningsrecht
blijkt dat het strafrecht concurrentie heeft ondervonden van andere, in bepaalde
gevallen effectiever of doelmatiger geachte instrumenten. Zo werd in de crisis-
tijd het quasi-strafrechtelijke tuchtrecht ontwikkeld. Dat sanctiesysteem werd
beter dan het klassieke strafrecht in staat geacht de crisisnormen te handhaven.
De voordelen van het crisistuchtrecht scholen in de inzet van gespecialiseerde
rechters (tuchtcolleges) en vervolgende ambtenaren, en in een eenvoudiger pro-
cesrecht dat een snellere berechting van de crisisfeiten mogelijk maakte. Boven-
dien kon de wetgever binnen het crisistuchtrecht op grote schaal een rechtsfi-
guur creëren die op dat moment nog vrijwel onbekend was in de strafrechts-
dogmatiek, maar die nodig werd geacht om een effectieve handhaving van de
grond te laten komen: de strafbaarheid van de rechtspersoon.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd ten behoeve van de hand-
having van de inrichtingsvoorschriften van het jaarrekeningenrecht een gecom-
bineerde civielrechtelijke-strafrechtelijke handhaving gecreëerd, in plaats van
volledige strafrechtelijke handhaving. Het antwoord op de vraag of een inrich-
tings voorschrift is geschonden is in het Nederlandse recht sindsdien voorbehou-
den aan een gespecialiseerd civielrechtelijk college, de Ondernemingskamer van
het gerechtshof te Amsterdam. Als de Ondernemingskamer van oordeel is dat
een inrichtingsvoorschrift is geschonden, dan brengt zij in een bevel tot uit-
drukking dat het jaarstuk in kwestie dienovereenkomstig moet worden aan-
gepast. Indien het bevel wordt opgevolgd is de zaak afgedaan; wordt het bevel
niet opgevolgd dan komt de zaak bij het openbaar ministerie terecht dat in
voorkomende gevallen tot vervolging kan besluiten. De introductie van een
civielrechtelijk traject ten behoeve van de handhaving van de inrichtings-
voorschriften van het jaarrekeningenrecht hing samen met het vermoeden dat het
strafrecht niet volledig geschikt was om die voorschriften te handhaven, omdat
met behulp van dat instrument slechts de “veroordeling van een bepaalde ge-
dragslijn” kon worden bereikt. De jaarrekeningvoorschriften betroffen − en be-
treffen − min of meer open normen; het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel
(meer bepaald het rechtszekerheidsbeginsel) stond aan een volledige straf-
rechtelijke afdoening in de weg. Hierbij speelde een rol dat zowel het openbaar
ministerie als de strafrechter over te weinig deskundigheid zouden beschikken
ten aanzien van de “niet scherp omlijnde wetsbepalingen”. Ook op het terrein
van het mededingingsrecht werd het civiele recht een belangrijke rol toegedicht.
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De Sociaal-Economische Raad achtte de mogelijkheid van civielrechtelijke
handhaving van het mededingingsrecht van groot belang omdat op die manier
(voor een deel) “kan worden voorzien in de noodzaak tot concrete uitwerking
van de mededingingspolitieke normen”. In zowel het jaarrekeningrecht (althans
voor wat betreft de inrichtingsvoorschriften) als in het mededingingsrecht ver-
vult het civiele recht dus een nadere normscheppende functie.

Het strafrecht heeft aan het eind van de twintigste eeuw concurrentie ge-
kregen van een ander punitief sanctiesysteem: de bestuurlijke beboeting. Delen
van het economisch ordeningsrecht worden sindsdien niet langer (uitsluitend)
klassiek-strafrechtelijk gehandhaafd, maar bestuursstrafrechtelijk. Opvallend is
dat de motieven voor bestuurlijke beboeting een grote gelijkenis vertonen met
een belangrijk deel van de motieven, die in het begin van de vorige eeuw hebben
geleid tot het ontstaan van het quasi-strafrechtelijke crisistuchtrecht: het ont-
lasten van de strafrechtelijke organen, de behoefte aan een deskundige sanctie-
oplegger, prioriteitsproblemen en de behoefte aan een sneller en eenvoudiger
procesrecht.349 Achteraf gezien moet het oude crisistuchtrecht minder als
‘buitenissig’ worden gekwalificeerd dan Mulder destijds kon menen. Immers,
hoewel de economische omstandigheden tegenwoordig danig verschillen van de
economische toestand in de crisistijd en gedurende de Tweede Wereldoorlog,
vertoont het huidige economische ordeningsrecht enige belangrijke overeen-
komsten met het ordeningsrecht van vóór en tijdens de oorlog: een grote hoe-
veelheid (kennelijk publiekrechtelijk te handhaven) normen, die in bepaalde
gevallen bovendien een grote mate van gedifferentieerdheid vertonen. De kwan-
titeit van de normen was voor en tijdens de oorlog ingebed in respectievelijk de
bescherming van economische sectoren tegen de crisis, en in schaarste. Tegen-
woordig komt de kwantiteit van de normen voort uit een grotere structurele
bemoeienis van de wetgever met het economische leven. De aard en de kwan-
titeit van de normen uit het economisch ordeningsrecht lijken in de ogen van de
wetgever niet-strafrechtelijke punitieve afdoening noodzakelijk te maken. Of
een dergelijke wijze van afdoening ook werkelijk noodzakelijk is, zal in het
volgende aan de orde komen.

2.10.2 Het belang van een ‘effectieve wetshandhaving’

De behoefte aan effectieve wetshandhaving heeft, zo blijkt uit het onderzoek,
voor wat betreft de wijze van afdoening van economische wetsovertredingen tot
opmerkelijke en soms verstrekkende keuzes geleid, zoals de introductie van
niet-strafrechtelijke punitieve handhavingssystemen (crisistuchtrecht, bestuur-
lijke beboeting) en de introductie van een civielrechtelijk voortraject bij de
handhaving van de inrichtingsvoorschriften uit het jaarrekeningenrecht. Het
belang van ‘effectiviteit’ als argument bij keuzes omtrent de wijze van afdoe-
ning is daarmee aangetoond: de wetgever past sanctiesystemen aan en creëert

                                                       
349. Quadvlieg (2001), p. 55, komt tot dezelfde bevinding.
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nieuwe sanctiesystemen teneinde een effectieve wetshandhaving veilig te stel-
len.

Het ‘bevorderen van de naleving van wettelijke normen’ is niet alleen feite-
lijk een belang dat de keuze omtrent de wijze van afdoening beïnvloedt, het is
bovendien een legitiem belang dat mee mag wegen bij keuzes omtrent de wijze
van afdoening. In het algemeen is het legitiem om − binnen zekere grenzen − te
streven naar de meest effectieve inzet van een middel teneinde een bepaald doel
te bereiken. De inzet van een ‘ineffectief middel’ draagt niet bij aan de verwe-
zenlijking van een doel, en mag reeds daarom achterwege worden gelaten.
Uitgaande van de idee dat de wetgever de door hem gestelde normen ook werke-
lijk nageleefd wil hebben, zal de wetgever − geconfronteerd met een keuze-
mogelijkheid − binnen een categorie handhavingsactiviteiten dan ook mogen
kiezen voor het meest effectieve middel. De wetgever zal bijvoorbeeld kiezen
voor directe voorlichting van de meest betrokkenen, als hij van mening is dat die
activiteit het meeste effect heeft op (het bevorderen van) de naleving van nieuwe
wettelijke voorschriften. Bij een keuze tussen diverse wijzen van afdoening van
wetsovertredingen zal de wetgever − binnen grenzen − mogen kiezen voor een
handhavingssysteem dat de meest effectieve bijdrage kan leveren aan de
naleving van de wettelijke normen.

2.10.3 Effectiviteit en toedeling van ‘onrecht’

Inwisselbaarheid van sanctiesystemen
Uit het onderzoek blijkt dat sanctiesystemen tot op zekere hoogte inwisselbaar
zijn. Enige voorbeelden kunnen dit illustreren. Indien het bestuursrecht ten tijde
van de introductie van de inrichtingsvoorschriften in het jaarrekeningenrecht
‘voldoende’ rechtswaarborgen had gekend, en indien de wetgever bereid zou
zijn geweest tot de ontwikkeling van een nieuw bestuursrechtelijk orgaan (en
aanverwante regelgeving), dan was tegenwoordig wellicht sprake van een ge-
combineerde bestuursrechtelijke-strafrechtelijke handhaving van de inrichtings-
voorschriften. En: nu is gebleken dat het civiele recht nauwelijks wordt ingezet
om het arbeidstijdenrecht te handhaven, wordt gezocht naar een (al dan niet
parallelle) publiekrechtelijke inbedding van de handhaving van dezelfde normen
uit het arbeidstijdenrecht. Verder is gebleken dat de handhaving van het crisis-
recht aanvankelijk noopte tot de introductie van een nieuw (quasi-)strafrechtelijk
sanctiesysteem. Enige van de − vanuit het oogpunt van een effectieve wetshand-
having − positieve kenmerken van dit crisistuchtrecht zijn uiteindelijk zonder
noemenswaardige problemen in het ‘echte’ strafrecht geïncorporeerd: proces-
rechtelijke vereenvoudigingen, specialisatie in de rechtspleging en de strafbaar-
heid van rechtspersonen. Tot slot kan in dit verband worden gewezen op de
bestuurlijke beboeting. Bestuurlijke beboeting maakt volgens het Nederlandse
recht deel uit van het bestuursrecht. In het Engelse recht wordt de bestuurlijke
boete, de ‘civil penalty’, veelal ingedeeld bij het civiele recht. Het Duitse recht
heeft weer een andere oplossing gekozen voor de bestuurlijke beboeting. In
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Duitsland is rond deze figuur, zo bleek, een apart rechtsgebied ont- wikkeld: het
Ordnungswidrigkeitenrecht. De strafmodaliteit is telkens dezelfde: in zowel
Duitsland als Nederland en Engeland is sprake van strafoplegging door een
bestuursorgaan. De exacte inbedding van de rechtsfiguur verschilt echter per
land.

Het instrumentarium als criterium
Reeds geruime tijd geleden heeft Hulsman betoogd dat ‘onrecht’ (een norm-
schending) geen eigen aard heeft op basis waarvan het zou moeten worden toe-
gedeeld aan een − bijpassend − afdoeningssysteem.350 Volgens Hulsman kan
van een bepaald onrecht niet worden gezegd dat het (bijvoorbeeld) specifiek
‘strafrechtelijk onrecht’ is, of ‘civielrechtelijk onrecht’. Onrecht kan daarom in
beginsel aan ieder sanctiesysteem worden toegedeeld. Daarbij ziet Hulsman het
instrumentarium dat door een bepaald sanctiesysteem wordt geboden uiteinde-
lijk als belangrijkste toedelingscriterium. Toedeling van onrecht hangt volgens
Hulsman in dat verband samen met het door een systeem geleverde sanctie-
arsenaal, en − vooral − met de af- of aanwezigheid en de kenmerken van de
opsporing. De beperktheid of uitgebreidheid van het sanctiesysteem en de status
van de opsporing bepalen uiteindelijk het bijbehorende sanctiesysteem.351 Of
een bepaalde sanctie ‘voldoende’ is wordt door Hulsman gekoppeld aan de ernst
van de normschending. Met betrekking tot de keuze tussen handhaving door de
‘administratie’ en handhaving door het strafrecht schrijft Hulsman bijvoorbeeld:
“Kan niet met betrekkelijk geringe sancties worden volstaan, dan dient het straf-
recht te worden ingeschakeld. Uit de sfeer van het administratieve onrecht zal
derhalve aan het strafrecht worden toegewezen alle onrecht dat te ernstig is om
uitsluitend met een administratieve sanctie te worden afgedaan en verder lichter
onrecht afhankelijk van de bewerktuiging van de administratie.”352 Met het
begrip ‘bewerktuiging’ doelt Hulsman op de status van de opsporing en het be-
schikbare sanctiearsenaal.

De invloed van ‘effectieve wetshandhaving’ op keuzes omtrent de wijze van
afdoening kan worden gekoppeld aan het gedachtegoed van Hulsman. Indien de
wetgever normen stelt zal hij zekere wensen koesteren met het oog op de
(bevordering van de) naleving van die normen. De wetgever wenst met betrek-

                                                       
350. Hulsman (1965). Zie over Hulsmans opvatting Corstens (1984), p. 22 e.v.
351. Zie voor een onderzoek naar de specifieke kenmerken van de diverse sanctiesystemen Corstens

(1984). 
352. Hulsman (1965), p. 15. In een later geschrift lijkt Hulsman meer afstand te nemen van de ‘ernst van

het feit’ als factor bij de vraag, of voor strafbaarstelling moet worden gekozen. Zie Hulsman (1981),
p. 107 e.v. “Het begrip ‘ernst’ speelt in de betekenisverlening aan gebeurtenissen alleen een rol in
bepaalde interpretatiekaders,” aldus Hulsman (1981), p. 115. Daarom komt het begrip ‘ernst’ vol-
gens Hulsman pas aan de orde, als voor een bepaald interpretatiekader − zoals ‘het strafmodel’ − is
gekozen. Bij ‘de strafbaarstelling’ is volgens Hulsman slechts de vraag aan de orde of men voor dat
interpretatiekader wil kiezen. Hiermee is het in de tekst behandelde overigens niet ondergraven.
Kernvraag is of een bepaalde sanctie voldoende in staat is een zekere normschending afdoende te
beteugelen. Onrecht dat reparabel is zou bijvoorbeeld afdoende door een last onder dwangsom
kunnen worden aangepakt.
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king tot de afdoening van normschendingen bijvoorbeeld een vlot procesverloop
of de inschakeling van deskundigen bij de sanctieoplegging. Een ander belang-
rijk punt betreft het sanctiearsenaal. Het sanctiesysteem dat het meest geschikte
instrumentarium biedt om de wensen in vervulling te laten gaan krijgt − daarbij,
in de lijn van Hulsman, de ernst van het onrecht betrekkend − het onrecht toe-
bedeeld. 

De inwisselbaarheid van sanctiesystemen, en de idee dat het door een rechts-
gebied geboden instrumentarium uiteindelijk doorslaggevend is bij de vraag
naar de wijze van afdoening van normschendingen, stelt uiteindelijk de aard en
de inhoud van het toepasselijke aansprakelijkheidsrecht ter discussie. Indien
sanctiesystemen onderling uitwisselbaar zijn behoren er, zo kan worden ver-
dedigd, geen (nodeloze) verschillen te bestaan tussen de aan de diverse af-
doeningssystemen gekoppelde aansprakelijkheidssystemen. De verwisseling van
het ‘formele kleed’ brengt immers niet dwingend een wijziging mee van de
materieelrechtelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden. De strafbaarheid van de
rechtspersoon bijvoorbeeld zou − in ieder geval in beginsel − op dezelfde grond-
slagen behoren te berusten als de bestuurlijke beboetbaarheid van de rechts-
persoon. Zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken, is dit uitgangspunt terug
te vinden in de voorstellen aangaande de vierde tranche van de Awb. Of en in
hoeverre het aansprakelijkheidsrecht (op onderdelen) op zijn beurt wordt be-
invloed door het streven naar een effectieve wetshandhaving, zal eveneens
blijken uit de volgende hoofdstukken.

Van bestaande en nieuwe sanctiesystemen
De toedeling van onrecht op basis van het beschikbare instrumentarium geeft
geen antwoord op de vraag hoe onrecht moet worden toegedeeld indien de
behoefte bestaat aan instrumenten die door geen enkel bestaand systeem worden
geleverd, en die ook niet door een eenvoudige aanpassing van een bestaand
systeem operationeel kunnen worden gemaakt. Voor zover het om substantieel
nieuwe instrumenten gaat, kan de ontwikkeling van een nieuw sanctiesysteem in
dat geval een verdedigbare oplossing zijn.353 Het oude crisistuchtrecht biedt
daarvan een voorbeeld. Voor wat betreft het crisisrecht was de handhaving
gebaat bij een systeem dat de bestraffing van rechtspersonen mogelijk maakte,
dat de (klassieke) strafrechtelijke organen zou ontlasten, dat kon voorzien in de
behoefte aan een deskundige sanctieoplegger en dat een snel en eenvoudig
procesverloop kende. Het strafrecht zou het meest geëigende systeem zijn
geweest om de handhaving van de crisisnormen op zich te nemen. Echter, de
handhavingsbehoeftes met betrekking tot de crisisfeiten zouden, zo dacht men,
tijdelijk van aard zijn. Daarom was het niet opportuun in te grijpen in het
bestaande strafrechtelijke systeem. De oplossing werd daarom − logischerwijs −
gevonden in een nieuw afdoeningssysteem.

                                                       
353. Niet-substantiële nieuwe behoeftes zullen veelal door aanpassing van een bestaand systeem in de

rechtsorde terecht komen.  
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Uit het onderzoek blijkt dat de wetgever bij tijd en wijle niet schroomt om bij
meer structurele handhavingsbehoeftes bestaande sanctiesystemen vergaand aan
te passen omwille van de bevordering van een effectieve wetshandhaving. De
ontwikkeling van een civielrechtelijk voortraject in het kader van de handhaving
van de inrichtingsvoorschriften uit het jaarrekeningenrecht biedt daarvan een
voorbeeld. Een ander voorbeeld wordt geleverd door de rechtsvordering ter
bescherming van de aanduiding ‘coöperatie’ of ‘onderlinge waarborgmaat-
schappij’ (2:63 BW): de civielrechtelijke handhaving is − in afwijking van het
commune civiele recht − verstevigd doordat iedere coöperatie en iedere onder-
linge waarborgmaatschappij geacht wordt belang te hebben bij het instellen van
de rechtsvordering. Verder kan worden gewezen op de Wet op de economische
delicten. Teneinde een effectieve strafrechtelijke handhaving van de ‘nieuwe’
economische delicten veilig te stellen werden − vergeleken met het toentertijd
bestaande straf(proces)recht − belangrijke nieuwe rechtsfiguren gecreëerd. Te
denken valt − ook in dit verband − aan de strafbaarheid van rechtspersonen
terzake van economische delicten.

De positionering van bestuurlijke beboeting
Op dit punt verdient de ontwikkeling van de bestuurlijke beboeting nadere aan-
dacht. De bestuurlijke beboeting kan, anders dan het crisistuchtrecht, niet wor-
den gezien als een oplossing van een tijdelijk handhavingsprobleem; de bestuur-
lijke beboeting heeft uitdrukkelijk een permanent karakter. Daarbij heeft de wet-
gever ervoor gekozen de bestuurlijke beboeting toe te delen aan het bestuurs-
recht. In dat kader is het bestuursrechtelijke handhavingssysteem aangepast.
Aanpassing van het strafrechtelijke sanctiesysteem had evenwel voor de hand
gelegen. De introductie van bestuurlijke beboeting in delen van het economisch
ordeningsrecht betreft in veel gevallen immers een overheveling van punitieve
handhaving: de punitieve handhaving wordt uit het strafrecht gehaald en onder-
gebracht in het − aan de overheveling aangepaste − bestuursrecht. Waarom zijn
de bestuurlijk beboetbare feiten niet in het strafrecht gebleven, onder aanpassing
van het straf(proces)recht?

De positionering van bestuurlijke beboeting in het bestuursrecht is niet pro-
blematisch omdat het daar niet thuis zou horen of omdat het daar om enigerlei
reden niet zou mogen worden geregeld. De situering van bestuurlijke beboeting
in het bestuursrecht is problematisch omdat het (tegenwoordig) zonder goede
reden is afgescheiden van het strafrecht. Zowel de bestuurlijke boete als de
strafrechtelijke geldboete is een straf, maar de strafsoorten bestaan in geschei-
den werelden. Knigge wijt de afscheiding van de bestuurlijke beboeting van het
strafrecht aan een verouderd begrip van het strafrecht. Hij schrijft: “Aan het
bestaande strafrechtelijke stelsel ligt de gedachte ten grondslag dat straffen door
de rechter dienen te worden opgelegd. (...) Zonder strafproces is bestraffing door
een rechter niet goed denkbaar. Uit respect voor dit fraaie stelsel nu wordt de
bestuurlijke boete buiten het strafrecht gehouden. Dat echter kan alleen als we
ons voor de gek houden, als we ontkennen dat de bestuurlijke boete een straf is
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en als we angstvallig vermijden de gepleegde normovertreding een strafbaar feit
noemen.”354 Indien wordt geaccepteerd dat strafoplegging ook door een niet-
rechterlijk orgaan kan geschieden, bestaat er geen noodzaak (meer) de bestuur-
lijke beboeting af te scheiden van het strafrecht.355

Effectieve wetshandhaving en aanpassing van het strafrechtelijke handhavings-
systeem 
Het onafhankelijk van het strafrecht inbedden van de bestuurlijke beboeting
heeft wellicht mede zijn grond in een bepaalde weerstand het bestaande straf-
rechtelijke systeem structureel aan te passen of te verbreden. Deze weerstand is
− voor zover zij bestaat − begrijpelijk. Indien strafoplegging door de rechter,
zoals Knigge aangeeft, inderdaad wordt gezien als het kenmerk van het straf-
recht, dan zal niet-rechterlijke strafoplegging niet snel worden geaccepteerd
binnen het huidige strafrechtssysteem. Bestuurlijke beboeting biedt een struc-
tureel andere benadering van wetsovertredingen dan het klassieke strafrecht; de
introductie van een dergelijk nieuw concept binnen de grenzen van ‘het straf-
recht’ zal niet direct, zonder slag of stoot, door een ieder worden toegejuicht. De
positionering van de bestuurlijke beboeting in een ander of in een nieuw
systeem ligt dan wellicht voor de hand.

Het bevorderen van een effectieve wetshandhaving biedt, zo is betoogd, een
legitiem argument dat mee mag wegen bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels.
Het bevorderen van een effectieve wetshandhaving biedt bovendien, zo is
betoogd, een legitiem argument om bestaande stelsels aan te passen. Er bestaan
mijns inziens geen goede redenen het strafrecht op dit punt te ontzien. Volgens
Remmelink is het strafrecht “geen doel in zichzelf”, maar heeft het daarentegen
“een dienende, sociale, functie”.356 Volgens de schrijver mag daarbij worden
aangenomen, “dat deze visie op het strafrecht vrijwel door alle juristen in ons
land zal worden aanvaard.” Een voorbeeld van een jurist die de ‘doelafhanke-
lijkheid’ van het strafrecht lijkt te onderschrijven is De Hullu. Hij schrijft: “Het
strafrecht beschouw ik als een ‘gegeven’ dat belangrijke maatschappelijke
functies vervult. Het dient ter bescherming van de samenleving, van de ordening
in die samenleving en van de vrijheid en veiligheid van de burgers.”357 Op dit
punt kan bovendien worden verwezen naar Pompe, die meer algemeen ‘de
handhaving van de rechtsorde’ als de doelstelling van ‘een sanctie’ heeft be-
titeld: “De straf is vergelding van de, aan schuld te wijten, normovertreding
(verstoring der rechtsorde), en tevens als sanctie ondergeschikt aan de doel-
stelling van een sanctie, nl. de handhaving der rechtsorde, evenals aan de doel-
stelling van de gehele rechtsorde, nl. de behartiging van het algemeen wel-
zijn.”358 Strafrecht kan dus worden beschouwd als middel om de rechtsorde te

                                                       
354. Knigge (1998), p. 64.
355. Vergelijk Corstens (2001), p. 244.
356. Remmelink (1996), p. 18.
357. De Hullu (2000), p. 2.
358. Pompe (1959), p. 10.
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handhaven; anders gezegd: het strafrecht heeft als doel de naleving van normen
te bevorderen. Wezenskenmerk van het strafrecht is dat de handhaving van de
rechtsorde door middel van bestraffing gestalte krijgt. Indien het strafrecht, ge-
geven een bepaalde norm, tekortschiet in de handhaving van die norm ofwel
tekortschiet in de verwezenlijking van zijn doel, dan mag het strafrechtelijke
systeem omwille van de bevordering van de effectiviteit worden aangepast.
Strikt genomen is het pas nodig om afdoening buiten het strafrecht te situeren
indien bestraffing als zodanig niet langer effectief is om een norm te handhaven.

Zo beschouwd kan de bestuurlijke beboeting, een vorm van bestraffing,
uiteindelijk een plaats in het strafrecht krijgen omdat strafoplegging door be-
stuursorganen de effectiviteit van wetshandhaving kan bevorderen.359 Bestuur-
lijke beboeting biedt in wezen, althans voor wat betreft bepaalde delen van het
economisch ordeningsrecht, een verbeterd of gemodificeerd strafproces zodat
het regelen van de bestuurlijke beboeting binnen de kaders van het strafproces-
recht voor de hand ligt. Het belang van een effectieve wetshandhaving recht-
vaardigt een dergelijke aanpassing van het strafrecht. Daarbij hoeft de bestuur-
lijke beboeting overigens niet strikt te worden gescheiden van het bestuursrecht;
bestuurlijke beboeting is een strafrechtelijk instrument dat bestuursorganen
kunnen inzetten, naast (eventueel) andere typische bestuursrechtelijke instru-
menten zoals de bestuursdwang en de intrekking van een vergunning. Maar
zodra bestuurlijke beboeting wordt toegepast, zou dit − meer abstract gesteld −
in een ‘strafrechtelijke sfeer’ dienen te geschieden. Op het punt van de bestuur-
lijke beboeting zouden het bestuursrecht en het strafrecht elkaar derhalve dienen
te overlappen.

Grenzen
Het voorgaande roept de vraag op naar de reikwijdte van het ‘belang van ef-
fectieve wetshandhaving’ als argument bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels,
en bij het aanpassen van bestaande stelsels. Het streven naar effectiviteit zal
grenzen kennen; niet alles wat effectief is of effectief wordt geacht zal rechtens
kunnen worden uitgevoerd.360 Het belang van een effectieve wetshandhaving zal
bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels en bij het aanpassen van bestaande
sanctiestelsels moeten worden afgewogen tegen het belang van voldoende
rechtsbescherming of rechtswaarborgen.361 Wiewel schrijft met betrekking tot

                                                       
359. Vergelijk Corstens (1995), p. 15.
360. Vergelijk Remmelink (1996), p. 41, die Jescheck en Weigend citeert: “Nicht alles was zweckmäßig

erscheint, ist auch gerecht” (zie Jescheck en Weigend (1996), p. 22). 
361. “Een aantal beginselen kan in de praktijk grenzen stellen aan effectieve handhaving,” aldus

Blomberg en Michiels (1997), p. 36. Zie voor het belang van rechtsbescherming bij keuzes omtrent
afdoening onder meer Wiewel (2001) en Quaedvlieg (2001), p. 193, alsmede De Doelder, Hartmann
en Van Russen Groen (1995), p. 1398, en Widdershoven (1995), p. 209, die met betrekking tot de
“vlucht uit het strafrecht” (ofwel het inruilen van strafrechtelijke handhaving voor bestuurs-
strafrechtelijke of (crisis)tuchtrechtelijke handhaving) schrijft dat een dergelijke vlucht alleen
aanvaardbaar is, “als dit niet ten koste gaat van de rechtsbescherming en rechtswaarborgen”.
Widdershoven heeft er verder op gewezen, dat de komst van de WED in de jaren vijftig van de
vorige eeuw (en dus het afschaffen van de oude crisistuchtrechtspraak) tot een betere rechts-
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‘rechtsbescherming’ in het strafrecht: “Rechtsbescherming in het strafrecht
betekent in zijn algemeenheid bescherming van de burger tegen inbreuken op
zijn rechten en vrijheden door de overheid. (...) In essentie komt het erop neer
dat de in het recht besloten liggende voorwaarden waaraan het overheidsoptre-
den is gebonden tot gelding worden gebracht. Door de werking van autonome
rechtsbeginselen kan de wet niet zo worden ingericht dat de overheid over een
louter op doelmatigheid van de ordeningsfunctie van het recht gericht instru-
mentarium beschikt.”362 Een voorbeeld (onder vele) van een dergelijk ‘auto-
noom rechtsbeginsel’ betreft het beginsel van ‘hoor en wederhoor’. Het gekozen
stelsel van afdoening van een normschending zal de procespartijen de mogelijk-
heid moeten geven hun standpunten ten aanzien van de zaak naar voren te
brengen, en deze toe te lichten.363 De wijze waarop dit beginsel is gerealiseerd,
en de mate waarin dit beginsel is gerealiseerd, zal afhangen van de gekozen
procedurevorm. Voor wat betreft een strafprocedure is het beginsel onder meer
uitgewerkt in de voor het OM bestaande requireerplicht, en het recht getuigen op
te roepen of te doen oproepen.364 Voor wat betreft de bestuursrechtelijke af-
doening van schendingen van het Nederlandse mededingingsrecht moeten be-
langhebbenden, alvorens een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom kan
worden opgelegd, schriftelijk worden opgeroepen om mondeling of schriftelijk
hun zienswijze ten aanzien van de ‘beschuldiging’ naar voren te brengen.365

Een belangrijk deel van de in Nederland geldende rechtswaarborgen zijn
terug te vinden in de Grondwet en in internationale verdragen als het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
Die verdragen stellen onder meer de eis van een ‘eerlijk proces’ bij de vaststel-
ling van iemands burgerlijke rechten en verplichtingen, en bij het ‘bepalen van
de gegrondheid’ van een tegen iemand ingestelde ‘strafvervolging’ (art. 6 lid 1
EVRM en art. 14 lid 1 IVBPR). In de eis van een eerlijk proces wordt onder
meer het ‘recht van hoor en wederhoor’ geacht besloten te liggen.366 Verder
geven de verdragen bijvoorbeeld aan onder welke omstandigheden iemand van
zijn vrijheid mag worden beroofd (art. 5 EVRM en art. 9 IVBPR). 

Het terwille van een effectieve wetshandhaving aanpassen van bestaande
sanctiesystemen, of het terwille van een effectieve wetshandhaving kiezen tus-
sen afdoeningsstelsels, zal dus in voldoende mate rekening moeten houden met
aspecten van rechtsbescherming. De wetgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen

                                                       
bescherming bij de handhaving van het economisch recht heeft geleid (p. 209). Zie voor de vraag, of
de bestuursstrafrechtelijke handhaving van de Mededingingswet voldoet aan een minimumniveau
van rechtsbescherming: Van Aalst (1997), p. 555 e.v.  

362. Wiewel (2001), p. 14, onder verwijzing naar literatuur. In zijn proefschrift heeft Wiewel onderzocht
of de bestuursrechter en de strafrechter ‘de bestraffing’ of ‘het bestraffingsbeleid’ al dan niet
verschillend toetsen aan de volgende beginselen: het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel, de
onschuldpresumptie en het evenredigheidsbeginsel. Zie Wiewel (2001), p. 26 e.v. 

363. Zie omtrent dit beginsel onder meer Corstens (2002), p. 54 en 55.
364. Corstens (2002), p. 55.
365. Zie de artt. 59 e.v. Mw.
366. Corstens (2002), p. 55.
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om een vorm van punitieve afdoening in het bestuursrecht te introduceren, maar
hij zal die wijze van afdoening − mede gezien de genoemde internationale ver-
dragen − met voldoende rechtswaarborgen moeten omkleden. Welke rechts-
waarborgen in concreto gerespecteerd moeten worden, zal onder meer afhanke-
lijk zijn van de aard van de sanctie.367

2.10.4 Overheidsinterventie

Inleiding
Uit het onderzoek blijkt van enige nadere factoren die een rol spelen bij de toe-
deling van ‘onrecht’. Zo brengt het legaliteitsbeginsel mee dat het strafrecht
ongeschikt is min of meer ‘open’ geformuleerde normen te handhaven. De inzet
van een niet-strafrechtelijk voortraject kan er voor zorgen dat open normen wor-
den geconcretiseerd; alsdan bestaat de mogelijkheid om − zonder in strijd te
komen met het legaliteitsbeginsel − het strafrecht te belasten met de ‘finale af-
doening’. Een andere randvoorwaarde kwam naar boven bij het onderzoek naar
de civielrechtelijke handhaving van het economisch ordeningsrecht. Handhaving
van normen kan worden toegedeeld aan het civiele recht, maar de kenmerken
van de civiele ‘handhaver’ bepalen uiteindelijk − afgezien van nadere ‘effectivi-
teitsverbeteringen’ − of sprake zal zijn van een effectieve wetshandhaving. De
kenmerken van de partij of de (rechts)persoon die geacht wordt het initiatief tot
handhaven te nemen kan als een belangrijke factor bij de toedeling van econo-
misch onrecht worden aangemerkt.

Corstens schrijft in dit verband omtrent de handhaving door middel van het
civiele recht: “De gelaedeerde of ‘te laederen’ persoon beslist zelf of het even-
tueel tot een civielrechtelijke sanktie komt. Hij maakt zelf uit of hij daartoe van
de diensten van de overheid (...) gebruik maakt (...). Het niveau van handhaving
van de betrokken norm is derhalve afhankelijk van de inspanningen van de
gelaedeerde. Al naar gelang de aard van de norm zal aan de overheid soms toch
een administratiefrechtelijk of strafrechtelijk instrumentarium ter beschikking
gesteld moeten worden ten einde een behoorlijk handhavingsniveau te verze-
keren.”368 Corstens denkt daarbij in de eerste plaats aan situaties waarin een
“struktureel ongelijke verhouding tussen partijen” bestaat. “In de tweede plaats
kunnen door de rechtsinbreuk naast bijzondere belangen van gelaedeerden ook
meer of minder grijpbare belangen van kollektiviteiten of van de samenleving
als geheel geschaad worden, zodat het geboden is ter wille van een meer syste-
matische en/of demonstratieve rechtshandhaving (ook) een initiatief tot handha-
ving bij de overheid te leggen.” Enige vorm van (mogelijke) overheids-
bemoeienis met de handhaving zal in veel gevallen dan ook niet kunnen worden
gemist, tenzij sprake is van min of meer gelijkwaardige civiele handhavers
                                                       
367. Bepaalde waarborgen gelden logischerwijs slechts bij punitieve sancties, zoals het beginsel dat geen

zwaardere straf mag worden opgelegd “dan die, die ten tijde van het begaan van het strafbare feit
van toepassing was” (art. 7 lid 1 EVRM). 

368. Corstens (1984), p. 26 en 27.
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(zoals, bijvoorbeeld, een vakbond en een werkgever bij de handhaving van het
arbeidstijdenrecht).

Voor zover een bepaalde materie een zekere deskundigheid vereist, zal de
voorkeur bestaan om een gespecialiseerde ‘publieke handhaver’ een rol te laten
spelen in de handhaving.369 Daarbij valt te denken aan gespecialiseerde toe-
zichts- en opsporingsorganen, gespecialiseerde ‘vervolgers’ of gespecialiseerde
sanctieopleggers. De wens naar deskundigheid passeerde herhaaldelijk de revue:
bij de ontwikkeling van het crisistuchtrecht (gespecialiseerde tuchtcolleges en
vervolgende ambtenaren), bij de totstandkoming van de WED (specialisatie van
rechterlijke macht en OM), bij de introductie van de Ondernemingskamer in het
jaarrekeningenrecht en bij de ontwikkeling van de bestuurlijke beboeting. Be-
toogd is dat specialisatie van de sanctieoplegger en de vervolger een positieve
bijdrage kan leveren aan de effectuering van de generaal-preventieve werking
van de straf (strafrechtelijke geldboete of bestuurlijke boete). Echter, zo is ge-
bleken, aan specialisatie kleven ook nadelen. Een coördinerende rol van het OM
kan deze nadelen ondervangen, zo is betoogd.

Interventiemodaliteiten
Indien overheidsinterventie bij de handhaving van economisch ordeningsrecht
noodzakelijk wordt geacht door de wetgever, beschikt ieder rechtsgebied over
ruimte om die interventie vorm te geven. Het sanctiearsenaal en de status van de
opsporing, gekoppeld aan de mate van onrecht, bepalen vervolgens de uiteinde-
lijke keuze. Een interessante vorm van overheidsinterventie in het civiele recht
bleek bij het onderzoek naar de civielrechtelijke handhaving van de inrichtings-
voorschriften uit het jaarrekeningenrecht. In dat rechtsgebied beschikt het open-
baar ministerie over de mogelijkheid om − in het algemeen belang − een jaar-
rekening voor te leggen aan de Ondernemingskamer.

In het bestuursrecht en het strafrecht bestaan uiteraard bij uitstek mogelijk-
heden tot overheidsinterventie; beide rechtsgebieden behoren immers tot het
publiekrecht. Met betrekking tot het strafrecht is overheidsinterventie veelal
beperkt tot het optreden van het openbaar ministerie en de strafrechter. In het
verleden hadden echter ook andere personen en organen ‘toegang’ tot het straf-
proces. Te denken valt bijvoorbeeld aan het optreden van de Rijksadvocaten in
belastingstrafzaken. Ook in het huidige recht bestaat bij bepaalde normschen-
dingen een mogelijkheid tot interventie door andere organen dan het openbaar
ministerie: de transactiebevoegdheid voor bestuursorganen. Voor wat betreft het
toekomstige recht valt in dit verband nog te denken aan enige andere interven-
tiemodaliteiten: toedeling van het recht tot strafvervolging aan andere organen
dan het openbaar ministerie, en toekenning van boetebevoegdheid aan het open-
baar ministerie. In het navolgende zullen zowel de transactiebevoegdheid voor

                                                       
369. Ook Michiels (1994), p. 30, heeft zich positief uitgelaten over het specialisme van de boeteoplegger.

Specialisatie zal volgens hem de doelmatigheid bevorderen. “Bij het OM is specialisatie maar in
beperkte mate het geval en misschien ook niet in hoge mate mogelijk.”
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bestuursorganen, als de doorbreking van het vervolgingsmonopolie van het OM
en de boetebevoegdheid voor het OM (kort) worden besproken.

Transactiebevoegdheid voor bestuursorganen
Toekenning van transactiebevoegdheid aan andere organen dan het OM of de
politie is onder meer terug te vinden in de Algemene wet inzake Rijks-
belastingen. Met betrekking tot bij ‘de belastingwet’ strafbaar gestelde feiten
zijn de artikelen 74 en 74a Sr buiten werking gesteld (zie art. 76 lid 1 AWR). In
plaats daarvan gelden de transactiebepalingen van de leden 2 tot en met 5 van
art. 76 AWR, die overigens in grote lijnen overeenkomen met de commuun-
strafrechtelijke transactiebepalingen. De fiscale transactiebevoegdheid is toege-
kend aan ‘het bestuur van ’s Rijks belastingen’. De bevoegdheid een transactie-
voorstel te doen bestaat alleen dan niet, indien het proces-verbaal terzake van
het strafbare feit op grond van art. 80 lid 2 AWR bij de officier van justitie is
terechtgekomen. Daarvan is onder meer sprake, als een woning tegen de wil van
de verdachte is binnengetreden of als het bestuur een strafvervolging opportuun
acht. Een ander voorbeeld van de uitoefening van transactiebevoegdheid door
een bestuursorgaan is te vinden in de Waterschapswet. Op grond van art. 85 lid
2 Waterschapswet is het dagelijks bestuur van een waterschap bevoegd ambte-
naren aan te wijzen, die zijn belast met opsporingsbevoegdheid ten aanzien van
overtredingen van keuren of provinciale verordeningen. Deze ambtenaren mo-
gen binnen vier weken nadat zij proces-verbaal hebben opgemaakt ‘met de be-
trokkene in schikking treden’, zo volgt uit het derde lid van art. 85. “De betaling
van het bij schikking bepaalde doet het recht tot strafvordering vervallen” (art.
85 lid 3 Waterschapswet).370

Voor het economisch strafrecht is het bepaalde in art. 37 lid 1 WED van
belang. Die bepaling schept de mogelijkheid tot toekenning van transactiebe-
voegdheid aan ‘publieke’ lichamen of personen: “Wij behouden Ons voor, op de
voordracht van Onze Minister van Justitie, gedaan na overleg met Onze andere
Ministers, wie het aangaat, aan door Ons bijzonderlijk hiertoe aangewezen li-
chamen of personen, met een publieke taak belast, binnen door Ons te stellen
grenzen tot wederopzeggens toe de bevoegdheid te verlenen, die bij artikel 74
van het Wetboek van Strafrecht aan de officier van justitie is toegekend.” Vol-
gens het tweede lid van art. 37 WED dient een aldus verleende transactiebe-
voegdheid te worden uitgeoefend “onder toezicht van en volgens richtlijnen, te
geven door het openbaar ministerie”. Volgens Hollander is met art. 37 WED
“aangesloten bij een reeds vroeger bestaande practijk, die overigens ook op wet-
telijke voorschriften gebaseerd was.”371

De mogelijkheid om aan ‘publieke lichamen of personen’ op basis van art.
37 WED transactiebevoegdheid te verlenen heeft in het milieurecht bijzondere
aandacht gekregen. Enige tijd geleden is op basis van het Transactiebesluit

                                                       
370. Zie omtrent de schikkingsbevoegdheid nader: Verburg (1995), p. 183 e.v.
371. Hollander (1952), p. 161.
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Milieudelicten372 een aantal personen en instanties aangewezen die binnen
zekere grenzen transactiebevoegdheid hebben ten aanzien van nader aangegeven
milieudelicten. In de nota van toelichting op het besluit zijn de nadere motieven
verwoord:

“De voornaamste reden voor de introductie van strafrechtelijke transactie-
bevoegdheid in handen van het bestuur is dat de efficiëntie en effectiviteit
van de handhaving daarmee worden gediend. Het aanbieden van een
transactie maakt het voor het bestuur mogelijk snel en slagvaardig tegen
overtreders van bepaalde milieuregels op te treden. De overtreder kan snel
worden geconfronteerd met een reactie op zijn strafbaar gedrag. Verwacht
mag worden dat dit een positieve invloed zal hebben op het toekomstig
gedrag van de desbetreffende overtreder.
Verder heeft de onderhavige regeling het voordeel dat het handhavingsin-
strumentarium van het bestuur completer is geworden. Al naar gelang de
omstandigheden en afhankelijk van het feit of tegen overtreding van het
desbetreffende milieudelict de bestuursrechtelijke weg openstaat, kan het
bestuur een keuze maken tussen toepassing van een bestuursrechtelijk
(bijvoorbeeld dwangsom of bestuursdwang) of een strafrechtelijk handha-
vingsinstrument of van beide instrumenten. Hierdoor is een gedifferenti-
eerde aanpak van milieudelicten mogelijk. Het bestuur heeft, onverlet de
bevoegdheden van het openbaar ministerie (OM), voortaan de mogelijk-
heid zelf strafrechtelijk handhavend op te treden in situaties waarin dat
met de bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen voorheen niet goed of
niet mogelijk was.
Bovendien kan de introductie van een transactiebevoegdheid voor het be-
stuur er mede aan bijdragen dat het bestuur bij de voorbereiding en uit-
voering van regels aandacht heeft voor de strafrechtelijke handhaving.
Tot slot heeft verrijking van het huidige handhavingsinstrumentarium op
het terrein van het milieurecht met de strafrechtelijke transactie voor het
bestuur het positieve gevolg dat het bestuur en het OM meer gaan samen-
werken. Dit zal naar verwachting de effectiviteit van de handhaving ten
goede komen.”373

Volgens Jurgens en Michiels neemt de bestuurlijke transactie een aantal nadelen
van bestuurlijke beboeting weg. De bestuursrechtelijke rechtsbescherming is
volgens deze auteurs zodanig geëvolueerd dat deze een snelle, efficiënte proce-
dure zou kunnen frustreren. “Te noemen vallen de opleggingsprocedure inclu-
sief de hoorplicht en het zwijgrecht, een eventuele vertraagde inwerkingtreding
met schorsende werking van het verzoek om voorlopige voorziening, de be-
zwaarschriftprocedure en het beroep in twee instanties.”374 Daarnaast wijzen
Jurgens en Michiels op het feit dat het bepalen van de juiste boete voor bepaalde

                                                       
372. Besluit van 8 juli 2000, Stb. 2000, 320, “houdende aanwijzing van lichamen en personen, met een

publieke taak belast, die bevoegd zijn tot het aanbieden van een strafrechtelijke transactie inzake
milieudelicten en vaststelling van de grenzen waarbinnen die bevoegdheid kan worden uit-
geoefend.”

373. De Nota van Toelichting is achter het besluit zelf geplaatst (Stb. 2000, 320).
374. Jurgens en Michiels (1997), p. 67. 
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bestuursorganen moeilijk kan zijn. “Een ander mogelijk bezwaar tegen bestuur-
lijke boeten is dat in een stelsel van bestuurlijke boeten de stigmatiserende wer-
king van het strafrecht, waarvan de preventieve werking zeer groot kan zijn,
wordt ingeruild voor een boete die slechts economische betekenis heeft.”375

Volgens de schrijvers heeft de transactiebevoegdheid voor bestuursorganen in
de eerste plaats het voordeel dat een zaak vlot en eenvoudig afgehandeld kan
worden als de betrokkene ingaat op het schikkingsvoorstel. Een tweede voordeel
is dat “het bestuur niet de rompslomp van een boete-procedure en de incasso
ondervindt” als het transactieaanbod wordt geweigerd, en de zaak (dus) wordt
doorgestuurd naar het OM.376

Het toekennen van transactiebevoegdheid aan bestuursorganen heeft zo
beschouwd belangrijke voordelen. Enerzijds vindt − niet formeel, maar wel ma-
terieel − een eenvoudige en snelle vorm van ‘sanctieoplegging’ plaats door een
gespecialiseerd orgaan. Anderzijds blijft de mogelijkheid van een strafrechte-
lijke behandeling van de zaak behouden, indien het transactieaanbod wordt
geweigerd. Met name bij wetsovertredingen waarbij het wenselijk zou kunnen
zijn de mogelijkheid van een vrijheidsstraf (of vervangende hechtenis) achter de
hand te houden biedt deze systematiek voordelen. Het is evenwel niet op voor-
hand te zeggen of met de schikkingsmogelijkheid voor het bestuur, vergeleken
met bestuurlijke beboeting, tijdwinst kan worden geboekt. Een afwijzing van het
transactieaanbod door de betrokkene betekent immers veelal automatisch het
initiëren van een − met minstens evenveel waarborgen omkleed − strafproces.

Tegenover de voordelen van de transactiebevoegdheid voor bestuursorganen
staan bovendien de nadelen van de transactie zelf. De transactie wordt als zo-
danig beheerst door ongeschreven rechtsbeginselen, waarbij met name de be-
ginselen van behoorlijk bestuur in het oog springen.377 De beginselen van be-
hoorlijk bestuur brengen onder meer mee, dat de bevoegdheid tot transigeren
niet mag worden aangewend voor een ander doel dan waarvoor zij is gegeven.
Een uitwerking hiervan is, dat het OM slechts zou mogen transigeren als het
strafbare feit in kwestie bewijsbaar is. Osinga schrijft: “Het O.M. mag geen
transactie-aanbod doen indien de strafzaak niet kan worden bewezen, of om
procedurefouten die bv. tot vrijspraak of niet-ontvankelijkheid kunnen leiden te
‘verdoezelen’.”378 Aangezien niet de wettelijke eis bestaat, dat het OM bij het
aanbieden van een transactie de bewijsmiddelen ‘op tafel’ moet leggen, bestaat
het gevaar dat een verdachte − gegeven een (nog) niet-bewijsbaar feit − niet-
temin een transactieaanbod aanvaardt, bijvoorbeeld om verdere (negatieve)
publiciteit te voorkomen. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming zouden
dergelijke situaties zich niet mogen voordoen, ook al accepteert de verdachte ge-
heel vrijwillig het transactieaanbod.

                                                       
375. Jurgens en Michiels (1997), p. 68.
376. Jurgens en Michiels (1997), p. 68.
377. Zie paragraaf 2.2.5.
378. Osinga (1992), p. 113.
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De opmerkingen van Jurgens en Michiels illustreren overigens hetgeen eerder is
gesteld: het belang van een efficiënte of effectieve wetshandhaving zal moeten
worden afgewogen tegen het belang van voldoende rechtsbescherming. Bij het
kiezen voor ‘bestuurlijke beboeting’ kan − bij wijze van voorbeeld − het begin-
sel van ‘hoor en wederhoor’ en de effectuering van het zwijgrecht kennelijk niet
worden genegeerd. Het gevolg is dat de gekozen wijze van afdoening, vanwege
de noodzakelijke waarborgen, minder efficiënt of effectief kan worden bevon-
den dan gewenst. Als gevolg daarvan kan de blik worden verlegd naar afdoe-
ningswijzen die (nog) effectiever of efficiënter worden geacht, maar: de afdoe-
ningsmodaliteit die aldus wordt gevonden zal op haar beurt eveneens voldoende
rechtswaarborgen moeten kennen.379 Zo verdient binnen dit kader, evenals bij de
bestuurlijke beboeting, de vraag welk bestuursorgaan uiteindelijk met transactie-
bevoegdheid wordt belast, bijzondere aandacht. Zoals ook bij bestuurlijke be-
boeting het geval is dient de voorkeur uit te gaan naar min of meer onafhankelijk
opererende bestuursorganen- of onderdelen. 

Een formeel vervolgingsmonopolie
Kenmerk van bestuurlijke beboeting is dat bestuursorganen zelfstandig, zonder
tussenkomst van een rechter, geldboetes kunnen opleggen ter zake van wets-
schendingen. Bestuursorganen kunnen derhalve, tot op zekere hoogte, voor
‘rechter spelen’. Bij de zojuist aangestipte transactiebevoegdheid voor bestuurs-
organen oefenen bestuursorganen een bevoegdheid uit, die normaliter is voor-
behouden aan de officier van justitie of − in een beperkt aantal gevallen − aan
politieambtenaren. Deze transactiebevoegdheid begeeft zich uit de aard van de
zaak binnen het strafprocesrecht; acceptatie van het transactieaanbod voorkomt
strafvervolging. Denkbaar is dat bestuursorganen nog verder het strafprocesrecht
binnendringen: bestuursorganen zouden de bevoegdheid toegekend kunnen
krijgen strafbare feiten te vervolgen.380 Doordat een deel van het ‘handhavings-
probleem’ in het sociaal-economisch recht zich heeft geopenbaard bij het open-
baar ministerie (capaciteitsproblemen, ontbreken van specialisme) is een derge-
lijke stap geenszins denkbeeldig. Een vervolgingsrecht zou bijvoorbeeld kunnen
toekomen aan de regionaal directeur van de Arbeidsinspectie indien het gaat om
arbostrafzaken. Een dergelijke oplossing lijkt ingrijpender dan het in werke-

                                                       
379. Zo doen Jurgens en Michiels in hun rapport nog voorstellen omtrent de ‘bestuursrechtelijke

transactie’. Daarmee doelen zij op het afkopen van de mogelijkheid een bestuurlijke boete op te
leggen. Aannemelijk is dat een dergelijke wijze van afdoening met evenveel waarborgen omkleed
zou moeten zijn als de strafrechtelijke transactie. 

380. Strafvorderingsbevoegdheid voor opsporingsorganen is in het Engelse recht sinds jaar en dag
geaccepteerd.  “Competence to investigate goes hand in hand with the capacity to prosecute”, aldus
Leigh (1994), p. 371. Voor wat betreft het Nederlandse recht zijn opsporingsambtenaren onder
omstandigheden bevoegd tot het “vanwege het openbaar ministerie” aanhangig maken van een
strafzaak bij de kantonrechter door “oproeping” (zie art. 383 Sv e.v.). Voor zover de zitting op de
dag van de oproeping plaatsvindt, mag de opsporingsambtenaar bovendien getuigen uitnodigen op
de zitting te verschijnen (art. 390 Sv). Het is evenwel het openbaar ministerie zelf dat in dergelijke
zaken moet requireren. Overigens heeft het OM niet de plicht de zaak voor te dragen (art. 398,
aanhef en ten 3°Sv). 
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lijkheid zou zijn. Ambtenaren van de Arbeidsinspectie zijn onder de huidige
Arbowet immers reeds bevoegd tot toezicht, opsporing en (‘zelfs’) bestuurlijke
beboeting. Zelf boetes opleggen kan ingrijpender worden genoemd dan het uit-
oefenen van (slechts) een vervolgingsrecht.381 

Een dergelijke ingreep zou het ‘vervolgingsmonopolie’ van het OM aan-
tasten. Daar is op zich niets mis mee; ook in het verleden is het vervolgingsrecht
wel toegekend aan niet-leden van het openbaar ministerie. Voor de vervolging
van fiscale delicten, plaatsvindend bij de rechtbanken, waren tot in de jaren
zestig van de vorige eeuw bijzondere ambtenaren van de belastingdienst aan-
gesteld, de zogenaamde Rijksadvocaten. Deze ambtenaren maakten geen deel
uit van het OM. Sinds de inwerkingtreding van de AWR, op 1 oktober 1962,
zijn de officieren van justitie exclusief belast met de vervolging van de fiscale
delicten voor de arrondissementsrechtbanken. Op die datum is het ‘vervolgings-
monopolie’ voor het OM dus feitelijk tot stand gebracht. In de negentiende eeuw
deed zich ten aanzien van de vervolging van kantongerechtovertredingen een
vergelijkbare situatie voor. Tot 1877 werd ‘het openbaar ministerie bij de
kantongerechten’ waargenomen door personen, die formeel geen deel uitmaak-
ten van het OM: burgemeesters, commissarissen van politie, leden van het ge-
meentebestuur of andere speciaal daartoe aangestelde personen.382 Sinds 1877
werden de kantongerechtzaken weer door leden van het OM aangebracht. Tus-
sen 1877 en 1957 was dit de taak van de speciale ‘ambtenaar van het openbaar
ministerie bij de kantongerechten’; sedert 1957 is de officier van justitie zelf
belast met de vervolging van strafbare feiten bij het kantongerecht, en − sedert
2002 − bij de sector kanton van de rechtbank.383

Indien andere ambtenaren dan de officier van justitie zouden worden belast
met vervolging, hoeft formeel niet eens sprake te zijn van een ontmanteling van
het vervolgingsmonopolie. Uit art. 124 Wet RO blijkt dat ‘het openbaar
ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met
andere bij de wet vastgestelde taken’. Wie de taken en bevoegdheden van het
OM uitoefenen volgt uit art. 125 Wet RO: het college van procureurs-generaal,
de (plaatsvervangende) officieren van justitie, de (plaatsvervangende) officieren
enkelvoudige zittingen en de (plaatsvervangende) advocaten-generaal.384 Uit art.
9 Sv blijkt dat de officier van justitie bij het arrondissementsparket is belast met
de vervolging van strafbare feiten waarvan de rechtbanken kennisnemen, en dat
de ‘officier van justitie bij het landelijk parket’ nader bij amvb bepaalde straf-
bare feiten vervolgt. De advocaat-generaal bij het ressortsparket neemt de ver-
volging van strafbare feiten voor het gerechtshof voor zijn rekening. In de Wet
RO of een andere wet zou kunnen worden bepaald, dat ook andere personen
(onder voorwaarden) over een vervolgingsrecht beschikken, en aldus taken en
bevoegdheden van het OM uitoefenen.

                                                       
381. Zie over de ‘doorbreking van het vervolgingsmonopolie’ ook Knigge (2001), p. 122.
382. Zie hieromtrent nader Wolting (2001), p. 160 e.v.
383. Uitgebreider: Wolting (2001), p. 164 e.v., p. 192 e.v. en p. 199 e.v.
384. Artikel 126 Wet RO laat ik buiten beschouwing.
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Boetebevoegdheid voor het OM
In het kader van het Gronings-Tilburgse onderzoeksproject ‘Strafvordering
2001’ zijn voorstellen gedaan om het openbaar ministerie, in een ‘buitengerech-
telijke procedure’, de bevoegdheid te geven boetes op te leggen.385 Deze be-
voegdheid kan volgens de voorstellen de transactiebevoegdheid onder omstan-
digheden verdringen, en worden toegepast ten aanzien van feiten (al dan niet
commune feiten) die in concreto als ‘minder ernstig’ kunnen worden gekwalifi-
ceerd. Knigge heeft in dit verband − terecht − geschreven dat het OM niet per
definitie met alle bestuurlijke beboeting zou moeten worden belast. Volgens
Knigge is “bemoeienis” van het OM met (‘bestuurlijke’) beboeting niet altijd
nodig of gewenst.386 Bestuurlijke boetebevoegdheid voor het OM lijkt met name
in het economisch ordeningsrecht minder opportuun. Eerder is betoogd dat het
specialisme van de sanctieoplegger een belangrijke positieve bijdrage kan
leveren aan de generaal-preventieve werking van het punitieve sanctierecht. Het
OM zou evenwel een belangrijke coördinerende rol kunnen vervullen in het be-
stuurlijke-boetebeleid van bestuursorganen. Betoogd is dat het opdragen van
handhaving door middel van bestuurlijke boetes aan bestuursorganen die slechts
een (klein) deel van de rechtsorde bestrijken tot kokerzicht kan leiden. Het OM
zou de handhaving van het economisch recht mede in het licht van het algemeen
belang kunnen (bij)sturen.

Een belangrijk voordeel van de bevoegdheid tot boete-oplegging van het OM
ten opzichte van de transactie is dat sprake zal zijn van een formele wijze van
punitieve afdoening. Anders dan de transactie zal de boetebevoegdheid voor het
OM niet louter door ongeschreven rechtsbeginselen zijn genormeerd. Dat zal de
rechtsbescherming ten goede komen. Materieel gezien zal ten opzichte van de
transactie weinig verschil bestaan. De boeteoplegging door het OM kan − door
geen actie te nemen − worden geaccepteerd, met als gevolg dat de zaak
definitief is afgedaan. Als de beboete het niet eens is met de sanctieoplegging
kan hij zich uiteindelijk wenden tot een onafhankelijke rechter.

2.10.5 Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het antwoord op de vraag naar de aard en de
wijze van afdoening van wetsovertredingen beïnvloed wordt en beïnvloed mag
worden door het streven de naleving van normen zoveel mogelijk te bevorderen.
Welk sanctiesysteem de afdoening uiteindelijk krijgt toegewezen hangt, daarbij
de lijn van Hulsman volgend, in belangrijke mate af van het instrumentarium dat
door een sanctiesysteem wordt geboden. Uiteindelijk kan worden gezegd dat het
primair gaat om de kenmerken van een bepaald sanctiesysteem. Voor wat betreft
de handhaving van het economisch ordeningsrecht is in dit onderzoek één ken-
merk met name naar voren gekomen: de persoon die in concreto de naleving van
                                                       
385. Hartmann (2000), p. 60 e.v. en Knigge (2001), p. 119 e.v. Zie nader over de historische wortels van

beboeting door het OM: Corstens (1984), p. 5.
386. Knigge (2001), p. 121. 
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normen behoort af te dwingen. Degene die door de wetgever als ‘handhaver’
wordt aangewezen dient voldoende te zijn uitgerust om de handhaving van wet-
telijke normen adequaat gestalte te kunnen geven. Veelal kan in dit verband
enige vorm van interventie door overheidsorganen niet worden gemist. Daarmee
is niet gezegd dat ‘de handhaving’ in alle gevallen een zaak is van ‘het publiek-
recht’. Ook in het civiele recht kan overheidsinterventie een plaats hebben. De −
mede door de behoefte aan effectieve wetshandhaving ingekleurde − specifieke
systeembehoeftes (zoals het sanctiearsenaal) bepalen uiteindelijk de toedeling
van ‘onrecht’.

Het voorgaande roept de vraag op, in hoeverre de ontwikkeling van aansprake-
lijkheidsfiguren en de invulling van aansprakelijkheidsvoorwaarden door het
streven naar een effectieve wetshandhaving zijn of worden beïnvloed. In de vol-
gende hoofdstukken zal een drietal rechtsfiguren of aansprakelijkheidsfeno-
menen onder de loep worden genomen: de werking van het schuldbeginsel,
vraagstukken van ‘functionele verantwoordelijkheid’ en de strafbaarheid van de
rechtspersoon. Is de introductie van deze figuren (mede) beïnvloed door het stre-
ven naar een effectieve wets- of normhandhaving? Is ten aanzien van deze
figuren sprake van min of meer autonome aansprakelijkheidsvoorwaarden, of
worden de voorwaarden (mede) beïnvloed door het belang van een effectieve
wets- of normhandhaving?
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