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Hoofdstuk 3

Geen straf zonder schuld

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of, en zo ja in hoeverre, de werking van
het schuldbeginsel bij overtredingen aanwijsbaar is beïnvloed door de behoefte
aan effectieve wetshandhaving. Daartoe zal, voor wat betreft het Nederlandse
recht, eerst de uitdrukkelijke erkenning van het schuldbeginsel door de Hoge
Raad worden belicht, alsmede de sedertdien bestaande specifieke werking van
het schuldbeginsel bij overtredingen. Deze werking zal worden beschouwd als
‘verzachting’ van de zogenaamde leer van het materiële feit. Daarna zal blijken,
dat de wetgever reeds vóór de uitdrukkelijke erkenning van het schuldbeginsel
bij bepaalde delicten enige scherpe kantjes van die leer heeft afgeschaafd. Ver-
volgens zal de concrete werking van het schuldbeginsel in het huidige Neder-
landse (bestuurs)strafrechtelijke jaarrekeningenrecht, arbeidsomstandigheden-
recht en mededingingsrecht worden besproken. Ter afsluiting van het Neder-
landse deel zal worden ingegaan op het bestaan van effectiviteitsachtergronden
van de Nederlandse werking van het schuldbeginsel bij overtredingen.

Na de afsluiting van het Nederlandse deel zal de werking van het Duitse en
het Engelse schuldbeginsel nader worden belicht. De bespreking daarvan ver-
loopt grofweg volgens hetzelfde stramien als de bespreking van de Nederlandse
werking van het schuldbeginsel. Telkens zullen, na een bespreking van de alge-
mene dogmatiek op dit punt, de algemene bevindingen worden getoetst aan de
bijzondere rechtsgebieden: het jaarrekeningenrecht, het arbeidsomstandigheden-
recht en het mededingingsrecht. Het hoofdstuk zal worden afgesloten met een
conclusie.

3.2 De werking van het schuldbeginsel in het Nederlandse recht
(algemeen) 

3.2.1 Het ‘Melk en water-arrest’

In het ‘Melk en water-arrest’ (HR 14 februari 1916, NJ 1916, p. 681) stelde de
Hoge Raad dat in ons strafrecht het beginsel “geen straf zonder schuld” wordt
gehuldigd. Dat beginsel houdt in dat iemand slechts wegens een strafbaar ge-
stelde gedraging kan worden gestraft als hij ‘schuld’ heeft aan die gedraging.
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Voor wat betreft misdrijven heeft de wetgever van 1881 aan dit beginsel effect
verleend door in delictsomschrijvingen subjectieve voorwaarden voor strafbaar-
heid te verwerken. Dit geschiedde door het opnemen van de opzet- en schuldbe-
standdelen, en door het bezigen van werkwoorden, waarin deze psychische ge-
steldheden zijn opgesloten (zoals het begrip ‘opruien’ in art. 131 Sr). Met be-
trekking tot de meeste overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht ging de
wetgever van 1881 (waarschijnlijk) uit van een ander systeem: de zogenaamde
‘leer van het materiële feit’. De delictsomschrijvingen betreffende overtredingen
kenden en kennen in beginsel geen subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid.
Voor zover een delictsomschrijving betreffende een overtreding geen subjectie-
ve bestanddelen bevatte kon in de ogen van de wetgever voor strafbaarheid in
beginsel worden volstaan met het ‘enkele’ bewijs van de strafbaar gestelde ge-
draging (het ‘materiële feit’). De verdachte kon, na bewijs van de gedraging,
slechts vrijuit gaan na een succesvol beroep op één van de in het Wetboek van
Strafrecht opgenomen strafuitsluitingsgronden. In de toelichting op het Wetboek
van Strafrecht werd een en ander als volgt onder woorden gebracht:

“Waar het een misdrijf geldt, moet altijd of van opzet of van schuld, het
bewijs aanwezig zijn (...). Bij overtredingen daarentegen behoeft de regter
naar het bestaan van opzet of zelfs van schuld geen bijzonder onderzoek
in te stellen, noch daarover uitdrukkelijk te beslissen. Heeft de beklaagde
in strijd met de strafwet iets gedaan of iets nagelaten? Ziedaar de eenvou-
dige vraag, wier toestemmende beantwoording tot veroordeling leiden
moet, tenzij naar de, ook bij overtredingen toepasselijke, bepalingen van
den derden titel van het eerste boek de strafbaarheid mogt zijn uitgeslo-
ten.”1    

Volgens de leer van het materiële feit, toegepast op overtredingen, kon het en-
kele bewijs van de gedraging dus tot een veroordeling leiden, tenzij de verdachte
met succes een beroep kon doen op een in het Wetboek van Strafrecht opgeno-
men geschreven strafuitsluitingsgrond. Kon de verdachte geen succesvol beroep
doen op een wettelijke strafuitsluitingsgrond dan kon hij worden gestraft, zelfs
indien bij hem opzet of schuld (in de zin van onachtzaamheid) ontbrak. De uiter-
ste consequentie van deze leer was dat een verdachte wegens een strafbaar feit
kon worden gestraft, ondanks het ontbreken van opzet of schuld.2 Indien het
ontbreken van opzet of schuld een andere grond had dan een wettelijke strafuit-
sluitingsgrond, kon dus niettemin een veroordeling volgen.

In het Melk en water-arrest heeft de Hoge Raad de ‘leer van het materiële
feit’ min of meer bevestigd, maar tevens de scherpe kanten daarvan afgeschaafd
door te overwegen dat in het gehele strafrecht, dus ook in het domein van de
overtredingen, het ‘schuldbeginsel’ geldt. De Hoge Raad overwoog:

                                                       
1. Smidt III, p. 175.
2. Vellinga (1982), p. 12, noemt een aantal schrijvers die, ondanks de bewoordingen van de wetgever,

het niet waarschijnlijk achtten dat de wetgever de uiterste consequentie van de leer van het materi-
ele feit − veroordeling ook al ontbreekt opzet of schuld − had aanvaard.
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“dat in de omschrijving van het volgens voormelde artikelen strafbare feit
wel niet uitdrukkelijk is vermeld, dat bij hem, die dit feit pleegt, althans
eenige schuld aanwezig moet zijn, doch hieruit geenszins mag worden af-
geleid, dat bij geheel gemis van schuld de bepaling nochtans van toepas-
sing is; dat toch niets, bepaaldelijk niet de geschiedenis van het Wetb. van
Strafr., er toe dwingt om aan te nemen, dat bij het niet-vermelden van
schuld als element in de omschrijving van een strafbaar feit, in het bijzon-
der van een overtreding, onze wetgever het stelsel huldigt, dat bij geble-
ken afwezigheid van alle schuld niettemin strafbaarheid zou moeten wor-
den aangenomen, tenzij er een grond tot uitsluiting daarvan in de wet
mocht zijn aangewezen; dat om deze tegen het rechtsgevoel en het − ook
in ons strafrecht gehuldigde − beginsel “geen straf zonder schuld” indrui-
schende leer te aanvaarden, de noodzakelijkheid daarvan uitdrukkelijk uit
de omschrijving van het strafbare feit zou moeten volgen, hetgeen ten de-
ze niet het geval is (...).”

Uit de overwegingen van de Hoge Raad blijkt dat uit het ontbreken van subjec-
tieve bestanddelen in een delictsomschrijving niet mag worden afgeleid dat de
strafbepaling “bij geheel gemis van schuld nochtans van toepassing is”. Blijkt
van ‘afwezigheid van alle schuld’, dan gaat de verdachte toch vrijuit, ook al kan
hij zich niet met succes beroepen op een wettelijke strafuitsluitingsgrond.

Aangenomen wordt dat de Hoge Raad in het Melk en water-arrest de ver-
wijtbaarheid heeft erkend als algemene voorwaarde voor strafbaarheid. In die
zin wordt het schuldbeginsel tegenwoordig verstaan: strafbaarheid kan slechts
intreden indien de verdachte een (strafrechtelijk relevant) verwijt kan worden
gemaakt. Verwijtbaarheid betekent ‘een anders hebben kunnen handelen’.3 Het
schuldbeginsel houdt derhalve in dat iemand slechts wegens een strafbaar ge-
stelde gedraging kan worden gestraft indien hij de gedraging heeft kunnen voor-
komen. De ‘schuld in de zin van verwijtbaarheid’ heeft overigens niet alleen een
aanwijsbare, zelfstandige betekenis bij overtredingen waarin geen subjectieve
voorwaarden voor strafbaarheid zijn opgenomen. De verwijtbaarheid is een
algemene voorwaarde voor strafbaarheid, en zij geldt bij alle delicten, dus ook
bij delicten die geschreven subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid kennen.4

3.2.2 De werking van het schuldbeginsel

Simons was een fel tegenstander van de zojuist beschreven ‘leer van het materi-
ele feit’.5 Hij beschouwde het beginsel ‘geen straf zonder schuld’ als “den hoek-
steen van de Nederlandsche strafpractijk”. Het schuldbeginsel diende volgens
Simons bij overtredingen op dezelfde wijze te worden uitgewerkt als bij mis-
drijven: ook voor strafbaarheid wegens overtreding diende het bestaan van opzet

                                                       
3. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 39 e.v. Taalkundig duidt ‘verwijtbaarheid’ op een tekort-

schieten.
4. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 40.
5. Simons (1884), p. 550 e.v.
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of schuld te worden bewezen.6 Simons schrijft: “Neen, zoodra aan het bestaan
van dolus of culpa ook maar eenigszins kan worden getwijfeld, moet het O.M.
ook dit fundamentum petendi ten volle bewijzen. De schuld is een element van
het strafbare feit, dat evenzeer als alle andere kan en moet worden bewezen.”
Weliswaar zou het bewijs van de strafbaar gestelde feiten veelal bovendien het
bewijs van schuld inhouden, “doch daarmeê is voor overtredingen geen bijzon-
der beginsel vastgesteld,” aldus Simons. De schrijver kon geen goede argumen-
ten vinden om het beginsel, zoals hij het opvatte, niet van toepassing te laten zijn
op overtredingen. De ‘omverwerping van de grondstelling’ geen straf zonder
schuld zou volgens Simons bij misdrijven als “juridische ketterij” of een “on-
betwistbare onrechtvaardigheid” worden beschouwd. Waarom gold dat niet bij
overtredingen? De in de Code Penal neergelegde driedeling van strafbare feiten
kon niet als reden dienen, aldus Simons. “De overtredingen van den Code Pénal
vormen geen groep van delicten, door een gemeenschappelijk kenmerk van de
andere onderscheiden en daarom kan wel de wetgever, hetzij dan terecht of ten
onrechte, te hunnen aanzien bijzondere regelen vaststellen, maar mist men ten
eenemale het recht, dergelijke regelen buiten de wet om en op zoogenaamde
wetenschappelijke gronden, tot wet te verheffen, tot richtsnoer bij de rechtspraak
aan te nemen.”

In het Melk en water-arrest is de door Simons verdedigde ‘strikte’ uitwer-
king van het schuldbeginsel niet overgenomen. Voor zover een delictsomschrij-
ving geen subjectieve bestanddelen kent eist de Hoge Raad niet, anders dan
Simons, dat voor strafbaarheid wegens overtreding bewezen moet worden dat de
verdachte opzet had op of schuld had aan de strafbaar gestelde gedraging. Het
enkele bewijs van een gedraging kan nog steeds tot strafbaarheid leiden. Straf-
feloosheid is echter niet langer exclusief gekoppeld aan een wettelijke strafuit-
sluitingsgrond. Ook in situaties buiten ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr),
psychische overmacht (art. 40 Sr), noodweer-exces (art. 41 lid 2 Sr) of onbe-
voegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr) kan de verwijtbaarheid onbre-
ken, en wel wegens afwezigheid van alle schuld. Voor een succesvol beroep op
avas hoeft overigens niet te worden aangetoond dat “elk spoortje verwijtbaar-
heid” ontbreekt.7 “Bedoeld wordt dat de dader zich in voldoende mate heeft
ingespannen om het plegen van een delict te vermijden en dat hem daarom geen
zodanig verwijt valt te maken dat straf moet volgen.”8 Als gronden voor een
beroep op avas worden erkend: verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de
feiten, verontschuldigbare dwaling ten aanzien van het recht, het beroep op ver-
ontschuldigbare onmacht en het beroep op “het voldaan hebben aan de gestelde
eisen”.9 Met name de laatste grond speelt een belangrijke rol in het economisch
ordeningsrecht. Zij wordt aangevoerd om aannemelijk te maken, dat de nodige
inspanningen zijn geleverd om wetsschending te voorkomen.
                                                       
6. “Simons trok uit ‘geen straf zonder schuld’ de meest vergaande consequenties,” aldus Vellinga

(1982), p. 14. 
7. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 152.
8. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 152.
9. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 152 e.v.
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Het schuldbeginsel heeft bij overtredingen, waarin geen subjectieve bestandde-
len zijn verwerkt, dus een uitwerking gevonden in de algemene, ongeschreven
strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid van alle schuld’.10 Deze uitwerking kan een
subsidiair karakter worden toegedicht: een succesvol beroep op een wettelijke
schulduitsluitingsgrond sluit een beroep op avas uit. Zo schrijft Vellinga, met
betrekking tot strafbare feiten in het algemeen: “De inhoud van de schuld in
afwezigheid van alle schuld als schulduitsluitingsgrond wordt gevormd door dat
deel van de avas-schuld, dat niet in de delictsomschrijving is verwerkt. Nu de
schuld niet in iedere delictsomschrijving op dezelfde wijze is opgenomen brengt
dit mee, dat het deel van de avas-schuld, dat niet in de delictsomschrijving is
verwerkt, varieert van delict tot delict.”11 Met ‘avas-schuld’ doelt Vellinga op
het element schuld, de vooronderstelde verwijtbaarheid.

Ook indien het schuldbeginsel reeds kan worden gerealiseerd door middel
van een geschreven exceptie, is er volgens Vellinga geen ruimte meer voor een
beroep op avas.12 Van Rest verdedigt een andere benadering.13 Die houdt in dat
het “stelsel van de excepties (...) niet uit nauw aaneensluitende elementen (be-
staat), maar uit onderdelen die elkaar soms overlappen”. Aldus kan de situatie
ontstaan, “dat soms meerdere rechtsgronden voor straffeloosheid zijn aan te
dragen”. Volgens Van Rest telt uiteindelijk het resultaat: de realisatie van het
beginsel ‘geen straf zonder schuld’. Daarbij is het − anders dan bij rechtvaardi-
gingsgronden − minder van belang of sprake is van een geschreven schulduit-
sluitingsgrond, dan wel van een ongeschreven schulduitsluitingrond.14 De ge-
schreven excepties kunnen in deze visie worden gezien als ‘enkel’ een opsom-
ming van bijzondere omstandigheden, waaronder niet behoort te worden ge-
straft. 

3.3 Straffeloosheid en de ‘leer van het materiële feit’ vóór het
‘Melk en water-arrest’ 

3.3.1 Bijzondere disculpatiegronden voor bestuurders en commissarissen

Algemeen wordt aangenomen, zo bleek eerder, dat in het Melk en water-arrest
de ‘verwijtbaarheid’ als algemene voorwaarde voor strafbaarheid is erkend. Ten
aanzien van delictsomschrijvingen waarin bestuurders als zodanig strafrechtelijk
aansprakelijk werden gesteld voor zekere gedragingen had de wetgever reeds
vóór het Melk en water-arrest enige voorzieningen getroffen om aansprakelijk-
heid buiten verwijtbaarheid te voorkomen, althans zo veel mogelijk in te perken.

                                                       
10. De Hullu (2000) schrijft (p. 345): “Deze exceptie is in ieder geval in theorie bij overtredingen van

groot belang omdat daarbij immers meestal geen subjectief delictsbestanddeel is opgenomen.”
11. Vellinga (1982), p. 151 en 152. Vergelijk De Hullu (2000), p. 346.
12. Vellinga (1982), p. 153. 
13. Van Rest (1991), p. 162 e.v.
14. Volgens Van Rest (1991), p. 160 en 161, hebben de schulduitsluitingsgronden, anders dan de recht-

vaardigingsgronden, een zwakkere normerende werking. 
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Dit geschiedde vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht door
in bijzondere wetten speciale disculpatiegronden te koppelen aan strafbepalin-
gen (overtredingen), die ‘bestuurders’ als strafbare dader aanwezen. De ‘leer van
het materiële feit’ bracht bij deze delicten mee dat ieder lid van het bestuur we-
gens een strafbare bestuursgedraging kon worden aangesproken, tenzij de be-
stuurder een beroep kon doen op een wettelijke strafuitsluitingsgrond. Remme-
link schrijft dat bestuursleden bij bepalingen die zich richtten tot ‘het bestuur’ of
‘de bestuurders’ eigenlijk ‘en bloc’ aansprakelijk werden gesteld.15 “De rechts-
grond van deze aansprakelijkstelling was eigenlijk het feit, dat men zitting had
genomen in het bestuur. Dat impliceerde de verplichting mee te werken tot het-
geen een behoorlijk bestuur moet doen enz.”16 De bijzondere (wettelijke) dis-
culpatiegronden voor bestuurders gaven de bestuurder, die het zijne had gedaan
om het strafbare feit te voorkomen, de mogelijkheid om strafbaarheid te ont-
gaan.

Een voorbeeld van een ‘bestuursdelict’ met daaraan gekoppeld een bijzon-
dere disculpatiegrond wordt gevonden in de oude Wet op de coöperatieve ver-
eenigingen uit 187617. Daarin was bepaald dat het bestuur van een coöperatieve
vereniging de jaarlijkse rekening en verantwoording diende te deponeren ter
griffie van het kantongerecht van het gebied waar de vereniging was gevestigd
(art. 16 lid 3). In verband met deze verplichting bepaalde art. 22 van de wet:
“Geene veroordeling wordt uitgesproken tegen den bestuurder, die bewijst het
zijne te hebben gedaan om de sub 1 en 2 van dit artikel genoemde verpligtingen
na te komen.” In de toelichting op deze bijzondere strafuitsluitingsgrond werd
verwezen naar soortgelijke bepalingen in de Armenwet en de Spoorwegwet uit
1859. De grond van de disculpatiebepaling lag volgens de toelichting in de on-
rechtvaardigheid een bestuurder te goeder trouw te straffen wegens overtredin-
gen die het gevolg waren van meerderheidsbesluiten van het bestuur: “De mo-
gelijkheid bestaat dat de pogingen door een bestuurder aangewend tot handha-
ving der wet, verlamd worden door de besluiten der meerderheid, waartegen hij
zich zooveel mogelijk heeft verzet. In dat geval zoude het onregtvaardig zijn
hem voor de overtreding, waaraan hij niet schuldig is, strafregtelijk aansprake-
lijk te stellen.”18 In de visie van de wetgever kon de bestuurder zich kennelijk
niet enkel door het onthouden van stemming disculperen.

Om op grond van art. 22 van de Wet op de coöperatieve vereenigingen
vrijuit te kunnen gaan diende de bestuurder volgens die bepaling bewijs te leve-
ren van zijn verzet. Een aantal leden van de commissie van rapporteurs achtte de
bepaling op dit punt te streng, “omdat het bewijs door de slotbepaling gevor-
derd, dikwijls moeijelijk zal zijn te leveren.”19 De minister was het daar niet mee
eens, en de bepaling werd gehandhaafd. De minister schreef in reactie op de
opmerking van de commissie van rapporteurs: “Het vermoeden dat eene hande
                                                       
15. Remmelink (1996), p. 137. 
16. Hazewinkel-Suringa (1975), p. 96.
17. Wet van 17 november 1876, Stb. 227, ‘tot regeling der coöperatieve vereenigingen’.
18. TK 1874-1875, 145.3, p. 7 (toelichting op art. 18 van het ontwerp).
19. TK 1875-1876, 28.1, p. 7.



129GEEN STRAF ZONDER SCHULD

ling van het bestuur met goedvinden van ieder bestuurder is geschied, is allezins
geregtvaardigd. De bestuurder die het tegendeel beweert, moet daarvan dan ook
het bewijs leveren.”20 De minister wees verder met name op de praktische, pro-
cessuele uitwerking van de disculpatiegrond: “Het openbaar ministerie de ver-
pligting op te leggen van het bewijs, dat een bestuurder het zijne niet heeft ge-
daan om de overtreden verpligting na te komen zoude, bij de moeijelijkheid van
dat bewijs, veelal gelijkstaan met het verleenen van straffeloosheid.” Door de
bestuurder bewijs te laten leveren van zijn onschuld, werd een effectieve bestrij-
ding van wetsovertredingen veilig gesteld.

3.3.2 Artikel 51 (oud) Sr

In het Wetboek van Strafrecht werd in art. 51 (oud) uiteindelijk een algemene
disculpatiegrond opgenomen voor bestuurders en commissarissen, voor zover
tegen deze personen als zodanig wegens een overtreding straf werd bedreigd.
Het bestaan van deze algemene disculpatiegrond bracht mee dat de bijzondere
strafuitsluitingsgronden voor bestuurders, neergelegd in bijzondere wetten, kon-
den worden geschrapt.21

Artikel 51 (oud) Sr luidde als volgt: “In de gevallen waarin wegens overtre-
ding straf wordt bepaald tegen bestuurders, leden van eenig bestuur of commis-
sarissen, wordt geene straf uitgesproken tegen den bestuurder of commissaris,
van wien blijkt, dat de overtreding buiten zijn toedoen is gepleegd.” De bepaling
kwam voort uit een afweging tussen enerzijds het belang van effectieve wets-
handhaving, en anderzijds het belang van rechtsbescherming van een bestuurder
te goeder trouw. Volgens de toelichting op art. 51 (oud) Sr behoorde een be-
stuurder niet vrijuit te gaan op grond van de enkele bewering, dat hij een
minderheidsstandpunt had ingenomen of niet had meegewerkt aan de uitvoering
van een (strafbaarheid opleverend) besluit. Dat zou de ‘krachtige handhaving’
van de wet niet ten goede komen. Om zich van straf te vrijwaren, diende hij te
bewijzen dat de overtreding buiten zijn toedoen was gepleegd. In de toelichting
werd geschreven:

“Waar de strafwet wordt overtreden door het besluit eener vereeniging,
hetzij dan regtspersoon of niet volgens de begrippen van het privaat regt,
treft de strafbepaling slechts hen wier persoonlijke medewerking tot het
besluit of de daaraan gegeven uitvoering bewijsbaar is. Bij misdrijven
geldt deze regel algemeen, omdat geen misdrijf bestaat zonder bewezen
opzet of schuld; bij overtredingen lijdt hij uitzondering in die gevallen,
waarin de wet straf bedreigt tegen bestuurders of leden van eenig bestuur
als zoodanig. In die gevallen ware de krachtige handhaving van het ver

                                                       
20. TK 1875-1876, 28.1, p. 13.
21. Zo werd bijvoorbeeld de bijzondere disculpatiegrond van de Wet op de coöperatieve vereenigingen

uit 1876 geschrapt. De bestuurders van een coöperatieve vereeniging konden sindsdien een beroep
doen op art. 51 (oud) Sr (zie met betrekking tot de Wet op de coöperatieve vereenigingen 1925 uit-
drukkelijk Gezelle Meerburg, Verloop en  Weststrate (1928), p. 124 (commentaar op art. 38)). Zie
over art. 51 (oud) Sr ook Remmelink (1963), p. 119 e.v., alsmede Van Woensel (1993), p. 21.



130     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

bod of gebod der wet niet mogelijk, zoo ieder lid van het bestuur zich kon
verdedigen met de bloote bewering, dat hij in de minderheid was geweest
of tot de uitvoering van het besluit niet had medegewerkt. Om zich te vrij-
waren van straf wordt dus van hem het bewijs gevorderd dat de overtre-
ding buiten zijn toedoen is gepleegd.”22

Hoewel de instrumentele functie van art. 51(oud) Sr voorop lijkt te staan −
ontkenning van daderschap kon slechts door bewijs tot straffeloosheid leiden −
bood de bepaling bovendien (extra) rechtsbescherming. Bestuurders, die wegens
de overtreding van een bestuursdelict strafrechtelijk ter verantwoording werden
geroepen, hoefden niet ‘slechts’ terug te vallen op de normale strafuitsluit-
ingsgronden om strafbaarheid te ontlopen. De band tussen art. 51 (oud) Sr en het
door de Hoge Raad erkende beroep op ‘afwezigheid van alle schuld’ werd later,
bij de introductie van het huidige art. 51 Sr (strafbaarheid van rechtspersonen)
uitdrukkelijk erkend. Bij die gelegenheid werd de algemene strafuitsluit-
ingsgrond voor bestuurders en commissarissen geschrapt. In de toelichting werd
met betrekking tot het oude art. 51 Sr geschreven: “Deze bepaling had haar be-
tekenis goeddeels al verloren, na het bekende “melk- en water”-arrest van 1916
(...) waarin de Hoge Raad de afwezigheid van (alle) schuld als algemene discul-
patiegrond erkende.”23 Het belang van de door de Hoge Raad ontwikkelde
buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond avas kon niet krachtiger worden onder-
streept: een geschreven strafuitsluitingsgrond ruimde het veld vanwege het
bestaan van de algemene, ongeschreven strafuitsluitingsgrond avas.24

Het beroep dat eertijds op art. 51 (oud) Sr kon worden gedaan vertoonde
wel een belangrijk technisch verschil met het beroep op afwezigheid van alle
schuld. Art. 51 (oud) Sr fungeerde in de rechtspraktijk namelijk als ‘dader-
schapsuitsluitingsgrond’. Zodra was ‘gebleken’ dat de overtreding buiten toe-
doen van de bestuurder of commissaris was gepleegd diende de betreffende
bestuurder of commissaris te worden vrijgesproken. Anders dan onder de bepa-
lingen uit de oude bijzondere wetten rustte op de bestuurder of de commissaris
evenwel niet de exclusieve last om te bewijzen, dat de overtreding buiten zijn
toedoen was begaan. “Het artikel eist immers alleen, dat van deze omstandig-
heid, het buiten zijn toedoen gepleegd zijn, blijkt, wie ook dit bewijs hebbe ge-
leverd, verdachte, O.M. (wiens positie niet de partijdige is van de eiser in het
burgerlijk proces) of rechter (die niet de grotendeels lijdelijke positie van de
burgerlijke rechter heeft). Slaagt men in dit bewijs, dan is het telastegelegde

                                                       
22. Smidt I, p. 450 en 451. De commissarissen werden pas bij de beraadslagingen in de Tweede Kamer

(1880) aan het artikel toegevoegd.
23. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 24. Pompe (1959), p. 224, achtte een beroep op avas nog mogelijk

naast een beroep op art. 51 (oud) Sr.
24. Het ‘vervangen’ van de geschreven schulduitsluitingsgrond door het beroep op avas is in lijn met de

opvattingen van Van Rest. Volgens hem is het immers bij schulduitsluitingsgronden − anders dan
bij rechtvaardigingsgronden − minder van belang of zij geschreven zijn, dan wel ongeschreven. Zie
Van Rest (1991), p. 160.
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daderschap der overtreding t.a.v. de verdachte niet bewezen en moet dus volgens
art. 352, eerste lid, Sv. vrijspraak volgen.”25 

3.3.3 Bijzondere disculpatiegronden in het oude arbeidsomstandigheden-
recht

Inleiding
Ook in het oude arbeidsomstandighedenrecht kwamen disculpatiebepalingen
voor, die een nauwe verwantschap vertonen met het uiteindelijk door de Hoge
Raad erkende beroep op ‘afwezigheid van alle schuld’. Ook deze disculpatie-
bepalingen fungeerden in de rechtspraktijk uiteindelijk als bewijsuitsluit-
ingsgronden. Deze disculpatiegronden komen in het huidige arbeidsom-
standighedenrecht niet meer voor, (mede) omdat de strafuitsluitingsgrond avas
hun wer- king heeft overgenomen. In het navolgende zal blijken, dat de
bedoelde disculpatiebepalingen eveneens het resultaat zijn van de afweging
tussen het belang van effectieve wetshandhaving en aspecten van rechts-
bescherming. Zij werden destijds geïntroduceerd, om aanvankelijk streng
gestelde aansprakelijkheids- bepalingen te verzachten.

Zorgplichtbepalingen en disculpatie
In de Arbeidswet 191126, en later ook in de Arbeidswet 191927 en de Veili-
heidswet 193428, kwamen disculpatiegronden voor die konden worden ingeroe-
pen door de normadressaten van de strafrechtelijk te handhaven zorgplichtbepa-
lingen: de hoofden of de bestuurders van ondernemingen of bedrijven.29 De
Arbeidswet 1911 kende, evenals haar ‘voorganger’, de Arbeidswet 1889,30 in de
eerste plaats bijzondere zorgplichten voor de hoofden en de bestuurders van een
onderneming. Een voorbeeld van een dergelijke specifieke zorgplicht was het
bepaalde in art. 12 lid 1 van de Arbeidswet 1911, waarin was voorgeschreven
dat het hoofd of de bestuurder van een onderneming verplicht was te zorgen dat
geen arbeid werd verricht door een gehuwde of een jeugdige persoon, tenzij hij
in het bezit was van een ‘arbeidskaart’ betreffende die persoon. De strafbaar-
stelling van de schending van deze bijzondere zorgplichten was neergelegd in
art. 22 lid 1 van de wet.

                                                       
25. Pompe (1959), p. 25.
26. Wet van 7 oktober 1911, Stb. 314. Formeel gezien betrof deze wet een wijziging van de Arbeidswet

1889, maar vanwege de ingrijpendheid van de wijzigingen werd de tekst opnieuw bekend gemaakt
(zie het Besluit van 20 oktober 1911, Stb. 319), terwijl de gewijzigde wet sedertdien kon worden
aangehaald als ‘Arbeidswet 1911’ (zie art. XXVIII van de wet).

27. Wet van 1 november 1919, Stb. 624, ‘houdende bepalingen tot beperking van den arbeidsduur in
het algemeen en tot het tegengaan van gevaarlijken arbeid’.

28. Wet van 2 juli 1934, Stb. 352, ‘houdende bepalingen tot beveiliging bij de arbeid in het algemeen
en bij het verblijven in fabrieken of werkplaatsen in het bijzonder’.

29. Zie over zorgplichtbepalingen in het algemeen Visser (2001).
30. Wet van 5 mei 1889, Stb. 48, ‘houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen en gevaar-

lijken arbeid van jeugdige personen en vrouwen’.
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Naast de bijzondere zorgplichten formuleerde art. 14 lid 2 van de wet uit 1911
een algemene, overkoepelende zorgplicht. Deze bepaling luidde als volgt: “Het
hoofd of de bestuurder van eene onderneming is verplicht te zorgen, dat in eene
open of besloten ruimte, die bij hem in gebruik is of waarover hij de beschikking
heeft, geen arbeid wordt verricht in strijd met het bij of krachtens deze wet be-
paalde, alsmede dat in eene besloten ruimte, die bij hem in gebruik is of waar-
over hij de beschikking heeft, het bepaalde in het zesde lid van artikel 7 wordt
nageleefd, voorzoveel niet van die bepaling door of namens Onzen Minister
afwijking is vergund.” Deze algemene zorgplicht had een aanvullende werking
ten opzichte van hetgeen in art. 14 lid 1 jo. art. 22 lid 1 van de Arbeidswet 1911
strafbaar was gesteld: “Het is verboden arbeid, strijdig met het bij of krachtens
deze wet bepaalde, te doen verrichten, alsmede om − voorzooveel dit niet door
of namens Onze Minister, met de uitvoering van deze wet belast, is vergund −
gedurende de in artikel 6 bedoelde rusttijden jeugdige personen en vrouwen te
doen verblijven op eene besloten plaats, waar alsdan de bedrijfsarbeid wordt
verricht.” Uit de toelichting op het ontwerp van de Arbeidswet 1911 blijkt dat de
algemene, overkoepelende zorgplichtbepaling nodig was omdat op basis van art.
14 lid 1 ‘in het algemeen’ alleen strafbaarheid wegens arbeid ‘doen verrichten’
kon worden aangenomen als sprake was van een actieve gedraging. Volgens de
toelichting waren aansprakelijkstellingen, die spraken van een ‘doen’, “niet
zonder bezwaar”. “Dientengevolge is voor het verrichten van arbeid, dien de wet
heeft willen tegengaan, slechts hij strafrechtelijk aansprakelijk, van wien een
zeker actief optreden, gericht op het verrichten van dien arbeid, kan worden
aangetoond. De patroon, die enkel duldt, dat verboden arbeid in of voor zijne
onderneming wordt verricht, is in het algemeen niet strafbaar.”31 Dit gegeven
had onder de Arbeidswet 1889, waarin vergelijkbare bepalingen die een zekere
arbeid ‘doen verrichten’ strafbaar stelden voorkwamen, tot vele vrijspraken
geleid, zo valt in de toelichting te lezen. Dat was kennelijk onaanvaardbaar; de
algemene zorgplichtbepaling bood het noodzakelijke vangnet om ook gevallen
van passieve betrokkenheid aan te kunnen pakken.

Bij de totstandkoming van de Arbeidswet 1911 realiseerde minister Talma
zich echter dat de aansprakelijkheid die uit de zorgplicht voortvloeide te ver kon
gaan. “De ruime aansprakelijk stelling ingevolge het 2de lid van art. 11bis (het
latere art. 14 lid 2 Arbeidswet 1911, EG) eischt billijkheidshalve als tegenwicht
de bevoegdheid om zich in geval van eene plaats gehad hebbende overtreding
van schuld vrij te pleiten. Immers laten zich gevallen denken, dat niettegen-
staande alle voorzorgen, door den werkgever en zijne opzichters genomen, toch
arbeid in of voor zijne onderneming wordt verricht, welke de wet heeft verbo-
den. Het zou niet aangaan ook dan hen aansprakelijk te stellen.”32 De verzach-
ting van de zware zorgplicht bestond uit de volgende disculpatiebepaling: “Aan
de verplichting van het hoofd of den bestuurder en van het opzichthoudend per-
soneel wordt geacht te zijn voldaan, wanneer zij aantoonen, dat door hen de
                                                       
31. TK 1909-1910, 257.3, p. 7 en 8.
32. TK 1909-1910, 257.3, p. 8.
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nodige bevelen zijn gegeven, de noodige middelen zijn verschaft en het redelij-
kerwijze te vorderen toezicht is gehouden, om de naleving te verzekeren van de
bepalingen, voor welker naleving zij verplicht waren te zorgen.”33

De bepaling stuitte op enige weerstand in het voorlopig verslag. Sommige
leden opperden bezwaren tegen de strafuitsluitingsgrond, “(...) omdat èn de
werkgever èn de opzichter daarin gelegenheid kunnen vinden zich voor straf te
vrijwaren.”34 Deze leden stelden verder: “Het is niet moeilijk woorden te bezi-
gen, welke letterlijk genomen eene aansporing tot naleving der wet bevatten,
maar die in werkelijkheid een wenk tot overtreding inhouden en zoo door de
arbeiders verstaan worden.” Andere leden merkten evenwel op dat die ‘bedoe-
ling’ de rechter wel niet zou ontgaan, en dat de rechter de werkgever of de op-
zichter in ‘zo’n geval’ niet ongestraft zal laten. De minister handhaafde de dis-
culpatiebepaling; zij werd “door de billijkheid geëischt”.35 “Dat hiervan bezwa-
ren, als in het Verslag aangegeven, zijn te duchten, komt hem niet waarschijnlijk
voor. Uit de voor die beperking (van aansprakelijkheid, EG) gestelde voorwaar-
den blijkt duidelijk, dat de betrokken personen, willen zij geacht worden aan
hunne verplichting voldaan te hebben, niet kunnen volstaan met een beroep op
het bezigen van dubbelzinnige woorden, maar dat zij uit het geheel hunner ge-
dragingen den rechter er van te hebben overtuigen, dat zij met den ernst, die van
personen in hunne positie mag geëischt worden, er naar gestreefd hebben de
naleving van de wet te bevorderen.”

De Arbeidswet 1919 nam de wijze van normstelling van de wet uit 1911
over. Ook de wet uit 1919 kende derhalve een algemene verbodsbepaling met
betrekking tot het arbeid ‘doen verrichten’ in strijd met de wet, alsmede bijzon-
dere zorgplichten, aangevuld met een algemene zorgplicht. De bijzondere dis-
culpatiegrond werd neergelegd in art. 76 van de Arbeidswet 1919. Drie jaren na
de totstandkoming van de Arbeidswet 1919 werd de reikwijdte van de bepaling
ingeperkt. Voortaan bepaalde zij dat “aan de verplichting van het hoofd of den
bestuurder en van het opzichthoudend personeel wordt geacht te zijn voldaan,
wanneer zij aantoonen, dat door hen de noodige bevelen zijn gegeven, de noodi-
ge maatregelen zij genomen, de noodige middelen zijn verschaft en het redelij-
kerwijs te vorderen toezicht is gehouden, om de naleving te verzekeren van de
bepalingen, voor welker naleving zij verplicht waren te zorgen” (cursivering
EG). “Het verschaffen van de noodige middelen” was ingevoegd omdat de oude
bepaling te ruim was bevonden.36

De bijzondere disculpatiebepalingen uit de oude Arbeidswet 1911 en de
oude Arbeidswet 1919, alsmede de vergelijkbare bepaling die later in de Veilig-
heidswet 1934 werd neergelegd (zie art. 29 lid 2), waren door de wetgever aan-
gemerkt als ‘faits d’excuse’.37 In de rechtspraak werden de bepalingen evenwel
                                                       
33. Deze bepaling werd uiteindelijk neergelegd in art. 16 van de Arbeidswet 1911.
34. TK 1909-1910, 257.7, p. 44.
35. TK 1910-1911, 39.1, p. 12. In het oorspronkelijke citaat staat “biliijkheid” in plaats van “billijk-

heid”.
36. TK 1921-1922, 458.3, p. 18.
37. Zie uitdrukkelijk TK 1910-1911, 39.1, p. 12.
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opgevat als ‘bewijsuitsluitingsgronden’. Als het hoofd of de bestuurder zich met
succes op de bepaling kon beroepen, diende hij te worden vrijgesproken. Dit
blijkt onder meer uit HR 19 november 1934, NJ 1935, p. 349. De rechtbank te
Roermond had − na bewezenverklaring en kwalificatie − de verdachte ontslagen
van alle rechtsvervolging, na te hebben aangenomen dat de disculpatiegrond van
de Arbeidswet 1919 van toepassing was. De verdachte had als hoofd of bestuur-
der weliswaar “toegelaten althans niet verhinderd” dat arbeid in strijd met de
wet was verricht, maar de verdachte was volgens de rechtbank niet strafbaar
vanwege de toepasselijkheid van de disculpatiebepaling. De Hoge Raad over-
woog hieromtrent: “(...) dat dit echter − naar luid van art. 76 lid 1 der Arbeids-
wet 1919 - insluit, dat gerequireerde geacht moet worden wèl aan zijn in art. 74
dier wet omschreven verplichting te hebben voldaan; dat derhalve de beslissing
der Rechtbank − ondanks bewezenverklaring en qualificatie − niet anders kan
worden beschouwd dan als een vrijspraak van het gerequireerde bij dagvaarding
telastegelegde (...).”38 De bewijsuitsluitende werking van de disculpatiebepaling
was voor de uitspraak reeds door Pompe gesignaleerd.39

In de toelichting op de Arbowet 198040, de voorloper van de Arbowet 1998,
werd uitdrukkelijk gesteld dat aan de “bewijsrechtelijke regel” van art. 29 lid 2
Veiligheidswet “geen behoefte” meer bestaat, aangezien die regel besloten ligt
in het “door de rechtspraak algemeen aanvaarde beginsel van afwezigheid van
alle schuld.”41Om dezelfde reden werd, zo bleek eerder, de bijzondere strafuit-
sluitingsgrond voor bestuurders (art. 51 (oud) Sr) door de ongeschreven strafuit-
sluitingsgrond avas geconsumeerd. Ook met betrekking tot de arbeids- en vei-
ligheidsrechtelijke voorzieningen voor het ontbreken van verwijtbaarheid heeft
de wetgever dus de voorkeur gegeven aan ongeschreven recht boven geschreven
recht.42 Tak merkte in 1984 evenwel op dat de oude regeling van de bewijsuit-
sluitingsgronden onder het ‘nieuwe’ recht wel de maatstaf zou kunnen zijn voor
een beoordeling van een beroep op avas in verband met een overtreding van de

                                                       
38. De bepaling werd door andere lagere rechters wel als bewijsuitsluitingsgrond beschouwd. Zie bij-

voorbeeld Kantongerecht Zaandam 7 juli 1922, NJ 1922, p. 978 (eveneens met betrekking tot de
Arbeidswet 1919).

39. Zie zijn noot onder HR 12 februari 1934, NJ 1934, p. 1135: “(...) Hier (is) in wettelijken zin geen
sprake van een strafuitsluitingsgrond, want hier wordt aan de verplichting voldaan geacht, en is er
dus geen overtreding van een wetsbepaling, in welke overtreding het strafbare feit bestaat (...).”

40. Wet van 8 november 1980, Stb. 664, ‘houdende bepalingen in het belang van de veiligheid, de
gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid’. 

41. TK 1976-1977, 14497, nr. 3, p. 48 (toelichting op art. 29).
42. Vrij heeft een voorstel gedaan tot codificatie van het beginsel dat strafbaarheid ontbreekt indien

sprake is van afwezigheid van alle schuld. Het voorstel betrof een in te voegen art. 43a Sr, dat als
volgt zou moeten luiden: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat met afwezigheid van alle schuld
ten aanzien van eenige voor de strafbaarheid van dat feit vereischte gedraging, gevolg of aan een
dezer verbonden feitelijke omstandigheid” (zie Vrij (1930), p. 46). Opneming van het beginsel in
het Wetboek van Strafrecht zou volgens Vrij een “geregelde toepassing” van het beginsel bevorde-
ren. Uiteindelijk heeft het niet-opnemen van het beginsel in het Wetboek van Strafrecht niet aan
zijn toepassing in de weg gestaan. Niettemin zou het beginsel, gezien zijn fundamentele karakter,
niet misstaan in het Wetboek van Strafrecht. Zie voor een bespreking van het voorstel van Vrij:
Vellinga (1982), p. 34 e.v.
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veiligheidswetgeving.43 “De oude inventarisatie van eisen waaraan moest zijn
voldaan om aan te nemen dat de verdachte zijn uiterste best had gedaan om
overtreding van de Veiligheidswet te voorkomen kan onder de Arbowet nog
goede diensten bewijzen,” aldus Tak. De Hoge Raad is de schrijver in deze ge-
volgd. In HR 18 mei 1993, NJ 1993, 782 wordt overwogen: “(...) Weliswaar
heeft het hof met juistheid overwogen dat de Veiligheidswet 1934, en dus ook
art. 29 van die wet, bij art. 46 Arbo-wet is ingetrokken, maar dit leidt er niet toe
dat maatstaven als hier zijn verwoord niet meer in aanmerking behoren te komen
bij de beoordeling van de gegrondheid van een beroep op afwezigheid van alle
schuld.”

3.4 De werking van het schuldbeginsel in de bijzondere rechtsge-
bieden

3.4.1 Het jaarrekeningenrecht

De strafrechtelijke handhaving van het Nederlandse jaarrekeningenrecht, neer-
gelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, verloopt via de Wet op de eco-
nomische delicten. Uit art. 1 ten 4° WED volgt dat de schendingen van voor-
schriften, gesteld bij of krachtens de artt. 2:362, lid 6, laatste volzin, 2:393 lid 1,
2:394 lid 3 en 2:395 BW economische delicten opleveren. Deze delicten zijn
overtredingen (zie art. 2 lid 4 WED). Strafbaarheid wegens de schending van
voorschriften, gesteld bij of krachtens de genoemde bepalingen kan in beginsel
intreden zonder bewijs van opzet of culpa. Indien een jaarrekening bijvoorbeeld
niet binnen dertien maanden na afloop van het boekjaar is neergelegd bij het
handelsregister (art. 2:394 lid 3 BW), kan een rechtspersoon zonder meer we-
gens dit verzuim worden gestraft. Zoals nog nader zal blijken, levert de schen-
ding van een voorschrift, gesteld bij art. 2:394 lid 3 BW, een kwaliteitsdelict op;
slechts rechtspersonen kunnen als pleger worden gestraft. Het is aan de rechts-
persoon om aannemelijk te maken, dat hem de ten laste gelegde schending van
een voorschrift, gesteld bij of krachtens art. 2:394 lid 3 BW, niet kan worden
verweten.

3.4.2 Het mededingingsrecht

De Mededingingswet kent meerdere bestuursstrafrechtelijke aansprakelijkstel-
lingen. Deze hebben betrekking op de schending van het verbod van mededin-
gingsafspraken en de schending van het verbod van misbruik van een economi-
sche machtspositie (art. 56 Mw), de schending van de plicht tot meewerking aan
onderzoek (art. 69 Mw) en de schending van voorschriften, gegeven in het kader
van het ‘concentratietoezicht’ (art. 71 e.v. Mw). De Mededingingswet voorziet

                                                       
43. Zie zijn noot onder Rechtbank Roermond 21 september 1983, NJ 1984, 141.



136     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

ten aanzien van alle genoemde aansprakelijkstellingen in bijzondere disculpatie-
gronden.

Het ‘verbod van mededingingsafspraken’ en het ‘verbod van misbruik van
een economische machtspositie’ zijn als zodanig neergelegd in de artt. 6 lid 1 en
24 lid 1 Mw. De ‘strafbaarstelling’ van de schending van deze verboden volgt
uit art. 56 lid 1 Mw: “In geval van overtreding van artikel 6, eerste lid, of van
artikel 24, eerste lid, kan de directeur-generaal de natuurlijke persoon of de
rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend: a. een boete
opleggen; b. een last onder dwangsom opleggen.” Het derde lid van art. 56 Mw
geeft de bijbehorende disculpatiegrond: “De directeur-generaal legt geen boete
op indien de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan
worden toegerekend aannemelijk maakt dat hem van de overtreding geen verwijt
kan worden gemaakt.” Uit de memorie van toelichting blijkt dat met deze bepa-
ling rechtstreeks aansluiting is gezocht bij de minimumeisen die het Europese
Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europese Hof voor de Rechten van
de Mens stellen aan aansprakelijkstellingen. Volgens art. 6 lid 2 EVRM ‘wordt
een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, voor onschuldig gehouden totdat
zijn schuld in rechte is komen vast te staan’. Uit het Salabiaku-arrest44 blijkt dat
de onschuldpresumptie ook van belang is voor het materiële recht.45 Uit het
arrest volgt dat een aansprakelijkstelling binnen redelijke grenzen mag uitgaan
van feitelijke of juridische vermoedens (presumptions of fact or of law), en dus
vermoedens van schuld, waarbij rekening moet worden gehouden met de belan-
gen die op het spel staan terwijl de rechten van de verdediging in stand moeten
worden gehouden. Verder valt uit het arrest af te leiden dat tegenover de feitelij-
ke of juridische vermoedens de mogelijkheid van verweer moet staan. De be-
trokkene behoort zich bijvoorbeeld op ‘overmacht’ te kunnen beroepen.

Volgens de toelichting op de Mededingingswet brengt het in art. 6 lid 2
EVRM verwoorde ‘vermoeden van onschuld’ mee dat de bewijslast in beginsel
op het bestuursorgaan rust: “In het bestuursrecht geldt in beginsel de zogenaam-
de vrije bewijsleer, dat wil zeggen dat de rechter bepaalt hoe de bewijslast moet
worden verdeeld. Bij boetebeschikkingen vloeit evenwel uit het krachtens artikel
6, tweede lid, EVRM geldende vermoeden van onschuld voort dat de bewijslast
in beginsel op het bestuur moet rusten. Hierbij behoeft niet te worden aange-
toond dat verwijtbaar is gehandeld, met andere woorden er mag binnen redelijke

                                                       
44. Salabiaku v. Frankrijk, EHRM 7 oktober 1988, NJ 1991, 351.
45. Zie over het Salabiaku-arrest en de consequenties die het heeft voor het materiële recht onder meer

Keulen (1996), p. 110 e.v. en Den Hartog (1998), p. 110-124. Dat art. 6 lid 2 EVRM gevolgen kan
hebben voor het materiële recht wordt bevestigd door twee andere uitspraken van het EHRM. In
Pham Hoang v. Frankrijk, EHRM 25 september 1992, NJ 1995, 593, speelde een zelfde kwestie als
in Salabiaku: het gebruik van objectieve vermoedens tegenover de mogelijkheid van verweer. In
E.L., R.L. en J.O.-L. v. Zwitserland, EHRM 29 augustus 1997, zaak 75/1996/694/886 (zie rubriek
Rechtspraak EVRM, DD 1997, p. 1070) ging het om een bepaling op grond waarvan aan de erfge-
namen een boete kon worden opgelegd, als na het overlijden van de belastingplichtige erflater was
gebleken dat die de belasting had ontdoken. Het Hof overwoog dat het stellen van ‘criminal sancti-
ons on the living for acts apparantly committed by a deceased person’ in strijd is met het in art. 6 lid
2 neergelegde vermoeden van onschuld.



137GEEN STRAF ZONDER SCHULD

grenzen worden uitgegaan van een objectief vermoeden van schuld, mits de
betrokkene de gelegenheid krijgt aannemelijk te maken dat hem van de overtre-
ding geen verwijt kan worden gemaakt (...).46 Wanneer daarvan sprake is hangt
af van de overtreden norm.”47 Uit de toelichting lijkt verder te volgen dat de
minister ook zonder een disculpatiegrond uit de voeten had gekund. “De ver-
bodsbepalingen in artikel 6, eerste lid, en artikel 24 zijn gericht op ondernemin-
gen. De daar bedoelde rechtshandelingen en feitelijke gedragingen die onderne-
mingsgedrag afstemmen zullen in de praktijk altijd geschieden door iemand die
gerechtigd is voor de onderneming te handelen. Hoewel dus een situatie dat de
betrokken onderneming geen verwijt kan worden gemaakt nauwelijks voorstel-
baar is, is in het derde lid desalniettemin een dergelijke disculpatiegrond opge-
nomen. Hiermee is het wettelijk stelsel in ieder geval in overeenstemming met
de eisen van artikel 6, tweede lid, EVRM op dit punt.”48

Min of meer vergelijkbare disculpatiebepalingen zijn neergelegd in de artt.
69 lid 2 en 76 Mw. Deze bepalingen zijn gekoppeld aan de overtreding van de
plicht mee te werken aan onderzoek, en de overtreding van de voorschriften,
gegeven in het kader van het ‘concentratietoezicht’. In de toelichting op deze
bepalingen wordt telkens verwezen naar de zojuist besproken toelichting op art.
56 lid 3 Mw. Een verschil met art. 56 lid 3 Mw is dat de in de artt. 69 lid 2 en
art. 76 Mw neergelegde disculpatiebepalingen zijn gegeven voor ‘belangheb-
benden’. Dit houdt waarschijnlijk verband met het gegeven dat de aansprakelijk-
stellingen in het kader van het concentratietoezicht en de verplichting tot mee-
werking aan onderzoek zich ten dele richten tot ‘een ieder’.

Uit de toelichting op de Mededingingswet kan worden afgeleid dat de wer-
king van het schuldbeginsel in het bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht
overeenkomt met de werking van het schuldbeginsel bij strafrechtelijke overtre-
dingen. Dat betekent dat een boete kan worden opgelegd na het enkele bewijs
van een gedraging, zonder dat per definitie bewijs nodig is van opzet of schuld;
het is daarentegen aan de overtreder om aan te tonen, dat hem geen verwijt kan
worden gemaakt.49 Daarmee wijkt het Nederlandse systeem af van het Europese
boetesysteem inzake kartelrechtovertredingen, aangezien een Europese kartel

                                                       
46. Volgt verwijzing naar het genoemde Salabiaku-arrest.
47. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87.
48. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87 en 88. In de nota naar aanleiding van het verslag herhaalt de

minister zijn visie op de slagingskansen van het beroep op de disculpatiegrond: “Ten slotte merk ik
op dat artikel 56, derde lid, van het wetsvoorstel voorziet in uitsluiting van strafbaarheid ingeval de
betrokkene geen verwijt kan worden gemaakt van de overtreding. In de toelichting op dat artikel
heb ik uiteengezet dat ik ervan uitga dat zo’n situatie bij de overtredingen in kwestie nauwelijks
denkbaar is” (zie TK 1996-1997, 24707, nr. 6, p. 75).

49. Afwijzend: Biesheuvel, Mok en Sevenster (1996), p. 97 en 98. De schrijvers menen dat de schuld
door de overheid zal moeten worden bewezen; gewoonlijk door het OM, maar in het kader van de
Mededingingswet door de directeur-generaal. Ook Quadvlieg (2001), p. 208, meent - met Mok - dat
de situatie in de Mededingingswet een “onaanvaardbare omkering van de bewijslast betreft, een on-
aanvaardbaarheid die voortvloeit uit de presumptio innocentiae, welk beginsel de bewijslast in pu-
nitieve procedures op de overheid legt.” Zoals uit de hoofdtekst blijkt ziet het EHRM in art. 6 lid 2
EVRM geen obstakels voor het bezigen van objectieve vermoedens van schuld, mits een mogelijk-
heid tot verweer bestaat. 
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boete alleen mag worden opgelegd na gebleken ‘opzet’ of ‘onachtzaamheid’.50

Deze afwijking is uitdrukkelijk door de directeur-generaal van de Nma gesigna-
leerd in zijn besluit van 13 oktober 2000, zaaknr. 1316 (HWS Holding en
Scheuten). In deze zaak stond de overtreding van het bepaalde in art. 34 Mw
centraal: “Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het
voornemen daartoe aan de directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier we-
ken zijn verstreken.” Indien het bepaalde in art. 34 Mw is overtreden, kan de
directeur-generaal een boete opleggen van ten hoogste € 22.500 ‘aan de natuur-
lijke persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend’
(art. 74 lid 1 Mw).51  In rechtsoverwegingen 25 en 26 sloot de directeur-generaal
voor wat betreft de vraag, aan wie de schending van art. 34 Mw kon worden
toegerekend, aan bij de toelichting op de Mededingingswet:

“25. In de MvT bij artikel 74 Mw is onder meer bepaald “De boete  en
last worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of  rechtspersoon aan
wie de overtreding kan worden toegerekend.” En voorts: “Aangezien het
niet doen van een melding c.q. vergunningaanvraag alle bij een concen-
tratie betrokken partijen kan worden aangerekend, ligt het in de rede dat
ook alle partijen dan een sanctie krijgen opgelegd.” 
26. Volgens de MvT bij de Mededingingswet kan de boete en last worden
opgelegd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtre-
ding kan worden toegerekend. Met de natuurlijke persoon wordt gedoeld
op de eigenaar van de onderneming. Om die reden kan de boete voor
overtreding van artikel 34 Mw zowel aan rechtspersonen als aan natuur-
lijke  personen worden toegerekend.”

“De vraag aan wie de overtreding kan worden toegerekend dient te worden be-
antwoord in het licht van de mogelijkheden om doorslaggevende invloed uit te
oefenen op de beslissing de concentratie tot stand te brengen,” zo overwoog de
directeur-generaal verder. Daarmee is (mede) als dader van de overtreding van
art. 34 Mw aangemerkt de eigenaar van de onderneming, die de mogelijkheid
heeft ‘doorslaggevende invloed uit te brengen’ op de beslissing, een concentratie
tot stand te brengen. Met betrekking tot de verwijtbaarheid overwoog de direc-
teur-generaal verder: “Onverminderd het bepaalde in artikel 76 Mw, speelt de
intentie van partijen, in tegenstelling tot in het communautaire systeem52, bij de
vaststelling van de hoogte van de boete geen rol. Blijkens de memorie van toe-
lichting bij de Mededingingswet is terzake van een overtreding van artikel 74
Mw binnen redelijke grenzen sprake van een objectief vermoeden van schuld. In
tegenstelling tot hetgeen partijen terzake betogen, kan het ontbreken van opzet

                                                       
50. Zie art. 15 van de Kartelverordening (Verordening van de Raad van de Europese Economische

Gemeenschap van 6 februari 1962, nr. 17/62, Pb 1962, nr. 204/62) en art. 14 van de EG-
Concentratieverordening (Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 de-
cember 1989, nr. 4064/89, Pb 1989, nr. L 395). Zie nader  Keulen (1995), p. 118 e.v.

51. Toen de zaak HWS Holding en Scheuten werd behandeld kon een maximale boete van  f 50.000,-
worden opgelegd.

52. Volgt verwijzing naar art 14 lid 1, eerste zin en lid 2, eerste zin van de EG-Concentratieverorde
ning. 
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derhalve niet als verzachtende omstandigheid in aanmerking worden genomen”
(r.o. 37). Van ‘intentie’ of, zo mag worden aangenomen, van ‘culpa’, hoeft dus
niet te blijken; het ontbreken van deze subjectieve gesteldheden zal bovendien
niet tot mitigatie van de boete leiden. Slechts indien een overtreder aannemelijk
kan maken dat hem niets te verwijten valt, gaat hij vrijuit.

3.4.3 Het arbeidsomstandighedenrecht

Strafbare feiten (Arbowet 1998)
De strafrechtelijke handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 ver-
loopt via bepalingen uit de wet, die zijn opgenomen in art. 1 ten 3° WED. Het
gaat in concreto om schendingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de
artt. 6, 10, 16 lid 9 (“voor zover de in dit artikellid bedoelde voorschriften en
verboden zijn aangemerkt als strafbaar feit”), 28 lid 7, 32 “en de handeling of
het nalaten in artikel 33, derde lid”. Artikel 16 lid 9 van de Arbowet 1998 hoort
niet thuis in deze opsomming. De bepaling geeft slechts aan, welke onderwerpen
de materiële wetgever nader bij of krachtens amvb mag regelen, naast de on-
derwerpen die reeds op grond van art. 16 lid 1 en lid 2 nader mogen worden
geregeld. Eigenlijk had het tiende lid van art. 16 moeten zijn opgenomen in art.
1 ten 3° WED.53 Bij de inwerkingtreding van de Arbowet 1998 was er nog niets
aan de hand; de nu in art. 16 lid 10 neergelegde materie was toen geregeld in art.
16 lid 9 van de Arbowet 1998, zodat de opsomming van bepalingen in de WED
daarmee correspondeerde. Door middel van een nadien in werking getreden
reparatiewet54 is art. 16 lid 9 WED evenwel omgenummerd tot art. 16 lid 10;
daarbij is verzuimd de opsomming van de bepalingen in de WED aan te passen.

In art. 2 lid 3 van de WED is bepaald dat de economische delicten, die vol-
gen uit art. 1 ten 3° WED, misdrijven zijn dan wel overtredingen, “al naar ge-
lang zij in de desbetreffende voorschriften als misdrijf dan wel als overtreding
zijn gekenmerkt”. Een nadere blik op de voorschriften laat zien, dat schendingen
van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt. 6, 10 en 33 lid 3 Arbowet
1998 overtredingen opleveren. In het elfde lid van art. 16 is bepaald dat voorzo-
ver de niet-naleving van de in het tiende lid bedoelde voorschriften zijn aange-
wezen als strafbaar feit, dat feit eveneens een overtreding is. Het economische
delict, bestaande uit een ‘handeling’ of ‘een nalaten’ als bedoeld in art. 33 lid 3

                                                       
53. In art. 16 lid 9 van de Arbowet 1998 is bepaald: “De in het eerste lid bedoelde regels kunnen be-

trekking hebben op andere onderwerpen dan die genoemd in het tweede lid of zich richten tot ande-
re personen dan de werkgever of de in het zevende en achtste lid bedoelde personen, indien dat
noodzakelijk is ter uitvoering van krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Economi-
sche Gemeenschap vastgestelde verplichtingen met betrekking tot de bevordering van de verbete-
ring van het arbeidsmilieu.” Met betrekking tot deze bepalingen is in het tiende lid van art. 16 voor-
geschreven: “De werkgever, dan wel een ander dan de werkgever bedoeld in het zevende, achtste of
negende lid en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voorschriften en verboden als be-
doeld in de op grond van dit artikel vastgestelde algemene maatregel van bestuur voorzover en op
de wijze als bij deze maatregel is bepaald.”

54. Wet van 13 december 2000 ‘tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische
verbeteringen en aanpassingen)’, Stb. 595 (in werking getreden op 29 december 2000).
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van de Arbowet 1998, kwam reeds in hoofdstuk 2 ter sprake.55 Uit deze bepaling
blijkt dat het herhaaldelijk begaan van één van de in art. 33 leden 1 of 2 bedoel-
de beboetbare feiten van de Arbowet 1998 (zie hieromtrent verderop) uiteinde-
lijk een strafbaar feit oplevert: “Een handeling of nalaten als bedoeld in het eer-
ste of tweede lid wordt aangemerkt als strafbaar feit, indien twee maal binnen 48
maanden voorafgaand aan de handeling of het nalaten terzake van eenzelfde
handeling of nalaten een bestuurlijke boete is opgelegd.”

De schendingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt. 28 lid 7
en 32 van de Arbowet 1998 zijn misdrijven. In art. 28 lid 7 Arbowet 1998 jo. art.
1 ten 3° WED is het niet-naleven van een bevel tot stillegging van werk (art. 28
lid 1), alsmede van de daarbij gegeven aanwijzingen (art. 28 lid 5), strafbaar
gesteld: “Ieder wie zulks aangaat is verplicht zich te gedragen overeenkomstig
een bevel, als bedoeld in het eerste lid en een aanwijzing als bedoeld in het vijf-
de lid.” In het achtste lid van art. 28 is bepaald: “Het opzettelijk niet naleven van
het zevende lid is een misdrijf.” Het ‘niet-opzettelijk niet-naleven’ van het ze-
vende lid is in de Arbowet 1998 niet als overtreding aangemerkt.

Ook de schendingen van voorschriften, gesteld bij art. 32 lid 1 Arbowet
1998 zijn economische misdrijven (zie art. 32 lid 2): “Het is de werkgever ver-
boden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daar-
op berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet
weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer
werknemers ontstaat of te verwachten is.”56 Uit de bepaling blijkt dat voor straf-
baarheid hetzij een ‘weten’, hetzij een ‘redelijkerwijs moeten weten’ moet wor-
den bewezen.

De misdrijven van de Arbowet 1998 kenmerken zich door het feit dat tel-
kens een schuldverband moet worden bewezen. De subjectieve bestanddelen
waarvan de wetgever zich bedient zijn ‘opzet’, ‘weten’ en ‘redelijkerwijs moe-
ten weten’. Voor wat betreft de overtredingen kan worden volstaan met herha-
ling van de algemene regel: voorzover de overtredingen geen subjectieve be-
standdelen kennen kan strafbaarheid intreden zonder bewijs van opzet of schuld.
Het is aan de verdachte om aannemelijk te maken, dat hem niets te verwijten
valt.

Strafbare feiten (Arbeidstijdenwet)
De meeste strafrechtelijk te handhaven bepalingen van de Arbeidstijdenwet zijn
opgenomen in art. 1 ten 4° WED. Schendingen van voorschriften, gesteld bij of
krachtens die bepalingen leveren dus overtredingen op. Een groot deel van deze
strafbepalingen heeft betrekking op schendingen van de wettelijke ‘minumum-
normen’.57 De economische overtredingen kennen, voor zover kon worden na-
gegaan, geen (expliciete) subjectieve bestanddelen; het enkele bewijs van de

                                                       
55. Zie paragraaf 2.73.
56. De bepaling wordt door Triemstra (1999), p. 41, gekenmerkt als “vangnet bepaling”, gezien het

primaat van bestuursstrafrechtelijke handhaving.
57. Zie nader hoofdstuk 2.
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strafbaar gestelde gedraging kan derhalve tot strafbaarheid leiden, tenzij de ver-
dachte (in de meeste gevallen ‘de werkgever’) aannemelijk kan maken, dat hem
niets te verwijten valt.

Eén enkele bepaling uit de Arbeidstijdenwet is opgenomen in art. 1 ten 3°
WED: art. 8:3, eerste lid Atw. Deze bepaling heeft betrekking op het ‘bevel tot
staken van de arbeid’ dat door een toezichthouder kan worden gegeven, alsmede
op de in het kader van dat bevel gegeven maatregelen en aanwijzingen. “Een
ieder, wie zulks aangaat, gedraagt zich overeenkomstig een bevel als bedoeld in
artikel 8:2, eerste en tweede lid, en een maatregel of aanwijzing als bedoeld in
het vierde lid van dat artikel,” aldus art. 8:3 lid 1 Atw. Uit art. 8:3 lid 2 Atw
volgt dat een ‘gedraging’ in strijd met het eerste lid van die bepaling een misdrijf
oplevert. Hoewel het niet-naleven van een bevel tot staken van de arbeid een
misdrijf is, blijkt uit art. 8:3 lid 1 Atw niet dat telkens opzet of culpa bewezen
hoeft te worden. De ‘enkele’ gedraging in strijd met een bevel, aanwijzing of
maatregel kan derhalve een economisch misdrijf opleveren.58

Beboetbare feiten (Arbowet 1998)
In art. 33 lid 1 van de Arbowet 1998 is ‘de handeling of het nalaten’ in strijd met
enige opgesomde bepalingen van de wet als beboetbaar feit ‘aangemerkt’. Daar-
naast is in art. 33 lid 2 van de Arbowet 1998 bepaald: “Terzake van de op grond
van artikel 16, negende lid, bij algemene maatregel van bestuur omschreven
beboetbare feiten kan een boete worden opgelegd van de eerste of tweede cate-
gorie. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de vorige volzin, wordt
vastgesteld op voordracht van Onze Minister.” Volgens de toelichting op het
ontwerp van deze bepaling is daarmee een grondslag gecreëerd voor een rege-
ling bij amvb: “In de op grond van het tweede lid vast te stellen algemene maat-
regel van bestuur zal worden aangegeven welke bepalingen uit het Arbeidsom-
standighedenbesluit beboetbaar zijn (...). Concreet betreft het een aanpassing
van het Arbeidsomstandighedenbesluit.”59 Het ontwerp van de Arbowet 1998
verwees nog niet naar art. 16 lid 9, maar naar het daarmee corresponderende art.
15 lid 9 van het ontwerp. In het ‘gewijzigd voorstel van wet’ is de materie van
art. 15 in art. 16 terechtgekomen. Eerder bleek, dat art. 16 lid 9 van de Arbowet
door middel van een reparatiewet is vernummerd; ook art. 33 lid 2 van de wet is
daarbij niet aangepast. Afgezien hiervan is in de artt. 9.9b en 9.9c van het Ar-
beidsomstandighedenbesluit uiteindelijk aangegeven, welke bepalingen van dat
besluit en welke bepalingen van de op het besluit gebaseerde Arbeidsomstan-
dighedenregeling beboetbare feiten opleveren.

In de Arbeidsomstandighedenwet 1998 zijn geen bijzondere disculpatie-
bepalingen gekoppeld aan de bestuursstrafrechtelijke aansprakelijkstellingen.
Uit de toelichting op de Arbowet 1998 blijkt evenwel dat de Arbeidsinspectie de

                                                       
58. Zie over economische misdrijven, die geen bewijs van opzet of culpa eisen, nader Keulen (1995),

p. 22. Voorstelbaar is oevrigens, dat in art. 8:3 lid 1 Atw een subjectief bestanddeel moet worden
ingelezen.

59. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 48 (toelichting op art. 32 van het ontwerp).
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‘mate van verwijtbaarheid’ kan meenemen bij de beslissing tot het opleggen van
een bestuurlijke boete. “De wet kent twee boetecategorieën, waarin de boetebe-
dragen zijn vastgelegd. Vanwege het karakter van de mogelijke overtredingen
gaat het hier om maximumbedragen. Er bestaat derhalve voor het bestuursor-
gaan beslissingsruimte, waarbij rekening kan worden gehouden met de omstan-
digheden. Deze omstandigheden zijn elementen als grootte van het bedrijf, fi-
nanciële draagkracht, mate van verwijtbaarheid en economisch voordeel dat met
het overtreden van de norm is behaald. Voorts mag geen situatie ontstaan waarin
de werkgever om economische redenen het betalen van een boete prefereert
boven aanpassing van de arbeidsomstandigheden.”60 Verderop in de toelichting
wordt in dit kader nog van andere omstandigheden gesproken die de Arbeidsin-
spectie kan meewegen bij de boeteoplegging: “de mate van welwillendheid van
een werkgever” en “de ernst van de risico’s”.61

Nadere beleidsregels omtrent de oplegging van bestuurlijke boetes in het
kader van de Arbowet 1998 zijn neergelegd in de ‘Beleidsregels Arbeidsom-
standighedenwetgeving’.62 Het begrip ‘verwijtbaarheid’ komt daarin niet voor;
wel het begrip ‘overmachtssituatie’. Het negende lid van beleidsregel 33 be-
paalt: “Indien blijkt dat er bij een beboetbaar feit sprake is van bijzondere om-
standigheden, kan van deze beleidsregels worden afgeweken. In dat geval wordt
het belang van toepassing van de beleidsregel afgewogen tegen de gevolgen die
onverkorte toepassing van de beleidsregel voor de belanghebbende zou hebben.
Er kan worden besloten tot het niet opleggen of verlagen van een boete voor een
bepaald feit of er kan een termijnbetaling worden aangeboden. Als bijzondere
omstandigheden kunnen genoemd worden overmachtssituaties, nieuwe feiten
en/of evidente fouten.” Hoewel een specifieke disculpatiebepaling ontbreekt zal
een ‘verdachte’, zo kan uit het voorgaande worden afgeleid, bevrijdende om-
standigheden kunnen aanvoeren.

3.4.4 Mogelijk toekomstig recht:  Voorontwerp vierde tranche Algemene
wet bestuursrecht

In art. 5.4.1.2 van het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht vierde tranche
is bepaald: “Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke boete op voorzover de
overtreding niet aan de overtreder kan worden verweten.”63 In de toelichting op
de voorgestelde bepaling is geschreven: “Net als bij strafrechtelijke overtredin-
gen is schuld in de zin van verwijtbaarheid bij bestuursrechtelijk gesanctioneer

                                                       
60. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 26.
61. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 48 en 49.
62. Regeling van 11 oktober 1999, Stc. 199 (Arbo/AIS9955491), in werking getreden op 1 november

1999 (nadien gewijzigd).
63. In art. 5.0.5 van het Voorontwerp is bepaald: “Het bestuursorgaan legt geen bestuurlijke sanctie op

voor zover voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond”. Het wederrechtelijkheidsver-
eiste geldt ten aanzien van alle bestuurlijke sancties. Het in art. 5.4.1.2 van het Voorontwerp neer-
gelegde verwijtbaarheidsbeginsel geldt slechts bij het opleggen van bestuurlijke boetes, en niet bij
het opleggen van andere bestuurlijke sancties.
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de overtredingen doorgaans geen bestanddeel van het delict. Dit betekent dat het
bestuursorgaan de verwijtbaarheid niet behoeft te bewijzen, maar deze mag
vooronderstellen als het daderschap vaststaat.”64 Artikel 5.4.1.2 geeft de over-
treder de mogelijkheid een beroep te doen op ‘afwezigheid van alle schuld’,
terwijl, zo blijkt uit de toelichting, ook de “klassieke schulduitsluitingsgronden
uit het strafrecht” in het kader van art. 5.4.1.2 ‘aan de orde kunnen komen’.65

Volgens de toelichting spoort art. 5.4.1.2 met art. 6 EVRM. “Het tweede lid van
dat artikel bepaalt dat een ieder voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn
schuld wettig is bewezen. Schuld moet hier niet worden opgevat als verwijt-
baarheid, maar als daderschap. Als het daderschap vaststaat, mag schuld in de
zin van verwijtbaarheid worden verondersteld, mits tegenbewijs mogelijk is
(...).66 Nu de overtreder te allen tijde een beroep kan doen op afwezigheid van
alle schuld, is aan deze laatste voorwaarde voldaan.”67 Mede gezien de verwij-
zing naar de werking van het schuldbeginsel bij strafrechtelijke overtredingen
kan uit de toelichting op het voorontwerp worden afgeleid, dat het voorontwerp
uitgaat van de ‘leer van het materiële feit’. Voorzover geen schuldbestanddelen
behoeven te worden bewezen, mag beboetbaarheid worden aangenomen na
bewijs van de gedraging, tenzij de overtreder zich met succes beroept op een
schulduitsluitingsgrond.68 Uit de toelichting op het Voorontwerp volgt expliciet
dat afwezigheid van alle schuld als schulduitsluitingsgrond wordt erkend.

3.5 De doelmatige werking van het schuldbeginsel

3.5.1 Doelmatigheid en rechtsbescherming

In paragraaf 3.3.1 is gebleken dat in de oude Wet op de coöperatieve vereeni-
gingen 1876 een bepaling van ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ was opgenomen,
waaraan een bijzondere disculpatiegrond was gekoppeld. De minister achtte het
vermoeden, dat een handeling van ‘het bestuur’ met goedvinden van iedere be-
stuurder was verricht, gerechtvaardigd. Echter, hij vond het onrechtvaardig in-
dien dit zou leiden tot de bestraffing van een bestuurder te goeder trouw; om die
reden werd de disculpatiegrond geïntroduceerd. De commissie van rapporteurs
achtte die disculpatiegrond te streng, omdat het tegenbewijs dat van de bestuur-
der te goeder trouw werd gevorderd “dikwijls moeijelijk zal zijn te leveren”.
Pragmatische overwegingen gaven uiteindelijk de doorslag bij het handhaven
van de disculpatiebepaling. De minister meende, zo bleek: “Het openbaar mi-
nisterie de verpligting op te leggen van het bewijs, dat een bestuurder het zijne

                                                       
64. Voorontwerp, p. 121. In het fiscale boeterecht geldt de leer van het materiële feit niet onverkort. De

vergrijpboeten (art. 67d e.v. AWR) eisen bewijs van ‘opzet’ of ‘opzet of grove schuld’.
65. Voorontwerp, p. 121.
66. In de toelichting wordt hier verwezen naar de arresten Salabiaku en Pham Hoang.
67. Voorontwerp, p. 121.
68. Zie over de mogelijke gevolgen van de invoering van de vierde tranche voor de Mededingingswet:

Van der Meulen (2000), p. 439 e.v.



144     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

niet heeft gedaan om de overtreden verpligting na te komen zoude, bij de moe-
ijelijkheid van dat bewijs, veelal gelijkstaan met het verleenen van straffeloos-
heid.” Uit de reactie van de minister op de bezwaren van de commissie van rap-
porteurs vallen een tweetal punten op. In de eerste plaats zag de minister de
wettelijke disculpatiebepaling kennelijk als (rechtvaardige) correctie op het
vermoeden dat iedere bestuurder op strafrechtelijk relevante wijze betrokken
was bij de niet-naleving van verplichtingen, die op het bestuur als zodanig rust-
ten. Dit duidt op een aanvaarding van vooronderstelde verwijtbaarheid. In de
tweede plaats blijkt dat de disculpatiegrond zowel rechtsbeschermende aspecten,
als aspecten van effectiviteit in zich verenigt. Het OM belasten met het bewijs,
dat de bestuurder niet het zijne heeft gedaan om de ‘overtreden verpligting’ na te
komen, zou wegens de ‘moeijelijkheid’ van dat bewijs in veel gevallen tot straf-
feloosheid van de bestuurder leiden. Dat gegeven was kennelijk onaanvaardbaar.
Minder onaanvaardbaar was het om de bestuurder te belasten met tegenbewijs,
hoewel ook dat bewijs, in ieder geval in de ogen van de commissie van rappor-
teurs, ‘moeijelijk’ te leveren was. Ook de disculpatiegronden uit het oude ar-
beidsomstandighedenrecht waren ingebed in overwegingen van effectiviteit en
rechtsbescherming: de disculpatiebepalingen dienden ter verzachting van de
scherp geformuleerde aansprakelijkstellingen. Eenzelfde duale grondslag kon
ten slotte worden ontwaard bij het oude art. 51 Sr, de algemene disculpatiegrond
voor bestuurders.

De achtergronden van de disculpatiebepalingen sporen met de door Lange-
meijer geschetste ratio van de werking van het schuldbeginsel bij overtredingen,
zoals dat vorm heeft gekregen door het Melk en water-arrest.69 Langemeijer
benadert de werking van het schuldbeginsel bij overtredingen met name vanuit
het perspectief van het Openbaar Ministerie. Hij schrijft: “Aannemelijk schijnt
mij, dat wij hier niet aan een omkeering van den bewijslast ten nadeele van den
verdachte moeten denken, maar eerder aan een matiging van het principieele
bewijsrisico van het Openbaar Ministerie.” Het “aannemen van schuld, zoolang
niet haar ontbreken aannemelijk is gemaakt” wordt door Langemeijer gezien als
een fictie die in de praktijk noodzakelijk is om vrijspraak van schuldigen te kun-
nen ondervangen in gevallen, waarin bewijs van schuld nimmer met zekerheid is
te leveren.70 De erkenning van de ‘schuldeloosheidregel’ zal volgens Langeme-
ijer niet per definitie leiden tot straffeloosheid in gevallen, waarin vroeger
− onder het regime van de niet-genuanceerde ‘leer van het materiële feit’ − een
minimale boete zou zijn opgelegd. Wie mocht menen dat het adagium ‘in dubio
pro reo’ in dergelijke gevallen tot straffeloosheid zal leiden, komt bij Langeme-
ijer bedrogen uit. “Het is een beginsel, dat alleen daarom zulk een algemeene

                                                       
69. Langemeijer (1933), p. 265 e.v.
70. Langemeijer lijkt als uitgangspunt te hanteren dat bewijs van schuld in beginsel met ‘zekerheid’

geleverd zou moeten kunnen worden. ‘Absolute zekerheid’ is evenwel niet de geldende bewijsstan-
daard. Corstens (2002), p. 614 omschrijft het begrip ‘bewijzen’ in het strafrecht als volgt: “(...)
aantonen dat in redelijkheid niet kan worden getwijfeld aan de juistheid van het verwijt dat aan de
verdachte wordt gemaakt.” De schrijver vervolgt: “Absolute zekerheid behoeft er niet te zijn. Wis-
kundig bewijs waar geen speld tussen is te krijgen, wordt niet vereist.”
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erkenning heeft kunnen behouden omdat het in de practijk nimmer is geëerbie-
digd. Geen rechter, die voor zijn taak geschikt is, zal werkelijk om iederen twij-
fel, hoe licht ook, iedere straf, hoe gering ook, achterwege laten.” Als voorbeeld
gebruikt Langemeijer een verdachte, die in het bezit van gestolen waar wordt
aangetroffen en beweert dat hij de waar van een onbekende heeft gekocht. “Vol-
strekt te weerleggen is zoo’n bewering bijna nooit, maar welke rechter schenkt
er geloof aan? En dan geldt het hier nog wel het bewijs van bijna alle elementen
van het delict tegelijk, niet van de afwezigheid van een strafuitsluitingsgrond!”
Een ander voorbeeld dat de schrijver noemt betreft de vervolging van een chauf-
feur wegens een niet-brandend licht. “Wanneer een chauffeur, van wiens auto
het licht niet gebrand heeft, zegt, dat het toch werkelijk bij het van huis rijden
nog goed was en dat hij in de verlichte stad het defect niet heeft bemerkt, dan
zegt nog al eens een rechter of vertegenwoordiger van het O.M.: “dan hadt je
beter moeten opletten”; maar het onbewuste motief van zijn houding is veeleer
de overweging: “dat kan iedere volgende verdachte met evenveel recht zeg-
gen.”” Indien het verweer van de chauffeur zou worden gehonoreerd, zou de
handhaving van het verkeersrecht op dit punt worden gefrustreerd. De Wildt
schrijft in dit verband: “De moeilijkheid is, dat wij nu eenmaal de waarheid niet
steeds weten. Een deel van de verweren: “Ik wist niet, dat mijn licht niet brand-
de” is waar; een ander deel is onwaar. Wat in casu echter waar is, zal ons veelal
ontgaan. En feit is, dat, indien dit verweer steeds opging, het rijden zonder licht
een dusdanige omvang zou aannemen, dat dit uit een oogpunt van verkeerson-
veiligheid eenvoudig niet te gedogen is.”71 Volgens Langemeijer luidt de kern-
vraag die de strafrechter zich in deze gevallen steeds moet stellen (“in spijt der
theorie”): “Wat weegt zwaarder: de kans op het ideëele en reëele nadeel van aan
een niet strafwaardige een straf van den hier in aanmerking komenden omvang
op te leggen; of de kans dat zoo vele strafwaardigen, die met een evenveel waar-
schijnlijkheid ditzelfde verweer zouden kunnen voeren, aan straf ontkomen?”
Voor zover het gaat om schuld bij overtredingen meent Langemeijer dat de laat-
ste kans zwaarder moet wegen. Deze waardering kan worden gekoppeld aan de
rechtvaardiging die Vrij geeft voor de bijzondere werking van het schuldbegin-
sel bij overtredingen: weliswaar moet “niet-schuld” leiden tot straffeloosheid,
“doch de zeer geringe frequentie van dat geval wettigt om van het schuldig be-
gaan der omschreven gedraging als het normale geval uit te gaan (...).”72

                                                       
71. De Wildt (1952), p. 269 en 270. De Wildt  betoogt dat het schuldbeginsel in gevallen als deze prak-

tisch gezien een toepassing is van het ‘risico-beginsel’: “De practijk leert ons, dat wij, afgezien van
schuld, van verwijt, doodeenvoudig het risico lopen om te worden bekeurd wegens een defect ach-
terlicht met daarop volgende veroordeling” (p. 269).

72. Vrij (1930), p. 40. In zekere zin bestaat, aldus Vrij, dus een ‘presumptie van schuld’. Echter, zo
meent de schrijver: zodra daartoe aanleiding bestaat, is de rechter verplicht te onderzoeken hoe het
is gesteld met de schuld (Vrij (1930), p. 40 en 41). Vergelijk in dit verband Groenhuijsen en Knigge
(2000), p. 15, die als hoofddoel van het strafproces “het verzekeren van een juiste toepassing van
het abstracte materiële strafrecht” aanmerken. Volgens Groenhuijsen en Knigge kan evenwel geen
absolute garantie worden gegeven dat alleen schuldigen worden veroordeeld, en onschuldigen niet
(p. 18).
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Peters zou in het door Langemeijer geschetste geval van het defecte licht waar-
schijnlijk eveneens tot een veroordeling zijn gekomen. Hij zou dit evenwel op
andere − maar eveneens instrumentele − gronden hebben gedaan. Peters opteert
voor een strikte uitwerking van het schuldbeginsel. “Als schuld de grondslag is
voor straf, dan kan alleen worden gestraft waar die grondslag bewezen aanwezig
is en dan is straf op zijn minst daar ongerechtvaardigd, waar deze schuld (wat
men er onder moge verstaan) zeer wel kan ontbreken.”73 Het begrip ‘schuld’
wordt evenwel door Peters op bijzondere wijze ingevuld. ‘Schuld’ is volgens
Peters de grondslag voor het toerekenen van een gedraging aan de dader, en zo
grondslag voor de straf. De invulling van de toerekenings- en bestraffingsgrond-
slag is volgens Peters afhankelijk van het doel van de straf. Als strafdoel bij
overtredingen wijst Peters de generale preventie aan. “Voor het straffen ter ge-
nerale preventie is van belang om te vragen of de mensen-in-het-algemeen door
straf van dit feit kunnen worden afgeschrikt. Zo ja, dan is het zinvol om in dit
geval aan deze dader toe te rekenen; het feit is dan aan de dader toerekenbaar.
De toerekenbaarheid van een gedraging is afhankelijk van wat men met het
toerekenen beoogt.”74 Peters betoogt: “Omdat straf bij geringe delicten (overtre-
dingen) generale preventie ten doel heeft, kan schuld, bij deze delicten, niets
anders uitdrukken dan een noodzaak van generale preventie.” Lukt het een ver-
dachte niet om de rechter ervan te overtuigen dat vlak vóór de rit een nieuw
lampje is geplaatst, en wordt een boete opgelegd, dan is volgens Peters geen
sprake van bestraffing zonder schuld; de uiteindelijke toerekening van de straf-
bare gedraging dient de generale preventie.75 Het resultaat is volgens Peters dat
er ook bij overtredingen, “begaan door mensen ‘die dat niet konden helpen,’
schuld is”.76

Het voornaamste kenmerk van de werking van het schuldbeginsel bij over-
tredingen is, dat een instrumenteel, bewijstechnisch aspect (de verdachte dient
zijn onschuld aannemelijk te maken) is verenigd met een belangrijk aspect van
rechtsbescherming (bij niet-verwijtbaarheid volgt straffeloosheid). Bij de wer-
king van het schuldbeginsel bij overtredingen kunnen ‘doelmatigheid’ en
‘rechtsbescherming’ worden gezien als twee zijden van dezelfde medaille. Ener-
zijds wordt, om met Langemeijer te spreken, het bewijsrisico van het OM inge-
damd, anderzijds behoudt de verdachte het recht aannemelijk te maken dat de
(bewezen) overtreding hem niet kan worden verweten. In dit verband kan wor-
den gesproken van een ‘compromis’.77 De leer van het materiële feit werd in zijn
uiterste consequentie als onbillijk ervaren, maar deze vervangen door een strikte
uitwerking van het schuldbeginsel, waarbij in alle gevallen moet blijken dat de
verdachte ‘schuld’ heeft, zou te ver gaan. “(...) Dat zou een verzwaring van de

                                                       
73. Peters (1966), p. 229.
74. Peters (1966), p. 165.
75. Peters gebruikt in zijn betoog een voorbeeld van Van Bemmelen, dat vergelijkbaar is met het voor-

beeld van Langemeijer.
76. Peters (1966), p. 230.
77. Van Veen (1978), p. 520.
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bewijslast hebben betekend, die men onpraktisch en daarom onaanvaardbaar
vond,” aldus Van Veen.78

3.5.2 De verhouding tussen aspecten van effectiviteit en rechtsbescher-
ming

Het is de vraag hoe de twee zijden van de medaille zich tot elkaar verhouden. De
verleiding is groot om uit te gaan van de idee, dat ‘rechtsbescherming’ en
‘doelmatigheid’ even zwaar moeten wegen. In bijzondere gevallen echter lijkt
de juridische werkelijkheid zodanig te zijn, dat de balans (verdedigbaar) kan
door- slaan naar de ‘doelmatige handhaving’ van wetgeving. Deze juridische
werke- lijkheid wordt duidelijk in de arresten die de Hoge Raad heeft gewezen
ten aan- zien van de leeftijdbestanddelen van de artt. 245 en 247 Sr (HR 20 ja-
nuari 1959, NJ 1959, 102 en 103). De Hoge Raad overwoog:

“(...) dat de bewezenverklaarde misdrijven, strafbaar gesteld bij de artt.
245 en 247 Sr., blijkens de wettelijke omschrijving niet tot element heb-
ben opzet of schuld met betrekking tot den leeftijd van de(n)gene, met
wie(n) de dader vleselijke gemeenschap heeft dan wel ontuchtige hande-
lingen pleegt, doch uit deze omschrijving niet kan worden afgeleid, dat
ten aanzien van deze strafbare feiten de toepasselijkheid van het in ons
strafrecht gehuldigde beginsel “geen straf zonder schuld” zou zijn uitge-
sloten;
dat dan ook den verd., die aanvoert in dwaling te hebben verkeerd ten
aanzien van den leeftijd, vermeld in de evengenoemde artikelen, het be-
roep op afwezigheid van alle schuld met betrekking tot die dwaling niet
kan worden ontzegd;
dat evenwel de vraag, of bij den dader van een strafbaar feit alle schuld in
strafrechtelijken zin  afwezig is, beantwoord moet worden in verband met
den aard en de strekking van de strafbepaling, welker overtreding den
verd. verweten wordt (...).”

De Hoge Raad concentreerde zijn overwegingen vervolgens op het doel en de
strekking van de artt. 245 en 247 Sr. Volgens de Hoge Raad beogen de bepalin-
gen personen jonger dan zestien jaren “een zo doeltreffend mogelijke strafrech-
telijke bescherming te doen geworden.” De bepalingen hebben ook tot strekking
de jeugdige personen “te beschermen tegen verleiding, die mede van hen zelf
kan uitgaan”, aldus de Hoge Raad. De verdachte had aangevoerd dat de perso-
nen met wie hij seksuele handelingen had verricht er uitzagen als vrouwen die
ouder waren dan zestien jaren, terwijl de slachtoffers zelf hadden aangevoerd dat
ze ouder waren dan vijftien jaren. De Hoge Raad overwoog: “(...) dat, gelet op
de bescherming welke als voormeld bepaaldelijk art. 245 Sr. beoogt te geven
aan een vrouw, die den leeftijd van twaalf, maar nog niet dien van zestien jaren
heeft bereikt, het doel van deze strafbepaling zou worden gemist, indien een
verweer als hoger weergegeven haar toepassing zou vermogen uit te sluiten.”

                                                       
78. Van Veen (1978), p. 520. 
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Doel en strekking van een strafbepaling kunnen, zo blijkt, het beroep op afwe-
zigheid van alle schuld inperken. De plaats die het doel en de strekking van een
strafbepaling bij een beoordeling van het beroep op avas innemen, kan nader
worden geduid. In het kader van een beroep op afwezigheid van alle schuld
wordt beoordeeld, of de verdachte de in redelijkheid te betrachten zorg aan de
dag heeft gelegd om het door de wet beschermde belang te respecteren. Het doel
en de strekking van een strafbepaling kunnen daarbij worden verwerkt in het
redelijkheidsoordeel. Doel en strekking van een strafbepaling kunnen meebren-
gen, dat meer van een verdachte kan worden gevergd om het door de wetgever
beschermde belang te beschermen. Aan een verdachte kunnen derhalve, op
grond van het doel en de strekking van een strafbepaling, strengere eisen wor-
den gesteld.

Volgens Vellinga speelt de idee dat doel en strekking van een bepaling kun-
nen meebrengen dat strengere eisen moeten worden gesteld aan een verdachte
ook een rol bij de meer instrumentele delicten uit het verkeersrecht en het eco-
nomisch ordeningsrecht. Maar bij dergelijke delicten moet volgens de schrijver
niet alleen naar de effectiviteit van de bepalingen worden gekeken; “er (moet)
ook rekening mee worden gehouden, dat van het stellen van de hoogste zorgvul-
digheidseisen aan de dader een verlammende werking kan uitgaan”.79 Die nade-
re overweging lijkt in de rechtspraak, althans door de Hoge Raad, ter harte te
worden genomen.80

De mogelijkheid tot inperking van het beroep op avas, zoals toegepast in de
‘leeftijdarresten’, kan in verband worden gebracht met het Melk en water-arrest.
Daarin overwoog de Hoge Raad dat het bij gebleken afwezigheid van alle schuld
aannemen van strafbaarheid, “tenzij er een grond tot uitsluiting daarvan in de
wet mocht zijn aangewezen”, ‘indruist’ tegen “het rechtsgevoel” en het in ons
strafrecht gehuldigde beginsel geen straf zonder schuld. Om de afgewezen ‘leer’
(niettemin) te aanvaarden, “(zou) de noodzakelijkheid daarvan uitdrukkelijk uit
de omschrijving van het strafbare feit (...) moeten volgen.” Later heeft de Hoge
Raad overwogen, dat de (in beginsel) afgewezen leer toch aanvaard zou kunnen
worden indien de noodzakelijkheid daarvan “bepaaldelijk” uit de delictsom-
schrijving volgt.81

In theorie lijkt dus de mogelijkheid te bestaan dat het beroep op afwezigheid
van alle schuld door de wetgever bepaaldelijk wordt uitgesloten. Doet zich een
dergelijke situatie voor, dan zal een verdachte zich ‘slechts’ op de wettelijke
schulduitsluitingsgronden kunnen beroepen om strafbaarheid te ontlopen. Men
kan zich afvragen of een dergelijke terugval, als het zich zou voordoen, in over-
eenstemming is met het in art. 6 lid 2 EVRM opgenomen (materieelrechtelijke)
onschuldbeginsel. Op deze vraag kan geen pasklaar antwoord worden gegeven.
Onzeker is namelijk welke mogelijkheden het EHRM voldoende acht om ver
                                                       
79. Vellinga (1982), p. 183. 
80. Zie nader Kessler (1998), p. 81. “Er wordt veel gevergd van personen die een rol in het economisch

verkeer vervullen,” aldus Kessler na een analyse van de rechtspraak van de Hoge Raad. “Maar hun
plicht om de wet na te leven is en blijft een inspanningsverplichting” (p. 92). 

81. Zie nader Vellinga (1982), p. 156 en 157.
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moedens van schuld te kunnen weerleggen. De Hullu schrijft dat de ‘praesump-
tio innocentiae’ door de aanvaarding van de algemene strafuitsluitingsgrond
avas “in het materiële strafrecht op een betrekkelijk royale wijze (lijkt) te zijn
gewaarborgd”.82 Mogelijk biedt het Nederlandse strafrecht meer mogelijkheden
tot disculpatie, dan het EHRM strikt genomen ‘nodig’ acht.

3.6 De werking van het schuldbeginsel in Engeland

3.6.1 Het schuldbeginsel

Volgens Clarkson en Keating kan ‘strafbaarheid’ volgens het Engelse strafrecht
alleen intreden indien de verdachte voor ‘anders handelen’ heeft kunnen kiezen.
Deze keuzemogelijkheid vormt de basis van ‘schuld’ (blame). “According to
this traditional view, because the defendant could choose to do otherwise we are
entitled to hold him morally blameworthy and to punish him”.83 De idee dat
strafbaarheid in de kern het verwijt inhoudt dat de verdachte anders heeft kun-
nen handelen wordt de ‘capacity conception’ genoemd.84 

De ‘capacity conception’ wordt met name op psychologische wijze inge-
kleurd. Clarkson en Keating schrijven: “We blame those who have control over
their actions and have chosen to commit a crime. The process of choosing to
commit a crime is a mental process involving cognition (knowing or realising
that a consequence could occur). This mental state became known as mens
rea.”85 ‘Mens rea’ is een verzamelbegrip voor juridische termen, die een bepaal-
de geestesgesteldheid van de dader uitdrukken. Het bestaan van ‘mens rea’,
ofwel een subjectieve geestesgesteldheid, wordt − gekoppeld aan een strafbare
gedraging − gezien als een basisvoorwaarde voor strafbaarheid. Een kernbegin-
sel van het Engelse strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht is: “The deed does
not make a man guilty unless his mind be guilty.”86 Welke ‘vorm’ van mens rea
aanwezig moet zijn om iemand wegens een verboden gedraging te kunnen straf-
fen, volgt uit de ‘delictsomschrijving’: “(...) The only means of arriving at a full
comprehension of the expression “mens rea” is by a detailed examination of the
definitions of particular crimes, and therefore the expression itself is unmea-
ning.”87‘Mens rea’ wordt traditioneel ingevuld met psychologische begrippen
als ‘intention’ (een zware vorm van opzet), ‘(subjective) recklessness’ (‘roeke

                                                       
82. De Hullu (2000), p. 201.
83. Clarkson en Keating (1998), p. 127.
84. Clarkson en Keating (1998), p. 129. Een dergelijke fundamentele opbouw van het schuldbeginsel is

door mij alleen bij deze schrijvers gevonden.
85. Clarkson en Keating (1998), p. 129. 
86. Archbold (1999), p. 1496. Vergelijk Card (1992), p. 48 (onder verwijzing naar de zaak Younghus-

band v. Luftig [1949] 2 KB 354). De vervolgende instantie dient ‘guilt’ “beyond reasonable doubt”
vast te stellen (Card (1992), p. 89 en 90).

87. Stephen (1883), p. 95.



150     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

loosheid’) en ‘knowledge’ (‘wetenschap’).88 De wetgever en de rechtspraak
hebben in de loop der tijden echter ook wel meer ‘objectieve’ elementen erkend
die, gekoppeld aan een strafbare gedraging, tot strafbaarheid kunnen leiden:
‘negligence’ en ‘objective recklessness’.89 ‘Negligence’ wordt als volgt door
Card omschreven: “A person is negligent if his conduct in relation to a reaso-
nably intelligible risk falls below the standard which would be expected of a
reasonable person in the light of the risk”.90

3.6.2 De werking van het schuldbeginsel in het Engelse strafrecht

Bewijs van mens rea en strafuitsluitingsgronden
Het Engelse strafrecht eist voor strafbaarheid in beginsel bewijs van zowel een
strafbare gedraging of toestand (een actus reus) als bewijs van een nader te be-
palen strafrechtelijk relevante ‘subjectieve gesteldheid’ (mens rea).  Het begin-
sel dat voor strafbaarheid zowel een strafbare gedraging als een strafrechtelijk
relevante geestesgesteldheid bewezen moet worden heeft diepe wortels in het
Engelse common law. Voor zover het beginsel aangeeft dat telkens bewijs van
een (strafrechtelijk relevante) subjectieve gesteldheid nodig is voor strafbaarheid
kan het worden gezien als een strikte uitwerking van het schuldbeginsel, zoals
voor ons recht is bepleit door Simons. De strikte werking van het schuldbeginsel
kan, in ieder geval ten aanzien van delicten die aanleiding kunnen geven tot het
opleggen van een vrijheidsstraf, worden gekoppeld aan de beleving van een
rechtvaardige strafrechtspleging: “To make a man liable to imprisonment for an
offence which he does not know that he is committing and is unable to prevent
is repugnant to the ordinary man’s conception of justice and brings the law into
contempt (...).”91

Strafbaarheid vereist het begaan van een actus reus met de door de delic-
tomschrijving  geëiste mens rea. Strafbaarheid kan evenwel ontbreken, indien
sprake is van een ‘algemene’ strafuitsluitingsgrond. ‘Algemene’ strafuitslui-
tingsgronden hebben hun basis in het common law, en worden ‘general defen-
ces’ genoemd. Ze worden wel onderverdeeld in rechtvaardigingsgronden en
‘schulduitsluitingsgronden’: gronden die het gedrag van de verdachte rechtvaar-
digen dan wel verontschuldigen. Volgens Clarkson en Keating werken strafuit
                                                       
88. Clarkson en Keating (1998), p. 130, noemen de eerste twee termen “(...) classic examples in present

English law of (...) blameworthy elements (...).” Halsbury’s Laws of England Vol. 11(1) noemt nog
meer elementen: unlawfully, maliciously, wilfully, fraudulently, dishonestly, corruptly en werk-
woorden als ‘allowing’ en ‘permitting’. In hoeverre ‘negligence’ (‘onachtaamheid’) als verschij-
ningsvorm van mens rea mag worden aangemerkt is onduidelijk. Card (1992), p. 80, meent dat
‘negligence’ een ‘truly objective fault element’ is. Wells (2001), p. 84, schrijft: “Individual liability
is, it is claimed, grounded in a theory of culpability based on mental states.”

89. Met betrekking tot het onderscheid ‘objective’ en ‘subjective’ schrijft Card (1992), p. 67: “A fault
element is ‘objective’ when it involves judging the accused by the standards or mental state of a
reasonable person, and not those of the accused; it is ‘subjective’ when it is the accused’s actual
standards or mental state by which he is judged.”

90. Card (1992), p. 78. Volgens Card is ‘negligence’ voor de ‘vast majority’ van de delicten niet vol-
doende voor aansprakelijkheid (Card (1992), p. 78). 

91. Archbold (1999), p. 1496, onder verwijzing naar rechtspraak.
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sluitingsgronden in op de verwijtbaarheid. “Criminal liability is imposed on a
blameworthy actor who causes a prohibited harm. If a defendant has a “general
defence” he is not blameworthy and, therefore, deserves to escape criminal lia-
bility.”92 Daarnaast kent het Engelse strafrecht bijzondere disculpatiegronden,
gekoppeld aan specifieke delicten. Theorievorming met betrekking tot strafuit-
sluitingsgronden lijkt pas recent van de grond te komen.93

Uitzonderingen op de strikte werking van het schuldbeginsel
De Engelse rechtspraak heeft in de loop der tijden de nodige relativeringen aan-
gebracht op het beginsel, dat voor strafbaarheid steeds bewijs moet worden ge-
leverd van een subjectieve gesteldheid van de dader. Delicten waarbij relative-
ringen op de strikte uitwerking van het schuldbeginsel zijn geaccepteerd worden
in het Engelse strafrecht ‘offences of strict liability’ genoemd. Gezamenlijk ken-
merk van deze delicten is dat voor strafbaarheid geen bewijs van een geestesge-
steldheid hoeft te worden geleverd ten aanzien van een deel van de delictsbe-
standdelen of het geheel van de delictsbestanddelen.94 

‘Strict liability’ is geen moderne ‘uitvinding’. Van oudsher kent het Engelse
strafrecht reeds een aantal common law-delicten die voor strafbaarheid slechts
bewijs van een strafbare gedraging vereisen. Voorbeelden zijn de common law-
delicten ‘public nuisance’, ‘criminal libel’ en (vormen van) ‘contempt of
court’.95 De meeste nuanceringen komen evenwel voor bij zogenaamde statutory
offences, ofwel Engelse wetsdelicten. Binnen deze categorie komt ‘strict liabili-
ty’, althans tegenwoordig, met name voor bij de ‘regulatory offences’: wetsde-
licten die deel uit maken van het (niet scherp omlijnde) ordeningsrecht.96 Card
schrijft: “Most of the statutory offences of strict liability arise under the regula-
tory legislation controlling such matters as the sale of food, the conduct of licen-
sed premises and the use of false or misleading trade discriptions. Similarly,
many of the offences in statutes regulating road traffic have been held to be of
strict liability, as have certain financial provisions.”97

                                                       
92. Clarkson en Keating (1998), p. 277. Simester en Sullivan (2000), p. 638, koppelen de werking van

de ‘general defences’ aan “lack of sufficient” dan wel “any culpability”.
93. Clarkson en Keating (1998), p. 277.
94. “Liability is ‘strict’ because the prosecution is relieved of the necessity of proving mens rea as to

one or more of the elements of the actus reus” (Clarkson en Keating (1998), p. 192). Card (1992),
p. 105, merkt op dat er meestal nog wel mens rea is vereist ten aanzien van een deel van de delicts-
omschrijving.

95. Card (1992), p. 106 en 107, noemt: public nuisance, criminal contempt of court, blasphemous libel,
‘outraging public decency’ en criminal defamatory libel.

96. ‘Strict liability’ is niet direct gekoppeld aan de Engelse delictscategorieën. De Engelse delictscate-
gorieën (summary offences, indictable offences en offences triable either way; zie nader Smith
(1999), p. 22 e.v.) betreffen de procedurevorm (berechting met of zonder jury). Wel is het zo dat de
meeste ‘regulatory offences’ meestal summarily, zonder jury, kunnen worden afgedaan. 

97. Card (1992), p. 107. Vergelijk Wells (2001), p. 67, die het ontstaan van ‘strict liability’ evenwel
ziet als een “straightforward response to industrialization.” Halsbury’s Laws of England Vol. 11(1),
p. 28, noemt in dit verband nog de volgende ‘rechtsgebieden’: ‘safety of those employed in facto-
ries’ en ‘control of weight and measures’. Overigens is de term ‘regulatory offences’ geenszins
strak omlijnd (Card (1992), p. 109). Zie nader omtrent ‘strict liability’ in het Engelse verkeersrecht:
Archbold (1999), p. 2522 en 2526.
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De ‘offences of strict liability’ vertonen, al naar gelang de ‘mate’ van strict lia-
bility, voor wat betreft de vraag naar het bewijs van een geestesgesteldheid ge-
lijkenis met Nederlandse overtredingen, waarin geen subjectieve voorwaarden
voor strafbaarheid zijn opgenomen, dan wel delicten, die zogenaamde geobjec-
tiveerde bestanddelen kennen. Ook ten aanzien van die Nederlandse delictscate-
gorieën is voor strafbaarheid geen bewijs vereist van een geestesgesteldheid ten
aanzien van enkele of alle delictsbestanddelen. Echter, anders dan naar Neder-
lands recht is het de vervolgende partij zelfs niet toegestaan ‘onverplicht’
schuldbewijs aan te voeren met betrekking tot de aan het schuldverband ont-
trokken bestanddelen: “The prosecution not only need not tender evidence of
mens rea as to a matter of strict liability, they must not. The evidence is irrele-
vant and, as it shows the defendant to be at fault, it is prejudicial.”98 De idee dat
ten aanzien van alle of bepaalde delictsbestanddelen geen bewijs van een sub-
jectieve geestesgesteldheid is vereist geeft in de Engelse literatuur aanleiding tot
felle discussies. De achtergrond lijkt te zijn dat ‘strict liability’ haaks staat op de,
in het common law wortelende, strikte uitwerking van het schuldbeginsel. Smith
schrijft met betrekking tot wettelijke disculpatiegronden in relatie tot ‘offences
of strict liability’: “Such provisions are a distinct advance on unmitigated strict
liability; but they are still a deviation from the fundamental principle that the
prosecution must prove the whole of their case; and an extensive use of offences
of strict liability, even when so qualified, is to be deplored.”99

3.7 ‘Strict liability’ nader beschouwd

3.7.1 Het resultaat van rechtsvinding

De vraag of een delict als een ‘offence of strict liability’ moet worden aange-
merkt is een kwestie van rechterlijke interpretatie.100 Tegenwoordig gaat de
Engelse rechtspraak veelal uit van een ‘presumption of mens rea’. Het startpunt
van de rechtsvinding is het uitgangspunt, of het ‘vermoeden’, dat voor strafbaar-
heid ten aanzien van alle (objectieve) delictsbestanddelen bewijs is vereist van
een subjectieve geestesgesteldheid.101 Dit vermoeden kan volgens de Engelse
jurisprudentie evenwel op een aantal gronden worden weerlegd. Wordt het ver
                                                       
98. Smith (1999), p. 98.
99. Smith (1999), p. 120. In gelijke zin Simester en Sullivan (2000), p. 54, die betogen dat de “pre-

sumption of innocence” in wezen wordt omgedraaid, met als gevolg dat daarvoor een “presumption
of criminality” in de plaats treedt.

100. Williams (1983), p. 934, waarschuwde voor al te stellige conclusies op dit punt. “In general, the
authorities on strict liability are so conflicting that it is impossible to abstract any coherent principle
on when this form of liability arises and when it does not. A particular proposition affirming strict
liability can almost always be matched by its contradictory affirming fault liability.”

101. Goddard C.J. overwoog in Brend v. Wood (1946 175 LT 306, DC, geciteerd door Card (1992),
p. 49): “It is of the utmost importance for the protection of the liberty of the subject that a court
should always bear in mind that, unless a statute either clearly or by necessary implication rules out
mens rea as a constituent part of a crime, the court should not find a man guilty of an offence
against the criminal law unless he has a guilty mind”.
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moeden weerlegd, dan is sprake van een ‘offence of strict liability’. Aan het
einde van de negentiende eeuw overwoog rechter Wright in de zaak Sherras v.
de Rutzen102, onder verwijzing naar eerdere rechtspraak: “The presumption is,
that mens rea, an evil intention or a knowledge of the wrongfulness of the act, is
an essential ingredient in every offence; but that presumption is liable to be dis-
placed either by the words of the statute creating the offence or by the subject-
matter with which it deals, and both must be considered.”103 Wright J. onder-
scheidde, de rechtspraak overziend, een viertal groepen strafbare gedragingen
waarbij het vermoeden van mens rea in het verleden is weerlegd. In de eerste
plaats noemde hij een groep ‘isolated and extreme cases’, waaronder hij onder
meer de (straks nog te bespreken) zaak Prince schaarde. Een tweede groep be-
trof volgens Wright ‘a class of acts which (...) are not criminal in any real sense,
but are acts which in the public interest are prohibited under a penalty.’ Voor-
beelden van deze gedragingen waren onder meer te vinden in het strafrechtelijke
belastingrecht en de warenwetgeving. Een derde groep omvatte bepaalde, zo niet
alle, common law ‘public nuisances’. Een vierde groep ten slotte betrof volgens
Wright ‘cases where, although the proceedings may be criminal in form, they
are really only a summary mode of enforcing a civil right.’ De rechter vervolg-
de: “Except in such cases as these, there must in general be guilty knowledge on
the part of the defendant, or of someone whom he has put in his place to act for
him generally or in the particular matter, in order to constitute an offence.”

Uit de literatuur blijkt dat de Engelse rechters tussen het einde van de ne-
gentiende eeuw en de jaren zeventig van de twintigste eeuw een zekere welwil-
lendheid aan de dag hebben  gelegd om het weerleggen van het ‘vermoeden van
mens rea’ ook toe te staan bij relatief zwaardere delicten dan de delicten die
Wright J. op het oog had. De zaak Prince104 wordt wel aangewezen als het be-
ginpunt van die tijdelijke ontwikkeling. In deze zaak was aan de verdachte de
overtreding ten laste gelegd van s. 55 van de Offences against the Person Act
1861: “Whosoever shall unlawfully take or cause to be taken an unmarried girl,
being under the age of sixteen years, out of the posession and against the will of
her father or mother or of any other person having the lawful care or charge of
her, shall be guilty of a misdemeanor.” In deze zaak kon en moest worden be-
wezen dat de verdachte het meisje opzettelijk105 aan de macht van de vader had
onttrokken. De verdachte meende echter, afgaand op haar uiterlijk, dat het
meisje reeds achttien jaren oud was. De verdachte werd niettemin veroordeeld,
omdat kennis van het feit dat het meisje jonger was dan zestien jaren oud niet
nodig was voor strafbaarheid. De leeftijd was met andere woorden geobjecti

                                                       
102. [1895-9] All ER Rep. 1167 (QB).
103. Anders dan Wright J. lijkt te suggereren, heeft ‘mens rea’ niets van doen met kennis van het verbo-

den zijn van de gedraging. “(...) It is clear from the application of mens rea in the courts that it has
nothing necessarily to do with notions of an evil mind or knowledge of the wrongfulness of the act”
(Card (1992), p. 57).

104. [1874-80] All ER Rep. 881 (CCR).
105. Vereist was bewijs van ‘intention’.
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veerd. Een vergelijkbare benadering wordt in het Nederlandse recht gehanteerd
met betrekking tot de leeftijdsbestanddelen van de artt. 245 en 247 Sr.106

Volgens de Engelse literatuur keerde het tij in 1969. In de zaak Sweet v.
Parsley107 werd, zo wordt geschreven, voor het weerleggen van het ‘vermoeden
van mens rea’ bij ‘zwaardere’ vergijpen een hogere drempel opgeworpen.108 In
deze zaak stond de verhuurster van een aantal kamers in een boerderij terecht
wegens de schending van s. 5 onder b van de Dangerous Drugs Act 1965: “If a
person − (a) being the occupier of any premises, permits those premises to be
used for the purpose of smoking cannabis or cannabis resin or of dealing in can-
nabis or cannabis resin (whether by sale or otherwise); or (b) is concerned in the
management of any premises used for any such purpose aforesaid; he shall be
guilty of an offence against this Act.” De verdachte beschikte zelf ook over een
kamer in de boerderij, maar was zelden aanwezig. Op een dag dat zij niet thuis
was verrichtte de politie een onderzoek om en in de boerderij, en vond zekere
hoevelheden cannabis en LSD in de tuin en in de keuken. Volgens de aanklacht
was de verhuurster “concerned in the management of any premises used for the
purpose of smoking cannabis.” Kernvraag was of de verhuurster zelf de bedoe-
ling moest hebben gehad dat het huis zou worden gebruikt voor het roken, of dat
voldoende was dat de verhuurster een gebouw beheerde, dat − naar later bleek −
door (andere) personen werd gebruikt om daarin cannabis te roken.

Lord Reid vroeg zich in zijn overwegingen af welke factoren van belang
zijn bij de vraag of het vermoeden van mens rea is weerlegd of niet. Hij verwees
naar de overwegingen van rechter Wright in de zaak Sherras v. de Rutzen, die
het belang aanstipte van “the words of the statute creating the offence” en “the
subject-matter with which it deals”. Volgens Lord Reid had rechter Wright al-
leen die wetten voor ogen waarin gedragingen waren geformuleerd die niet
“criminal in any real sense” waren, maar in het algemeen belang waren verbo-
den onder bedreiging van een straf (penalty). “It does not in the least follow that,
when one is dealing with a truly criminal act, it is sufficient merely to have re-
gard to the subject-matter of the enactment,” aldus Lord Reid. De rechter ver-
volgde:

“One must put oneself in the position of a legislator. It has long been the
practice to recognise absolute offences in the class of quasi-criminal acts,
and one can safely assume that, when Parliament is passing new legisla-
tion dealing with this class of offences, its silence as to mens rea means
that the old practice is to apply.109 But when one comes to acts of a truly

                                                       
106. Zie paragraaf 3.5.2.
107. [1969] 1 All ER 347 (HL).
108. Zie over de ommezwaai Smith (1999), p. 102 en Card (1992), p. 108. De laatste schrijft: “In parti-

cular, the decision of the House of Lords in 1969 in Sweet v Parsley indicated a shift in the judicial
approach to statutory offences which do not clearly require mens rea by categorically re-affirming a
principle which had increasingly appeared to be of little importance.”

109. Clarkson en Keating (1998), p. 201 en 202, betwijfelen of de wil van het ‘Parliament’ in zaken als
deze een aanknopingspunt kan bieden. “(...) It is at least arguable that Parliament in many cases
gave no real thought to the matter at all and thus had no intention. In such cases the courts are, in
reality, deciding for themselves whether an offence is one of strict liability or not.”
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criminal character, it appears to me that there are two other factors which
any reasonable legislator would have in mind. In the first place, a stigma
still attaches to any person convicted of a truly criminal offence, and the
more serious or more disgraceful the offence the greater the stigma. So he
would have to consider whether, in a case of this gravity, the public inte-
rest really requires that an innocent person should be prevented from pro-
ving his innocence in order that fewer guilty men may escape. And
equally important is the fact that, fortunately, the press in this country are
vigilant to expose injustice, and every manifestly unjust conviction made
known to the public tends to injure the body politic by undermining public
confidence in the justice of the law and of its administration. But I regret
to observe that, in some recent cases where serious offences have been
held to be absolute offences, the court has taken into account no more
than the wording of the Act and the character and seriousness of the
mischief which constitutes the offence.”110

Om wiens bedoeling draaide het nu? Section 5 was volgens de rechter een kopie
van s. 8 van de wet, die het gebruik van een gebouw door de beheerder met de
bedoeling dat daarin opium werd gerookt, en de bedoeling dat daarin opium
werd geprepareerd, strafbaar stelde. Bij die bepaling ging het uitdrukkelijk om
de bedoeling van de beheerders, en niet om de bedoeling van degenen die opium
rookten. Opium kan volgens Lord Reid niet zo maar, “casually anywhere at any
time” worden gerookt, in tegenstelling tot ‘cannabis’. “The section is dealing
with “opium dens” and the like when the use of opium is the main purpose for
which the premises are used.” Section 8 stelde met andere woorden een (veelal
noodzakelijke) betrokkenheid van het ‘management’ strafbaar. Volgens Lord
Reid zou het gewrongen zijn om aan te nemen dat een kamer in een huis door
het management wordt gebruikt met de bedoeling dat daarin cannabis wordt
gerookt “when all that happens is that some visitor lights a cannabis cigarette
there”. Het gebruik van een huis met de bedoeling dat daarin cannabis wordt
gerookt kon niet zo ruim worden uitgelegd. “No doubt this greatly reduces the
scope of this provision when applied to the use of cannabis,” aldus Lord Reid,
waarbij hij de wetgevende ambtenaren een tik op de vingers gaf: “But this is apt
to happen when a draftsman simply copies an existing provision without regard
to the different circumstances in which it is to operate.” Aangezien de verdachte,
als ‘manager’, de door de wet vereiste bedoeling diende te hebben ging het in
s. 5 van de Dangerous Drugs Act 1965 niet om een ‘offence of strict liability’.
Uit de zaak Sweet v. Parsley wordt afgeleid dat de conclusie dat het vermoeden
van mens rea is weerlegd, in ieder geval bij zwaardere vergrijpen, niet te snel
moet worden getrokken. Bij delicten die geen ‘crimes in any real sense’ zijn

                                                       
110. Het door de rechter gebruikte begrip ‘absolute offence’ werd eertijds wel gebezigd als synoniem

voor ‘strict liability offence’. Zoals nog uit de hoofdtekst zal blijken, wordt het begrip ‘absolute of-
fence’ tegenwoordig veelal gereserveerd voor delicten, waarbij (ten aanzien van enkele of alle be-
standdelen) geen enkel verweer kan worden gevoerd.
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mag de rechter zich daarentegen sneller gekweten voelen van zijn onderzoeks-
plicht.111

3.7.2 Disculpatieverweren

Algemene en bijzondere verweren
Bij ‘strict liability’-delicten in hun meest zuivere vorm snijdt het mes aan twee
kanten. Enerzijds hoeft geen bewijs te worden geleverd van een subjectieve
gesteldheid ten aanzien van alle of enkele delictsbestanddelen, anderzijds kan
geen disculpatieverweer worden gevoerd met betrekking tot dergelijke bestand-
delen. Is eenmaal vastgesteld dat ten aanzien van enkele of alle delictsbestand-
delen geen schuldbewijs is vereist, dan bestaat in theorie de kans dat een ver-
dachte (voor een deel) op grond van het ‘enkele’ bewijs van een gedraging of
een verboden toestand wordt gestraft, zonder dat de verdachte bijvoorbeeld
‘dwaling’ kan aanvoeren. “Most cases of strict liability are ones in which it has
been held that ignorance or mistake, however reasonable, in relation to a parti-
cular element of the actus reus of an offence is no excuse since no mens rea need
be proved as to that element.”112 De zaak Prince illustreert dit: aangenomen
wordt dat de verdachte ‘on reasonable grounds’ mocht geloven dat het ge-
schaakte meisje achttien jaren oud was, maar hij werd niettemin veroordeeld.113

Voor zover ten aanzien van een delictsbestanddeel geen enkel schuldver-
weer kan worden gevoerd, wordt in de Engelse literatuur wel gesproken van een
‘offence of absolute liability’. Hoewel absolute zekerheid hieromtrent niet te
krijgen is, wordt in de literatuur veelal aangenomen dat ‘absolute liability’ niet
voorkomt in het Engelse recht. De oorzaak daarvan is tweeledig. In de eerste
plaats heeft de Engelse wetgever de harde consequenties van mogelijke ‘abso-
lute offences’ ondervangen door bijzondere disculpatiegronden aan delictsom-
schrijvingen te koppelen. Daardoor wordt de verdachte in staat gesteld om, al
dan niet beperkt, op bepaalde punten de aantijgingen aan te vechten.114 Zo kan
in sommige gevallen strafbaarheid worden ontlopen als de verdachte aanneme-
lijk kan maken dat het delict is begaan als gevolg van een gedraging of een ver-
zuim van een ander, of als de verdachte kan bewijzen dat hij alle redelijkerwijs
te nemen maatregelen heeft getroffen om het begaan van het delict te voorko-
men.115 Uit de Engelse literatuur blijkt overigens dat het bestaan van een bijzon-
dere disculpatiegrond duidt op het bestaan van een ‘offence of strict liability’.
Card schrijft: “Where such a defence is provided in relation to a particular of
                                                       
111. Uit de strekking die in de literatuur aan het arrest wordt gegeven volgt dat geen waarde wordt ge-

hecht aan het verschil in achterliggende belangen bij enerzijds de handhaving van de drugsdelicten,
en anderzijds het delict waarvan in de zaak Prince sprake was. 

112. Card (1992), p. 105 (zie ook p. 57).
113. Card (1992), p. 105.
114. Voor zover aan de verdachte bepaalde verweren zijn toegekend, hoeven de bevrijdende omstandig-

heden slechts ‘on a balance of probabilities’ te worden vastgesteld, en niet ‘beyond reasonable
doubt’. Zie Card (1992), p. 91, en Leigh (1994), p. 371.

115. Volgens Leigh (1982), p. 66, zijn de in de tekst genoemde verweren aan te merken als ‘hoofdtypen’
van ‘due diligence defences.’
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fence, its effect is to make it clear that the accused can be convicted even though
no mens rea as to the specified element or elements is proved by the prosecu-
tion.”116

Een tweede grond voor het niet-bestaan van ‘absolute liability’ wordt gele-
verd door de aanname dat de ‘general defences’ (de algemene common law-
strafuitsluitingsgronden) in beginsel ter zake van ieder delict kunnen werken,
dus ook ten aanzien van strict liability-delicten.117 Enige voorbeelden van der-
gelijke verweren zijn ‘duress’, ‘automatism’, ‘necessity’ (vormen van over-
macht) en ‘insanity’ (‘ontoerekeningsvatbaarheid’).118 De exacte reikwijdte van
de ‘general defences’ ten opzichte van ‘strict liability’-delicten is echter onbe-
kend. Zo is er een geval gewezen, waarin een bepaalde algemene rechtvaardi-
gingsgrond toch niet bevrijdend kon werken.119 Clarkson en Keating lijken
evenwel de mening te zijn toegedaan dat altijd ‘een’ verweer mogelijk is bij
offences of strict liability. “If the offence were “absolute” then no defences
would save the defendant from the consequences of his actions. But, given that
this is not the case, one has to consider whether the defendant may plead, for
example, duress or self-defence or even automatism in answer to a charge.”120

De sterk casuïstische inslag van het Engelse strafrecht maakt dat het onmogelijk
is algemene uitspraken te doen over de ‘omvang’ van de aansprakelijkheid bij
‘strict liability’-delicten. “Not the least of the troubles about strict liability is that
no one knows how strict it is.”121

Een algemeen ‘due diligence’-verweer?
Zojuist bleek dat onbekend is, in hoeverre de ‘general defences’ straffeloosheid
kunnen meebrengen bij ‘offences of strict liability’. Wat wel vast staat is dat een
algemene schulduitsluitingsgrond die − vergelijkbaar met ons beroep op afwe-
zigheid van alle schuld − bij wijze van vangnet in bijzondere gevallen de ‘ver-
wijtbaarheid’ en dus de strafbaarheid kan laten wegvallen, ontbreekt in het En-
gelse strafrecht.122 In de Engelse literatuur en rechtspraak wordt, althans in ver

                                                       
116. Card (1992), p. 108. Zie ook Leigh (1982), p. 12: “If, today, a crime is cast in terms which do not

explicitly mention a mental state, and a due diligence defence is created, it seems reasonable to as-
sume that strict liability is intended subject to making out the excuse.”

117. Card (1992), p. 116 en Leigh (1982), p. 5.
118. Zie omtrent de ‘general defences’ onder meer Smith (1999), p. 189 e.v.
119. Zie Smith (1999), p. 113 noot 19.
120. Clarkson en Keating (1998), p. 207. Vergelijk Leigh (1982), p. 1, die schrijft dat het begrip ‘abso-

lute liability’ “wrongly suggests that there are no defences to crimes of strict liability.”
121. Card (1992), p. 117. Leigh (1982), p. 79, is positief over het Engelse stelsel van strafuitsluitings-

gronden. In verband met de mogelijkheden ‘general defences’ te voeren schrijft hij: “Much, there-
fore, of the debate concerning the supposed rigour of the law and the absence of any recognition of
a fault principle is beside the point.”

122. In de zaak Salter, [1968] 2 All ER p. 951 e.v. (CA) stond iemand terecht wegens een overtreding
van een bepaling uit de Bankruptcy Act 1914. Deze persoon was failliet gegaan, en diende op grond
van de wet een verklaring te geven voor een bepaald vermogensverlies. Hij bleek geen goede rede-
nen te kunnen aanvoeren voor het verlies. Bij de Court of Appeal werd erover geklaagd, dat de jury
niet was geïnstrueerd rekening te houden met het gegeven dat de verdachte “zijn best had gedaan”
het vermogensverlies te verklaren. Deze klacht werd ongegrond verklaard.
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band met ‘strict liability’-delicten, wel over de wenselijkheid van een dergelijk
verweer gesproken. Zo sprak Lord Reid in de zaak Sweet v. Parsley van de (nog
theoretische) mogelijkheid om een verdachte wegens een (blote) strafbare ge-
draging te kunnen veroordelen, tenzij de verdachte bewijst (“on a balance of
probabilities”) dat hij geen ‘guilty mind’ heeft. Daarnaast is gesuggereerd de
‘offences of strict liability’ te benaderen als ‘crimes of negligence’ door met
betrekking tot deze delicten een algemeen ‘due diligence’-verweer mogelijk te
maken. “This would not have the effect of making the prosecutor’s task too
difficult because the onus would be on the defendant to show that he was not
negligent,” aldus Clarkson en Keating.123 Met ‘due diligence’ wordt ‘zorgvuldig
gedrag’ uitgedrukt.124

Een algemeen ‘due diligence’-verweer is geaccepteerd in de Canadese,
Australische en Nieuw Zeelandse rechtspraak.125 Volgens een rechter in de
Nieuw Zeelandse strafzaak waarin het bestaan van een ‘due diligence’-verweer
is erkend, kleefden aan de aanvaarding van een dergelijk verweer, althans bij
‘public welfare offences’, twee positieve aspecten.126 In de eerste plaats bleef
het fenomeen ‘strict responsibility’ bestaan, zonder dat diegenen worden ‘ge-
strikt’ die zorgvuldig zijn geweest.127 In de tweede plaats bestonden er goede
redenen om bij ordeningsdelicten de bewijslast van ‘zorgvuldig gedrag’ in zijn
algemeenheid op de verdachte te laten rusten: de verdachte weet veelal beter dan
de vervolgende instantie hoe de wetsschending heeft plaatsgevonden, en wat
zoal is gedaan om schending te voorkomen. Aangezien het bij ‘public welfare
offences’ gaat om de belangen van de maatschappij, en niet zozeer om de belan-
gen van een particuliere persoon, werd het niet onredelijk geacht de verdachte te
belasten met bewijs. De ‘niet-onredelijkheid’ hangt kennelijk sterk samen met
de bijzondere deskundigheid die de verdachte heeft of behoort te hebben ten
aanzien van het deel van het ordeningsrecht, waarin hij opereert.128

                                                       
123. Clarkson en Keating (1998), p. 214. Overigens pleiten deze schrijvers voorzichtig voor meer admi-

nistratieve sancties als stok achter de deur, zoals de ‘closure of a business’ (p. 214).
124. Black (1990), p. 457, omschrijft het begrip als volgt: “Such a measure of prudence, activity, or

assiduity, as is properly to be expected from, and ordinarily exercised by, a reasonable and prudent
man under the particular circumstances; not measured by any absolute standard, but depending on
the relevant facts of the special case.”

125. Zie voor de eerste twee landen nader Leigh (1982), p. 18 en p. 58.
126. De erkenning van het verweer geschiedde in de Court of Appeal zaak Civil Aviation v. MacKenzie,

[1983] NZLR 78. Het verweer werd erkend onder de voorwaarde dat de wetgever het verweer niet
uitdrukkelijk uitsluit (vergelijk, voor wat betreft het Nederlandse recht, par. 3.5.2). De overwegin-
gen van de rechter (Johnson) zijn ontleend aan Charleton e.a. (1999), p. 72. Dat boek heeft overi-
gens (verder) betrekking op het Ierse strafrecht.

127. Vergelijk Lord Scarman, die in de zaak  Wings Ltd v. Ellis ([1984] 3 All ER 585) overwoog dat het
aannemen van ‘strict liability’ in die zaak niet onrechtvaardig was, omdat een wettelijke disculpa-
tiegrond bestond.

128. De volgens de rechter bestaande ‘niet-onredelijkheid’ van de bewijslastverdeling wordt helaas niet
door Charleton e.a. (1999) geproblematiseerd.
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3.7.3 De invloed van een ‘effectieve wetshandhaving’

In de zaak Lim Chin Aik v. Reginam ([1963] 1 All ER 223 (PC)) benadrukte de
Privy Council129 dat er een verband bestaat tussen het aannemen van ‘strict lia-
bility’ en effectieve handhaving van wetgeving. “The presumption is that the
statute or statutory instrument can be effectively enforced only if those in charge
of the relevant activities are made responsible for seeing that they are complied
with,” aldus de Council. De idee dat ‘strict liability’ kan bijdragen aan de na-
leving van wetgeving keerde terug in de overwegingen van de Privy Council in
de zaak Gammon (Hong Kong) Ltd. and others v. Attorney-General of Hong
Kong130, waarin de raad, na een bespreking van de relevante case law, tot de
volgende ordening kwam van factoren die een rol spelen bij de vraag of een
delict als ‘offence of strict liability’ mag worden aangemerkt:

“In their Lordships’ opinion, the law relevant to this appeal may be stated
in the following propositions (...): (1) there is a presumption of law that
mens rea is required before a person can be held guilty of a criminal of-
fence; (2) the presumption is particularly strong where the offence is
‘truly criminal’ in character; (3) the presumption applies to statutory of-
fences, and can be displaced only if this is clearly or by necessary impli-
cation the effect of the statute; (4) the only situation in which the pre-
sumption can be displaced is where the statute is concerned with an issue
of social concern; public safety is such an issue; (5) even where a statute
is concerned with such an issue, the presumption of mens rea stands un-
less it can also be shown that the creation of strict liability will be effec-
tive to promote the objects of the statute by encouraging greater vigilance
to prevent the commission of the prohibited act.”

De overwegingen van de Privy Council zijn overgenomen door het House of
Lords. Korte tijd na de zaak Gammon overwoog Lord Scarman van het House of
Lords in de zaak Wings Ltd. v. Ellis131, onder verwijzing naar de zaak Sweet v.
Parsley: “As Lord Reid said, in the absence of a clear indication that an offence
is intended to be an absolute offence one must examine all relevant circumstan-
ces in order to establish the intention of Parliament (...).” Scarman kwam ver-
volgens tot de volgende samenvatting: “What the relevant circumstances are

                                                       
129. “The Judicial Committee of the Privy Council acts as a court of ultimate appeal in various cases

from Crown colonies and the Commonwealth” (Black (1990), p. 1200). Het belang van de Privy
Council als hoogste beroepsrechter voor zaken, die in de ‘commonwealth’ spelen, is niet groot
(meer), omdat de meeste landen het recht van beroep op de Privy Council hebben afgeschaft.
Shears en Stephenson (1996), p. 38 schrijven: “The Judicial Committee is not bound by its own
previous decisions. Moreover its decisions do not bind lower courts in the United Kingdom; their
authority is only ‘persuasive’; though, naturally, the judicial staff of the Committee being similar to
that of the House of Lords, its rulings are treated with great respect.” De door de Privy Council ge-
wezen uitspraken hebben, zo blijkt dus, formeel gezien geen autoriteitswaarde, maar materieel ge-
zien wel. Ook uit de Engelse strafrechtsliteratuur blijkt dat aan de uitspraken van de Privy Council
een grote waarde wordt toegedicht. Zoals nog uit de hoofdtekst zal blijken, worden de uitspraken
van de Privy Council niet door het House of Lords genegeerd.

130. [1984] 2 All ER 503 (PC).
131. [1984] 3 All ER 577 (HL).
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may now be said to have been settled in a line of cases of which the greatest is
Sweet v. Parsley and the most recent is a decision of the Privy Council in a
Hong Kong appeal, Gammon (Hong Kong) Ltd. v. A-G of Hong Kong (...). At
the end of the day the question whether an offence created by statute requires
mens rea, guilty knowledge or intention, in whole, in part, or not at all, turns on
the subject matter, the language and the structure of the Act studied as a whole,
on the language of the particular statutory provision under consideration con-
strued in the light of the legislative purpose embodied in the Act, and on
‘whether strict liability in respect of all or any of the essential ingredients of the
offence would promote the object of the provision’ (...).”

Een uitdrukkelijke toepassing van de door de Privy Council geordende stap-
pen vond plaats in de zaak Harrow London Borough Council v. Shah and ano-
ther132. De verdachten in deze zaak waren winkeliers die terecht stonden omdat
zij een lot van de ‘National Lottery’ in strijd met de wettelijke bepalingen had-
den verkocht aan een kind dat nog geen zestien jaren oud was. Rechter Mitchell
meende dat het delict in kwestie een goed voorbeeld was van de soort wetge-
ving, waarop de Privy Council doelde toen zij aangaf dat strict liability gerecht-
vaardigd kan zijn als dat de handhaving van wettelijke normen dient. ‘Strict
liability’ zou bij het delict in kwestie volgens Mitchell zonder twijfel bijdragen
aan een grotere waakzaamheid ten aanzien van het voorkómen van het delict.
Duidelijk was echter, dat het delict op deze wijze een zware last deed rusten op
‘decent and law abiding’ winkeliers zoals de verdachten, zo overwoog Mitchell.
Hij overwoog verder: “No sort of stigma attaches to their offence, having regard
to the circumstances, but there is a price to pay if their vigilance, or that of any-
one selling these tickets on their behalf, slips even to the extent that mistakenly,
and in good faith, a lottery ticket is sold to a youngster under 16”.

3.7.4 Andere aspecten van doelmatigheid

Gebleken is dat ‘strict liability’ volgens de Engelse rechtspraak met name een
generaal-preventieve grondslag heeft: gesteld wordt dat de aansprakelijkheidsfi-
guur kan bijdragen aan het voorkomen van strafbare feiten. ‘Strict liability’
wordt ook wel verdedigd met de (samenhangende) idee dat het bijdraagt aan het
‘algemeen belang’. Clarkson en Keating verwoorden dit als volgt: “In favour of
strict liability, it is claimed that the interests of the public require that the highest
possible standards of care be exercised by people engaged in certain forms of
conduct. This, in utilitarian terms, is the greater good to be achieved by occa-
sionally convicting someone who may have taken al reasonable care to abide the
law; this greater good could not be achieved to the same extent, if, for example,
the defence of reasonable mistake were available.”133 ‘Strict liability’ draagt in
deze visie derhalve bij aan de beveiliging van de maatschappij. Aangezien het

                                                       
132. [1999] 3 All ER 302 (QB).
133. Clarkson en Keating (1998), p. 193 en 194. Zie tevens Smith (1999), p. 115. Vergelijk op dit punt,

voor wat betreft het Nederlandse recht, paragraaf 3.5.1.
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kunnen voeren van een disculpatieverweer in bepaalde gevallen beperkt is, be-
staat het risico dat iemand kan worden veroordeeld hoewel hij niet verwijtbaar
heeft bijgedragen aan het delict. Het risico van het bestraffen van onschuldigen
wordt dus op de koop toe genomen; eenzelfde achtergrond speelt, zo is geble-
ken, een rol bij de ‘Nederlandse werking’ van het schuldbeginsel bij overtredin-
gen. Clarkson en Keating wijzen in dit verband op een overweging van rechter
Frankfurter in de US Supreme Court-zaak United States v. Dotterweich134, die
spreekt van een verdeling van risico’s: “Balancing relative hardships, Congress
has preferred to place it upon those who have at least the opportunity of infor-
ming themselves of the existence of conditions imposed for the protection of
consumers before sharing in illicit commerce, rather than to throw the hazard on
the innocent public who are wholly helpless.” Zij die het op grond van hun bij-
zondere informatiepositie in hun macht hebben de strafbare gedraging te voor-
komen, worden verantwoordelijk gehouden indien de wet wordt overtreden.
Leigh spreekt in dit verband over ‘the policing of enterprises’ door werkgevers:
“The rationale of strict liability, and of vicarious and to some extent corporate
liability as well, is that it causes employers to police their enterprises, ensuring
that legislative standards are maintained within them.”135 Met ‘vicarious liabili-
ty’ doelt Leigh op een vorm van functioneel daderschap.

‘Strict liability’ wordt ook wel verdedigd en verklaard met een ander doel-
matigheidsargument. Clarkson en Keating schrijven: “Because of the sheer vo-
lume of criminal offences, particularly those of a regulatory nature, it is argued
that it would be too time-consuming to require the prosecution to prove a mental
element. There is, instead, a presumption of culpability on the part of “responsi-
ble” members of a concern that need not be proved.”136 Leigh wijst dit aspect
aan als de voornaamste motor achter de ontwikkeling van ‘strict liability’.137 De
moeilijkheid bewijs te leveren van mens rea frustreerde bij bepaalde delicten de
handhaving. De wetgever greep in, daarbij geholpen door de rechterlijke macht,
die geen subjectieve vereisten inlas in de aangescherpte delictsomschrijvingen.
Deze pragmatische, processuele achtergrond kwam ook aan de orde bij de be-
spreking van de werking van het schuldbeginsel in het Nederlandse recht.

Simester en Sullivan tot slot stellen dat het belang van naleving van wette-
lijke normen uiteindelijk niet mag worden ondermijnd door ruime mogelijkhe-
den tot disculpatie. Zij schrijven: “Its is important that the practical scope of
excusatory defences does not undermine the capacity of criminal law to sustain a
system of order through rules. Consequently, many episodes of blameless con-
duct which fall within the defining elements of offences must nonetheless be
regarded as crimes, where they are products of the normal and countless vicis-
situdes of life.”138 Een dergelijk argument zal terugkeren bij de bespreking van
het Duitse recht.
                                                       
134. 320 US 277 (1943). 
135. Leigh (1982), p. 31.
136. Leigh (1982), p. 195 en p. 210 e.v., Clarkson en Keating (1998), p. 195 en Smith (1999), p. 114.
137. Leigh (1982), p. 15 e.v.
138. Simester en Sullivan (2000), p. 640.
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3.7.5 De vervolgingsbeslissing

Het bestaan van ‘strict liability’ wordt, zo bleek, gerelativeerd door het gegeven
dat een verdachte veelal bijzondere schulduitsluitingronden kan inroepen en (al
dan niet beperkt) een ‘general defence’ kan opwerpen. Uit de Engelse literatuur
blijkt van nog een factor die relativerend werkt: de beslissing niet te vervolgen
indien uit onderzoek niet van ‘schuld’ is gebleken. Richardson schrijft: “(...) it is
now widely recognised that the specialised agencies commonly entrusted with
the enforcement of regulatory codes apply notions of fault when exercising their
prosecutorial discretion and rarely proceed in the absence of “negligence” at the
very least.”139 Ook Clarkson en Keating wijzen op het belang van de vervol-
gingsbeslissing, maar deze schrijvers achten de “prosecutorial discretion” geen
betrouwbare factor.140 Deze schrijvers achten, als ik hen goed begrijp, met name
bezwaarlijk dat een ‘oplossing’ van ‘strict liability-problemen’ via de discretio-
naire bevoegdheid van de vervolgende instantie tot een ontkenning van het be-
staan van ‘strict liability’ leidt. Ook Leigh plaatst kanttekeningen bij het belang
van de vervolgingsbeslissing.141 Volgens hem kan uit het gegeven dat het be-
staan van ‘schuld’ meeweegt bij de vervolgingsbeslissing niet zonder meer wor-
den afgeleid dat afdoende wordt voorzien in gevallen van ‘blamelessness’. Vol-
gens Leigh is de oorzaak daarvan dat ‘schuld’ (‘fault’) geen eenduidige beteke-
nis heeft, terwijl in veel gevallen geen overeenstemming zal bestaan over de
vraag of er ‘voldoende’ schuld is om te vervolgen.

3.7.6 ‘Enige verwijtbaarheid’ als ondergrens?

Het is geen eenvoudige opgave te achterhalen in hoeverre de aansprakelijk-
heidspositie van een verdachte naar Engels recht verschilt van de aansprakelijk-
heidspositie van een verdachte naar Nederlands recht. Weliswaar erkent het
Nederlandse recht een algemeen beroep op ‘niet verwijtbaarheid’ (avas), maar
daarbij kan zich de situatie voordoen dat de ‘zogvuldigheidsstandaard’ zeer
hoog wordt gelegd. Het gevolg daarvan kan zijn dat een verweer niet tot nauwe-
lijks kans van slagen heeft, met als gevolg dat praktisch gesproken sprake is van
een ‘absolute offence’. Een dergelijke situatie doet zich naar Nederlands straf-
recht voor met betrekking tot de ‘leeftijdsbestanddelen’ van de artt. 245 en 247
Sr. Een beroep op verschoonbare dwaling met betrekking tot de leeftijd van het
slachtoffer is niet uitgesloten, maar aan de honorering van een dergelijk verweer
worden hoge eisen gesteld. De enkele mogelijkheid een beroep te kunnen doen
op schulduitsluitende omstandigheden geeft dus nog geen passend antwoord op
de vraag naar de omvang van de aansprakelijkheid. Het verschil met de Neder-
landse benadering bij de artt. 245 en 247 Sr is dat een beroep op verschoonbare
dwaling ten aanzien van de leeftijd wel kan worden opgeworpen. Nadere be

                                                       
139. Richardson (1987), p. 296. 
140. Clarkson en Keating (1998), p. 196.
141. Leigh (1982), p. 85.
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schouwing van de Engelse rechtspraak leert echter, dat ‘enige verwijtbaarheid’
mogelijk toch een (stilzwijgend) vereiste is bij ‘offences of strict liability’.

Uit de ‘ordening’ die de Privy Council aanbracht in verband met de beant-
woording van de vraag, wanneer een delict als een ‘offence of strict liability’
kan en mag worden beschouwd, valt met name het instrumentele karakter van
‘strict liability’ op. Gebleken is dat het ‘vermoeden van mens rea’ in beginsel
kan worden weerlegd indien het gaat om een (wets)delict dat verband houdt met
wetgeving die een ‘issue of social concern’ betreft, mits kan worden aangetoond
“that the creation of strict liability will be effective to promote the objects of the
statute by encouraging greater vigilance to prevent the commission of the prohi-
bited act.” Een rechter kan onder voorwaarden oordelen dat sprake is van een
‘strict liability’-delict, mits duidelijk wordt dat dit bijdraagt aan de doelstellin-
gen van de wet. Door middel van ‘strict liability’ kan ‘waakzaamheid’ worden
bevorderd ten aanzien van het voorkomen van delicten. Dit handhavingsargu-
ment gaat waarschijnlijk niet zover, dat in voorkomende gevallen risico-aanspra-
kelijkheid kan worden gecreëerd. Zoals reeds bleek kent het Engelse recht mo-
gelijk de nodige disculpatiemogelijkheden door de werking van de uit het com-
mon law afkomstige ‘general defences’. Daarnaast bleek dat de wetgever in veel
gevallen bijzondere (wettelijke) disculpatiegronden heeft verbonden aan offen-
ces of strict liability. Verder oordeelde de Privy Council in de zaak Lim Chin Aik
v. Regina dat ‘strict liability’ eigenlijk alleen gerechtvaardigd is als kan worden
aangenomen dat de verdachte in kwestie ‘iets’ heeft kunnen doen om naleving
van de wet te bereiken. Nadat de Privy Council had overwogen dat voor het
aannemen van strict liability niet alleen van belang is of de wetgeving in kwestie
verband houdt met een ‘grave social evil’ vervolgde hij:

“It is pertinent also to inquire whether putting the defendant under strict
liability will assist in the enforcement of the regulations. That means that
there must be something he can do, directly or indirectly, by supervision
or inspection, by improvement of his business methods or by exhorting
those whom he may be expected to influence or control, which will pro-
mote the observance of the regulations. Unless this is so, there is no re-
ason in penalising him, and it cannot be inferred that the legislature impo-
sed strict liability merely in order to find a luckless victim. (...) Where it
can be shown that the imposition of strict liability would result in the pro-
secution and conviction of a class of persons whose conduct could not in
any way affect the observance of the law, their Lordships consider that,
even where the statute is dealing with a grave social evil, strict liability is
not likely to be intended.”

Volgens de Privy Council is ‘strict liability’ alleen toegestaan als de verdachte
iets heeft kunnen doen om naleving te verzekeren. Als hij helemaal niets heeft
kunnen doen, ligt ‘strict liability’ niet in de rede. Zo beschouwd duiden de over-
wegingen van de Privy Council mogelijk op het bestaan van een minimaal aan-
wezige, vooronderstelde verwijtbaarheid. Bij het ontbreken van vermijdbaar-
heid, ofwel in gevallen waarin de verdachte ‘niets anders had kunnen doen’,
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moet mogelijk een mens rea element in de delictsomschrijving worden ingele-
zen. Niet-verwijtbaarheid kan dan leiden tot straffeloosheid.

3.7.7 ‘Strict liability’ en ‘civil penalties’

Of naar Engels recht ten aanzien van ‘civil penalties’ algemene regels gelden
met betrekking tot de werking van het schuldbeginsel, heb ik niet kunnen ach-
terhalen. Zoals nog zal blijken, eist de Engelse wetgever bij de civil penalties die
in het mededingingsrecht kunnen worden opgelegd telkens expliciet bewijs van
een subjectieve gesteldheid van de ‘verdachte’.142 In het Engelse mededingings-
recht geldt derhalve een ‘strikt werkend’ schuldbeginsel. Bij de civil penalty die
in het Engelse jaarrekeningenrecht voorkomt lijkt een dergelijke bewijseis te
ontbreken. Zoals nog zal blijken, lijkt ten aanzien van deze civil penalty moge-
lijk (zelfs) van ‘absolute liability’ te kunnen worden gesproken.

Hoewel het Amerikaanse recht geen voorwerp van onderzoek is, ligt op dit
punt een korte blik naar het Amerikaanse recht in de rede. Uit Amerikaanse
literatuur blijkt namelijk dat er voor wat betreft bepaalde onderdelen van het
Amerikaanse recht een duidelijke band bestaat tussen ‘strict liability’ en het
vóórkomen van ‘civil penalties’. Uit rechtshistorisch onderzoek van Frank blijkt
dat de wens naar versteviging van de effectiviteit van de strafrechtelijke hand-
having van bepaalde wetten op het terrein van onder meer de arbeidsomstandig-
heden op een gegeven leidde tot de ‘introductie’ van ‘strict liability’.143 Het ge-
bruik van ‘strict liability’ in een strafrechtelijke context werd uiteindelijk echter
sterk bekritiseerd, zowel door de betrokken ondernemingen als door de wetge-
vende autoriteiten. Bij wijze van compromis werd handhaving met gebruikma-
king van ‘strict liability’ in bepaalde wetten niet langer door middel van het
strafrecht, maar door middel van ‘civil penalties’ vormgegeven. Aldus kon de
strafrechtelijke handhaving weer in de pas lopen met het common law-beginsel,
volgens welke de vervolgende instantie met bewijs van een geestesgesteldheid
behoort te zijn belast. Frank schrijft: “The transition to civil penalties helped to
preserve a principle of criminal law, to define the boundaries between criminal
and civil law, and to provide the potential for efficient enforcement by easing
the burden of proof and providing more streamlined civil procedures.”144 De
Engelse wetgever lijkt vooralsnog echter geen moeite te hebben met ‘strict lia-
bility’ in het strafrecht.

                                                       
142. Dat is ook het geval bij bepaalde fiscale civil penalties; zie Cornwell-Kelly (1994), p. 280.
143. Frank (1983), p. 532 e.v.
144. Frank (1983), p. 541 en 542. Vergelijk Tench (1981), p. 21, die ‘strict liability’ eveneens wil reser-

veren voor afdoening door middel van civil penalties: “Where mens rea could not be proved, the
prosecutor would be free to seek a civil penalty, and in many cases defendants would be pleased not
to be prosecuted, and to accept without demur that the matter should be disposed of by payment of
a civil penalty.” In wezen is hier sprake van ‘Etikettenschwindel’.
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3.8 De werking van het schuldbeginsel in de bijzondere rechtsge-
bieden

3.8.1 Inleiding

In deze paragraaf zal worden onderzocht op welke wijze het schuldbeginsel in
concreto is uitgewerkt in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht, mededing-
ingsrecht en jaarrekeningenrecht. Nagegaan zal worden, of in de bijzondere
rechtsgebieden al dan niet sprake is van een strikte uitwerking van het schuldbe-
ginsel. Aangezien de te bespreken bepalingen vanuit andere gezichtspunten
zullen terugkeren in de volgende twee hoofdstukken, is gekozen voor een enigs-
zins uitgebreide bespreking. 

3.8.2 Arbeidsomstandighedenrecht

Zorgplichten en disculpatie in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht
Het Engelse arbeidsomstandighedenrecht kent een aantal belangrijke zorgplicht-
bepalingen, die door de rechtspraak als ‘offences of strict liability’ worden ge-
zien. Op grond van s. 2(1) van de Health and Safety at Work etc. Act 1974 is de
werkgever gedurende de voor hem verrichtte arbeid in zijn algemeenheid ver-
plicht de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te verze-
keren: “It shall be the duty of every employer to ensure, so far as is reasonably
practicable, the health, safety and welfare at work of all his employees.” Een
min of meer vergelijkbare bepaling is neergelegd in s. 3(1) van de wet. Volgens
die bepaling dient de werkgever zijn onderneming op een zodanige manier te
drijven dat daardoor wordt verzekerd dat personen die niet bij hem in dienst zijn
niet worden blootgesteld aan gezondheids- of veiligheidsrisico’s: “It shall be the
duty of every employer to conduct his undertaking in such a way as to ensure, so
far as is reasonably practicable, that persons not in his employment who may be
affected thereby are not thereby exposed to risks to their health or safety.” De
strafbaarstelling van de schending van deze zorgplichten is neergelegd in s. 33
(1), aanhef en onder (a) van de wet: “It is an offence for a person (...) to fail to
discharge a duty to which he is subject by virtue of sections 2 to 7.” In s. 40 van
de HSWA 1974 is in dit kader een bijzondere disculpatiegrond opgenomen:

“In any proceedings for an offence under any of the relevant statutory
provisions consisting of a failure to comply with a duty or requirement to
do something so far as is reasonably practicable, or to use the best practi-
cable means to do something, it shall be for the accused to prove (as the
case may be) that it was not practicable or not reasonably practicable to
do more than was in fact done to satisfy the duty or requirement, or that
there was no better practicable means than was in fact used to satisfy the
duty or requirement.” 

Daarnaast is in s. 36(1) HSWA 1974 bepaald:
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“Where the commission by any person of an offence under any of the re-
levant statutory provisions is due to the act or default of some other per-
son, that other person shall be guilty of the offence, and a person may be
charged with and convicted of the offence by virtue of this subsection
whether or not proceedings are taken against the first-mentioned per-
son.”145

Met betrekking tot s. 3(1) van de HSWA 1974 is in de zaak R. v. Associated
Octel Co. Ltd.146 uitgemaakt dat “actual injury as a result of the conduct of that
operation” tot strafbaarheid van de werkgever kan leiden, tenzij de werkgever
met succes een beroep kan doen op de disculpatiegrond van s. 40. De zaak
draaide om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een chemieonderneming
voor een arbeidsongeval waarbij de werknemer van een ingehuurd schoonmaak-
bedrijf gewond was geraakt. In hoger beroep overwoog Court of Appeal-rechter
Stuart-Smith met betrekking tot s. 3(1): “The word ‘undertaking’ means ‘enter-
prise’ or ‘business’. The cleaning, repair and maintenance of plant, machinery
and buildings necessary for carrying on business is part of the conduct of the
undertaking, whether it is done by the employer’s own employees or by inde-
pendent contractors. If there is a risk of injury to the health and safety of the
persons not employed by the employer, whether to the contractor’s men or
members of the public, and, a fortiori, if there is actual injury as a result of the
conduct of that operation there is a prima facie liability, subject to the defence of
reasonable practicability.” Eerder oordeelde rechter Steyn reeds in de zaak R. v.
Board of Trustees of the Science Museum147: “Subject only to the defence of
reasonable practicability s. 3(1) is intended to be an absolute prohibition. Bea-
ring in mind the imperative of protecting public health and saftey so far as it is
reasonably practicable to do so, the result can be faced with equanimity.” In de
zaak R. v. British Steel plc148 deelde de Court of Appeal deze mening. Smith
schrijft in zijn commentaar op die zaak: “The duty on the company was “to en-
sure” − i.e. to make certain − that persons are not exposed to risk. They did not
make certain. It does not matter how; they were in breach of their statutory duty
and, in the absence of any requirement of mens rea, that is the end of the mat-
ter.”149 In R. v. Gateway Foodmarkets Ltd.150 oordeelde de Court of Appeal dat
s. 2(1) van de HSWA 1974 eveneens als ‘offence of strict liability’ moet worden
aangemerkt. Court of Appeal-rechter Evans overwoog ten aanzien van de dis-
culpatiegrond: “Parliament can be assumed to have balanced the need for regu-
lation, achieved by making the employer liable, against the injustice of convic-
ting a person who is blameless, hence the statutory defence.”

                                                       
145. Een soortgelijke bepaling, neergelegd in een andere wet, heeft aanleiding gegeven tot belangrijke

Engelse rechtspraak inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. Zie nader
hoofdstuk 5.

146. [1996] 4 All ER 846.
147. [1993] All ER 853 (CA) (op p. 859).
148. CLR 1995, p. 654.
149. CLR 1995, p. 655.
150. [1997] 3 All ER 78 (CA).
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Arbeidstijd
De Working Time Regulations 1998 kunnen worden gezien als de Engelse equi-
valent van de Nederlandse Arbeidstijdenwet.151 De ‘Regulations’ betreffen
eveneens een uitwerking van diverse Europese werktijdrichtlijnen. De bepalin-
gen van de WTR 1998 verwoorden vele verplichtingen voor de werkgever, die
ten dele strafrechtelijk kunnen worden gehandhaafd. De centrale strafbaarstel-
ling van de regulations, reg. 29(1), luidt als volgt: “An employer who fails to
comply with any of the relevant requirements shall be guilty of an offence.”
Daarnaast verklaart reg. 29(2) de centrale strafbaarstelling van de HSWA 1974
(s. 33(1)) van overeenkomstige toepassing op enige gedragingen in strijd met de
uitoefening van handhavingsbevoegdheden door een inspecteur.

Het in reg. 29(1) gebruikte begrip ‘relevant requirements’ duidt op nader in
reg. 28(1) opgesomde regulations. De ‘requirements’ verplichten de werkgever
onder meer tot naleving van de arbeidstijdnormen. Zo heeft reg. 4(2), en het
daarmee samenhangende reg. 4(1), betrekking op de maximale arbeidstijd per
week:

“(1) Subject to regulation 5, a worker’s working time, including overtime,
in any reference period which is applicable in his case shall not exceed an
average of 48 hours for each seven days.
(2) An employer shall take all reasonable steps, in keeping with the need
to protect the health and safety of workers, to ensure that the limit speci-
fied in paragraph (1) is complied with in the case of each worker employ-
ed by him in relation to whom it applies.”

De ‘reference period’ waarover de bepaling spreekt bedraagt in beginsel zeven-
tien weken (reg. 3). De norm geldt niet indien de werkgever en de werknemer
schriftelijk zijn overeengekomen dat de norm niet geldt. In dat geval dient de
werkgever echter wel aan een aantal voorwaarden te voldoen (reg. 5). Hij moet
bijvoorbeeld vastleggen met welke werknemer hij een overeenkomst is aange-
gaan, en onder welke voorwaarden die overeenkomst is gesloten. Bovendien
moet de werkgever toelaten dat een inspecteur van de ‘arbeidsinspectie’ te allen
tijde de bedoelde administratie kan inspecteren en moet hij alle relevante infor-
matie verschaffen die de inspecteur nodig acht.

Met betrekking tot nachtarbeid gelden voor een deel andere bepalingen. In
beginsel mag niet langer dan acht uren nachtarbeid worden verricht (reg. 6(1)).
“An employer shall take all reasonable steps, in keeping with the need to protect
the health and safety of workers, to ensure that the limit specified in paragraph
(1) is complied with in the case of each night worker employed by him” (reg.
6(2)). Daarnaast geldt de zorgplicht van reg. 6(7): 

“An employer shall ensure that no night worker employed by him whose
work involves special hazzards or heavy physical or mental strain works

                                                       
151. Zie voor een − zeer beknopt − overzicht van de wet: Halsbury’s annual abridgement (1998), para-

graaf 1518.
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for more than eight hours in any 24-hour period during which the night
worker performs night work.”

Met betrekking tot de ‘gewone’ nachtarbeid is op grond van reg. 6(1) sprake van
een normschending als wordt aangetoond dat de werkgever niet alle redelijke
maatregelen heeft genomen om het te lang verrichten van nachtarbeid te voor-
komen. Regulation 6(7) lijkt bij ‘zwaar werk’152 slechts bewijs te eisen van het
feit dat een werknemer langer dan acht uren heeft gewerkt. Aanvullende voor-
schriften met betrekking tot nachtarbeid zijn neergelegd in reg. 7; daarin is on-
der meer bepaald dat een werkgever niemand nachtarbeid mag laten verrichten
zonder dat die persoon een (gratis) geneeskundig onderzoek heeft kunnen laten
verrichten.

Regulation 8 geeft een algemeen voorschrift in verband met ‘gevaarzettende
werkpatronen’: “Where the pattern according to which an employer organizes
work is such as to put the health and safety of a worker employed by him at risk,
in particular because the work is monotonous or the work-rate is predetermined,
the employer shall ensure that the worker is given adequate rest breaks.” Op
grond van reg. 9 is de werkgever verplicht tot het houden van een administratie
waaruit onder meer moet blijken of de wettelijke dag- en nachtarbeidstijden zijn
nageleefd:

“An employer shall − (a) keep records which are adequate to show
whether the limits specified in regulations 4(1) and 6(1) and (7) and the
requirements in regulations 7(1) and (2) are being complied with in the
case of each worker employed by him in relation to whom they apply; and
(b) retain such records for two years from the date on which they were
made.”

De regulations 10 tot en met 17 ten slotte geven (nadere) voorschriften met be-
trekking tot pauzes, rusttijden en verlof. Deze bepalingen kunnen evenwel niet
strafrechtelijk worden gehandhaafd.

In de WTR 1998 zijn diverse belangrijke aansprakelijkheidsbepalingen uit
de HSWA 1974 van overeenkomstige toepassing verklaard (zie reg. 29(5)).
Onder die bepalingen bevindt zich onder meer s. 36(1) van die wet (zie reg.
29(5)).153 Section 36(1) verleent straffeloosheid, zo bleek, indien het strafbare
feit te wijten is aan een ander dan degene die wegens het feit wordt vervolgd.
Onder de van overeenkomstige toepassing verklaarde bepalingen bevindt zich
echter niet de algemene arbeidsrechtelijke disculpatiegrond van s. 40 HSWA
1974. Hieruit kan worden afgeleid dat de ‘employer’ (de normadressaat van de
centrale strafbaarstelling, reg. 29(1)) bij bewijs van schending van een bepaling
uit de WTR 1998 slechts vrijuit kan gaan, als hij − voor zover dit mogelijk is −
                                                       
152. Zie over het begrip ‘involving special hazzards or heavy physical or mental strain’ nader reg. 6(8).

De inhoud van het begrip stemt overeen met de wijze waarop het in een ‘collective agreement’ of
‘workforce agreement’ is vastgelegd.

153. Onder de bepalingen bevindt zich ook s. 37(1), die de aansprakelijkheid regelt van functionarissen,
die bij het begaan van een strafbaar feit door de rechtspersoon zijn betrokken. Zie verderop in de
tekst en nader hoofdstuk 5.
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een succesvol beroep kan doen op de s. 36(1) HSWA 1974 of op ‘algemene’
common law strafuitsluitingsgronden.

Resumerend
Het Engelse arbeidsomstandighedenrecht kent belangrijke bepalingen die als
‘offences of strict liability’ moeten worden gekwalificeerd. Met betrekking tot
delicten uit de centrale arbeidsomstandighedenwet, de HSWA 1974, kan een
werkgever zich beroepen op de bijzondere disculpatiegrond van s. 40 van de
wet. In het Engelse arbeidstijdenrecht is s. 40 niet van overeenkomstige toepas-
sing verklaart. Hieruit volgt dat een werkgever, om strafbaarheid te kunnen
ontlopen, voor zover mogelijk moet terugvallen op de algemene common law
strafuitsluitingsgronden, tenzij zich een geval, zoals bedoeld in s. 36(1) HSWA
1974 voordoet.

3.8.3 Het mededingingsrecht

De materiële mededingingsnormen
Het materiële Engelse mededingingsrecht wordt niet strafrechtelijk, maar be-
stuursstrafrechtelijk gehandhaafd. Volgens de Competition Act 1998 mag door
de Director General of Fair Trading (DG) een civil penalty worden opgelegd
indien sprake is van de schending van het verbod van mededingingsafspraken of
van het verbod van misbruik van een economische machtspositie.154 Het verbod
van mededingingsafspraken is opgenomen in s. 2(1) van de wet. Het verbod is in
het eerste hoofdstuk van de wet geplaatst en wordt daarom aangeduid als “the
Chapter I prohibition” (zie s. 2(8)). De verbodsbepaling luidt als volgt:

“Subject to section 3, agreements between undertakings, decisions by as-
sociations of undertakings or concerted practices which − (a) may affect
trade within the United Kindom, and (b) have as their object or effect the
prevention, restriction or distortion of competition within the United
Kingdom, are prohibited unless they are exempt in accordance with the
provisions of this Part.”

In s. 2(2) is een opsomming opgenomen van de overeenkomsten, besluiten of
‘praktijken’ die met name als verboden mededingingsafspraak zouden kunnen
worden aangemerkt:

“Subsection (1) applies, in particular, to agreements, decisions or practi-
ces which − (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any
other trading conditions; (b) limit or control production, markets, techni-
cal development or investment; (c) share markets or sources of supply; (d)
apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading
parties, thereby placing them at a competitive disadvantage; (e) make the
conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of sup

                                                       
154. Zie over deze verboden nader Chellingsworth en Van der Woude (1999), p. 58 e.v. en Janssen

(1998), p. 240 e.v. Een algemeen commentaar op de wet wordt geleverd door Flynn en Stratford
(1999).
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plementary obligations which, by their nature or according to commercial
usage, have no connection with the subject of such contracts.”

Section 2(1) geldt alleen “if the agreement, decision or practice is, or is intended
to be, implemented in the United Kingdom.” In de sections 3 en volgende zijn
(uitgebreide) bepalingen te vinden over uitzonderingen en ontheffingen. 

Het verbod van misbruik van een economische machtspositie, “the Chapter
II prohibition”155, is neergelegd in s. 18(1) en luidt als volgt:

“Subject to section 19, any conduct on the part of one or more underta-
kings which amounts to the abuse of a dominant position in a market is
prohibited if it may affect trade within the United Kingdom.” 

Section 18(2) geeft aan welke gedragingen met name ‘misbruik’ kunnen opleve-
ren:

“Conduct may, in particular, constitute such an abuse if it consists in − (a)
directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other
unfair conditions; (b) limiting production, markets or technical develop-
ment to the prejudice of consumers; (c) applying dissimilar conditions to
equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at
a competitive disadvantage; (d) making the conclusion of contracts sub-
ject to acceptance by the other parties of supplementary obligations
which, by their nature or according to commercial usage, have no con-
nection with the subject of the contracts.”

Uit s. 19 blijkt welke uitzonderingen op het verbod gelden.

Subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid
In s. 36(1) en (2) is de mogelijkheid gecreëerd civil penalties op te leggen naar
aanleiding van schendingen van de verboden:

“(1) On making a decision that an agreement has infringed the Chapter I
prohibition, the Director may require an undertaking which is a party to
the agreement to pay him a penalty in respect of the infringement.
(2) On making a decision that conduct has infringed the Chapter II prohi-
bition, the Director may require the undertaking concerned to pay him a
penalty in respect of the infringement.”

Volgens s. 36(3) CoA 1998 mag de Director General of Fair Trading alleen een
boete opleggen indien hij ervan overtuigd is dat de overtreding ‘intentionally’
dan wel ‘negligently’ is begaan door de onderneming (s. 36(3)):

“The Director may impose a penalty on an undertaking under subsection
(1) or (2) only if he is satisfied that the infringement has been committed
intentionally or negligently by the undertaking.”

                                                       
155. Zie s. 18(4) van de wet.
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Het Engelse mededingingsrecht sluit hiermee aan bij het Europese kartelrecht,
dat voor het kunnen opleggen van boetes na een overtreding van Europese kar-
telvoorschriften eveneens bewijs eist van ‘opzet’ dan wel ‘onachtzaamheid’.156

Het Office of Fair Trading (OFT) heeft in beleidsinformatie over de hand-
having van de Competition Act 1998 nadere aandacht besteed aan de begrippen
‘intentionally’ en ‘negligently’, zoals die voorkomen in s. 36(6) van de wet.157

Daarbij heeft het OFT in voorkomende gevallen aansluiting gezocht bij rele-
vante rechtspraak inzake het Europese kartelrecht. Bovendien zal de DG, bij de
bepaling van de aan- of afwezigheid van intention of negligence bij een “Chap-
ter I prohibition”, volgens het OFT acht kunnen slaan op de bevelen die een
‘oudere’ rechter op het terrein van de mededinging, de ‘Restrictive Practice
Court’, in het verleden mogelijk heeft uitgevaardigd ten aanzien van gelijksoor-
tige overtredingen.158

De ‘intention’ blijkt door de DG bij de beide overtredingen gevonden te
kunnen worden in ‘circumstancial evidence’. Het OFT schrijft: “The circum-
stances in which the Director General might find that an infringement has been
committed intentionally include the following: the agreement or conduct has as
its object the restriction of competition; the undertaking in question is aware that
its actions will be, or are reasonably likely to be restrictive of competition but
still wants, or is prepared, to carry them out; the undertaking could not have
been unaware that its agreement or conduct had as its object the restriction of
competition, even if it did not know that it would infringe either prohibition in
the Act.”159 Het begrip ‘intention’ zoals het OFT het invult lijkt ‘meer’ te om-
vatten dan zekerheidsbewustzijn. Ook de ‘undertaking’ die zich ervan bewust is
dat haar gedragingen ‘reasonably likely’ de mededinging beperken maar deze
toch door wil zetten (of daartoe bereid is) begaat ‘intentionally’ een overtreding
van de wet. Volgens het OFT mag de DG bij het bepalen van ‘intention’ acht
slaan op interne documenten van de onderneming. Opzettelijke verhulling (‘de-
liberate concealment’) van een overeenkomst of een gedraging wordt aange-
merkt als krachtig bewijs (‘strong evidence’) voor een opzettelijke overtre-
ding.160

‘Negligence’ kan volgens het OFT aanwezig zijn als de ‘undertaking’ wist
of behoorde te weten (‘knew or ought to have known’) dat haar gedragingen tot
een overtreding van het verbod zou leiden.161 Het gegeven dat een bepaalde
gedraging of een bepaalde overeenkomst in het verleden niet is aangemerkt als

                                                       
156. Zie paragraaf 3.4.2.
157. OFT (Enforcement), paragraaf 4.3 e.v. (het document is geraadpleegd via de site van het Office of

Fair Trading (http://www.oft.gov.uk)).
158. OFT (Enforcement), paragraaf 4.4. Uitdrukkelijk stelt het OFT dat de nieuwheid (‘newness’) van de

regeling niet aan het aannemen van ‘intention’ of ‘negligence’ aan de weg kan staan (OFT (Enfor-
cement), par. 4.5).

159. OFT (Enforcement), paragraaf 4.6. Uitdrukkelijk geeft het OFT aan dat ‘ignorance’ of ‘a mistake of
law’ niet aan het aannemen van opzet in de weg staat (zie par. 4.7).

160. OFT (Enforcement), paragraaf 4.8.
161. OFT (Enforcement), paragraaf 4.9, onder verwijzing naar rechtspraak van het Europese Hof van

Justitie.
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een verboden mededingingsafspraak of een verboden misbruik van een econo-
mische machtspositie kan niet meebrengen dat de overtreding niet ‘negligently’
kan zijn begaan.162 Mocht blijken dat een ‘undertaking’ onder druk heeft deel-
genomen aan een overtreding, dan kan de DG niettemin besluiten een boete op
te leggen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval zou de boete even-
wel kunnen worden verlaagd, aldus het OFT.163

Formele bepalingen
In de sections 42 tot en met 44 van de CoA 1998zijn ‘klassieke’ strafbepalingen
opgenomen die het niet-meewerken aan wettelijke onderzoekshandelingen of het
frustreren daarvan met straf bedreigen.164 Section 42(1) stelt straf op het niet-
overleggen van gevraagde documenten (s. 26), op het niet-geven van gevraagde
informatie (eveneens s. 26) en op het niet-meewerken aan binnentredingsbe-
voegdheden (ss. 27 en 28). De strafbepaling lijkt telkens ‘offences of strict lia-
bility’ te betreffen; in s. 42(2) en (3) zijn aan de strafbaarstelling enige bijzonde-
re disculpatieverweren gekoppeld:

“(2) If a person is charged with an offence under subsection (1) in respect
of a requirement to produce a document, it is a defence for him to prove −
(a) that the document was not in his posession or under his control; and
(b) that it was not reasonably practicable for him to comply with the re-
quirement.
(3) If a person is charged with an offence under subsection (1) in respect
of a requirement − (a) to provide information, (b) to provide an explanati-
on of a document, or (c) to state where a document is to be found, it is a
defence for him to prove that he had a reasonable excuse for failing to
comply with the requirement.” 

Section 43 betreft het ‘intentionally’ of ‘recklessly’ vernietigen, wegmaken, ver-
valsen of verbergen van gevraagde documenten en het toestaan of teweegbren-
gen van het vernietigen, het wegmaken, het vervalsen of het verbergen. Section
44 ten slotte ziet op het verstrekken van valse of misleidende informatie, terwijl
de verdachte weet dat de informatie vals of misleidend is, of terwijl de verdachte
‘reckless’ is ten aanzien van die status. Ten aanzien van deze delicten zijn geen
bijzondere disculpatiegronden opgenomen; het schuldbeginsel is verwerkt in het
vereiste doleuze of culpose schuldverband.

In de CoA 1998 is ook straf gesteld op het openbaarmaken van (vertrouwe-
lijke) informatie die op grond van de wettelijke bepalingen is verkregen (s.
55(8)). Deze bepaling eist geen expliciet schuldverband, terwijl bijzondere dis-
culpatieverweren ontbreken. Tot slot is strafbaar gesteld het ‘intentionally’ hin

                                                       
162. OFT (Enforcement), paragraaf 4.10.
163. OFT (Enforcement), paragraaf 4.11, onder verwijzing naar rechtspraak.
164. Zie over de ‘opsporingsbevoegdheden’ van de Engelse mededingingsautoriteit Chellingsworth en

Van der Woude (1999), p. 59 en 60.



173GEEN STRAF ZONDER SCHULD

deren van een persoon die is belast met onderzoek naar een overtreding van de
artt. 85 en 86 van het EG-Verdrag (s. 65).165 
Resumerend
Het Engelse materiële mededingingsrecht, neergelegd in de Competition Act
1998, kent in navolging van het Europese kartelrecht een strikte uitwerking van
het schuldbeginsel. Voor beboetbaarheid dient telkens ‘intention’ of ‘negli-
gence’ te worden bewezen. Het Engelse mededingingsrecht wijkt daarmee af
van het Nederlandse mededingingsrecht, dat, zo bleek in paragraaf 3.4.2, uitgaat
van de leer van het materiële feit. Het formele Engelse mededingingsrecht lijkt
daarentegen enige offences of strict liability te kennen.

3.8.4 Het jaarrekeningenrecht

Inleiding
De werking van het schuldbeginsel in het Engelse jaarrekeningenrecht, zoals
neergelegd in de Companies Act 1985,166 is voor een belangrijk deel gekoppeld
aan de persoon die de wet als normadressaat aanwijst. De strafbepalingen uit het
Engelse jaarrekeningenrecht richten zich telkens tot (1) de functionarissen (‘of-
ficers’) van de vennootschap, (2) de bestuurders (‘directors’) van de vennoot-
schap, (3) de bestuurders en de functionarissen van de vennootschap of (4) de
vennootschap (‘company’) als zodanig en de functionarissen. Enige voorbeelden
kunnen dit alles illustreren.

Werking van het schuldbeginsel
In s. 222, subsections (1) tot en met (3) CA 1985 zijn enige voorschriften neer-
gelegd met betrekking tot de plaats waar de boekhouding van een vennootschap
moet worden bewaard. Uit s. 222(4) CA 1985 volgt dat een ‘officer’ onder om-
standigheden kan worden gestraft, indien de voorschriften niet door de vennoot-
schap worden nageleefd:

“If a company fails to comply with any provision of subsections (1) to (3),
every officer of the company who is in default is guilty of an offence, and
liable to imprisonment or a fine or both, unless he shows that he acted ho-
nestly and that in the circumstances in which the company’s business was
carried on the default was excusable.”

Het begrip ‘in default’ heeft een specifieke juridische betekenis, zo blijkt uit
s. 730(5) CA 1985:

                                                       
165. Deze bepalingen zijn sedert de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neergelegd in de

artikelen 81 en 82 van het EG-Verdrag.
166. De Companies Act 1985 is ingrijpend gewijzigd door de Companies Act 1989 (1989 c. 40). In de

tekst zal ik blijven spreken van de Companies Act 1985 (CA 1985); dat is in overeenstemming met
de wijze waarop de (gewijzigde) bepalingen van de CA 1985 door Archbold worden aangehaald.
Zie voor een commentaar op de wijzigingen van de CA 1985: Morse (1990). Zie voor een meer re-
cente bespreking van het Engelse jaarrekeningenrecht Palmer’s company law (2002), p. 9013 e.v.
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“For the purpose of any enactment in the Companies Acts which provides
that an officer of a company who is in default is liable to a fine or penalty,
the expression “officer who is in default” means any officer of the com-
pany who knowingly and wilfully authorises or permits the default, re-
fusal or contravention mentioned in the enactment.”

Het begrip ‘officier in default’ wordt in diverse strafbepalingen uit het Engelse
jaarrekeningrecht gebruikt. De functionaris kan in het geval van s. 222(4) we-
gens een normschending door de vennootschap worden gestraft als hij die norm-
schending willens en wetens heeft goedgekeurd of toegelaten. De strafbare be-
trokkenheid van de functionaris bestaat dus uit een opzettelijk laten plaatsvinden
van een overtreding door de vennootschap. Het bewijs van het ‘opzettelijk toe-
laten’ van de normschending zal in het geval van s. 222(4) tot strafbaarheid
leiden, tenzij de officer kan aantonen dat hij ‘te goeder trouw’ heeft gehandeld
en dat het door de vennootschap ‘gepleegde’ verzuim, gezien de omstandighe-
den, verontschuldigbaar was. De wetgever heeft in s. 222(4) CA 1985 dus uit-
drukkelijk voorzien in een verweer dat de schuld in de zin van verwijtbaarheid
kan wegnemen.

Een voorbeeld van een strafbepaling die zich zowel tot de functionarissen
als tot de vennootschap als zodanig richt is s. 233(6), dat het onder omstandig-
heden niet-ondertekenen van de balans strafbaar stelt:

“If a copy of the balance sheet − (a) is laid before the company, or other-
wise circulated, published or issued, without the balance sheet having
been signed as required by this section or without the required statement
of the signatory’s name being included, or (b) is delivered to the registrar
without being signed as required by this section, the company and every
officer of it who is in default is guilty of an offence and liable to a fine.” 

Bij een schending van de voorschriften van s. 233(6) CA 1985 kan een officer
enkel worden gestraft indien blijkt dat hij de schending opzettelijk heeft toege-
laten; aangezien in de bepaling geen subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid
zijn opgenomen ten aanzien van de company, lijkt voor wat betreft de vennoot-
schap sprake te zijn van ‘strict liability’. Section 233 kent met betrekking tot de
in het zesde lid neergelegde voorschriften geen corresponderende disculpatie-
voorziening. 

Een voorbeeld van een bepaling van ‘strict liability’, die in beginsel van
toepassing is op natuurlijke personen, is terug te vinden in s. 234(5) CA 1985:

“In the case of any failure to comply with the provisions of this Part as to
the preperation of a directors’ report and contents of the report, every per-
son who was a director of the company immediately before the end of the
period for laying and delivering accounts and reports for the financial year
in question is guilty of an offence and liable to a fine.” 

In het zesde lid van s. 234 CA is hieraan een bijzonder disculpatieverweer ge-
koppeld: “In proceedings against a person for an offence under this section it is a
defence for him to prove that he took all reasonable steps for securing complian
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ce with the requirements in question.” Een vergelijkbare strafbepaling annex
disculpatiegrond is neergelegd in s. 241(2) en (3) met betrekking tot het niet-
naleven van de voorschriften, gegeven ten aanzien van de ter inzage legging van
de jaarrekening:

“(2) If the requirements of subsection (1) are not complied with before the
end of the period allowed for laying and delivering accounts and reports,
every person who immediately before the end of that period was a director
of the company is guilty of an offence and liable to a fine and, for conti-
nued contravention, to a daily default fine.
(3) It is a defence for a person charged with such an offence to prove that
he took all reasonable steps for securing that those requirements would be
complied with before the end of that period.”

In het vierde lid van s. 241 CA 1985 wordt bovendien nog een verweer ge-
noemd, dat uitdrukkelijk niet tot straffeloosheid kan leiden: “It is not a defence
to prove that the documents in question were not in fact prepared as required by
this Part.” De verdachte gaat dus niet vrijuit als hij kan bewijzen dat de beschei-
den in kwestie niet op de door de wet geëiste wijze zijn opgesteld. Davies
schrijft: “(...) (To) spike the guns of barrack-room lawyers, it is expressly stated
that it is not a defence to prove that the documents prepared were not in fact
prepared in accordance with the Act.”167 Met een dergelijk verweer zou iemand
kunnen willen aantonen dat het niet gaat om ‘jaarstukken in de zin van de wet’,
zodat de verplichting tot terinzagelegging niet zou gelden.

De civil penalty
Indien de voorschriften met betrekking tot de publicatie van de jaarstukken niet
zijn nageleefd, kunnen de bestuurders (directors) van een vennootschap straf-
rechtelijk worden aangesproken (s. 242(1) CA 1985). Naast deze strafbaarstel-
ling geldt het bepaalde in s. 242A CA 1985, dat de basis biedt voor bestuurlijke
beboeting van de vennootschap indien de publicatievoorschriften niet zijn na-
geleefd. De bestuurlijke boetebepaling betreft een aanvullende handhavingsmo-
gelijkheid, zo blijkt uitdrukkelijk uit de wet. In het eerste lid van s. 242A CA
1985 is bepaald:

“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. This is in addition to any li-
ability of the directors under section 242.”

In het tweede lid van s. 242A is de hoogte van de boete nader aangegeven.168 Uit
het vierde lid blijkt, welk verweer niet kan worden gevoerd: “It is not a defence
in proceedings under this section to prove that the documents in question were
not in fact prepared as required by this Part.”

                                                       
167. Davies (1997), p. 522.
168. Section 242A(3) CA 1985 laat de hoogte van de boete afhangen van de soort vennootschap (‘public

company’ of ‘private company’) en de duur van het verzuim.
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De bestuurlijke boetebepaling is strikt geformuleerd; uit de bepaling volgt
dat het enkele niet voldoen aan de voorschriften van s. 242(1) CA 1985 leidt tot
de verbeurte van een civil penalty. Davies schrijft over de bepaling: “There are
obvious attractions in affording the Registrar an additional weapon in the form
of a penalty recoverable by civil suit to which there is no defence once it is
shown that accounts have not been delivered on time.”169 Davies gaat er kenne-
lijk van uit, dat s. 242A CA 1985 een bepaling van absolute liability is. Eerder,
in hoofdstuk 2, bleek evenwel dat ‘Companies House’, de ‘centrale Engelse
Kamer van Koophandel’, de boete in zeer uitzonderlijke omstandigheden niet
int.170 Daaruit zou kunnen volgen dat er toch enige ruimte lijkt te bestaan voor
het voeren van ‘defences’.

Jaarrekeningenrecht versus arbeidsomstandighedenrecht
De werking van het schuldbeginsel in het jaarrekeningenrecht lijkt nogal te ver-
schillen van de werking van het schuldbeginsel in het arbeidsomstandigheden-
recht. Immers, uit de bespreking van het arbeidsomstandighedenrecht bleek dat
dit rechtsgebied zich bedient van ‘offences of strict liability’, terwijl in het jaar-
rekeningenrecht in veel gevallen geschreven subjectieve voorwaarden voor
strafbaarheid gelden. Het jaarrekeningenrecht en het arbeidsomstandigheden-
recht verschillen echter minder van elkaar dan op het eerste gezicht het geval
lijkt te zijn. De HSWA 1974 kent in s. 37(1) namelijk een bijzondere bepaling,
die de functionarissen van een rechtspersoon onder omstandigheden strafrechte-
lijk aansprakelijk stelt indien de rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan. In
reg. 29(5) van de WTR 1998 is deze bepaling van overeenkomstige toepassing
verklaard op het arbeidstijdenrecht. Voor strafbaarheid van functionarissen op
grond van s. 37(1) HSWA 1974 dient telkens een schuldverband te worden be-
wezen. Zoals bleek, dient ook in het jaarrekeningenrecht ten aanzien van functi-
onarissen een schuldverband te worden bewezen. Kernverschil tussen de aan-
sprakelijkheid in het jaarrekeningrecht en het arbeidsomstandighedenrecht is dan
ook het verschil in de grondslag van de aansprakelijkheid van functionarissen.
In het jaarrekeningrecht kunnen de functionarissen als pleger worden aange-
sproken, terwijl de aansprakelijkheid van functionarissen in het arbeidsomstan-
dighedenrecht − gezien s. 37(1) HSWA 1974 − een afgeleide aansprakelijkheid
is. In hoofdstuk 5 zal worden teruggekomen op s. 37(1) HSWA 1974, alsmede
op soortgelijke bepalingen van afgeleide aansprakelijkheid. 

Resumerend
Opvallend is dat voor strafbaarheid van bestuurders of functionarissen wegens
schendingen van het jaarrekeningenrecht in beginsel, op een enkele uitzondering
na, bewijs van een subjectieve geestesgesteldheid vereist is. Gebleken is even-
wel dat dit samenhangt met het ontbreken van een bepaling, die functionarissen

                                                       
169. Davies, p. 523.
170. Zie par. 2.7.9. Daar bleek tevens dat de ‘Civilpenalty’ uiteindelijk met inschakeling van de burger-

lijke rechter kan worden ingevorderd.
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aansprakelijk stellen indien de vennootschap een strafbaar feit heeft begaan. In
het Engelse arbeidsomstandighedenrecht komt een dergelijke bepaling wel voor,
en daarin wordt voor het kunnen bestraffen van functionarissen telkens bewijs
van een geestesgesteldheid geëist. De delicten die door vennootschappen zelf
kunnen worden gepleegd lijken steeds ‘offences of strict liability’ te betreffen,
zonder dat is voorzien in een disculpatieverweer. 

3.9 Het schuldbeginsel in Duitsland

3.9.1 Verplicht bewijs van ‘opzet’ of ‘onachtzaamheid’

Volgens het Duitse Strafrecht is voor strafbaarheid altijd bewijs van opzet of
onachtzaamheid vereist ten aanzien van één, enkele of alle delictsbestandde-
len.171 Anders dan in het Nederlandse of het Engelse strafrecht kan strafbaarheid
nimmer intreden na ‘enkel’ bewijs van een gedraging of een toestand. “Im deut-
schen Strafrecht gibt es keine objektive Verantwortlichkeit,” aldus Jescheck en
Weigend.172 In de regel is voor strafbaarheid steeds ‘opzet’ (Vorsatz) vereist;
onachtzaamheid (Fahrlässigkeit) is alleen strafbaar, als de wet dat uitdrukkelijk
heeft bepaald. Dit wordt uitgedrukt in § 15 StGB: “Strafbar ist nur vorsätzliches
Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe
bedroht.” § 15 StGB heeft een wetstechnische functie: “Er fügt in alle Tatbe-
stände, in denen nichts über die subjektiven Voraussetzungen gesagt ist, das
Vorsatzerfordernis ein.”173 Wezenlijker lijkt dat de bepaling tot uitdrukking
brengt dat strafbaarheid wegens onachtzaamheid uitzondering behoort te zijn174;
de Duitse wetgever heeft echter niet geschroomd de nodige culpose delicten te
formuleren.

Het Duitse strafrecht kent, gezien het ‘verplichte’ bewijs van opzet of on-
achtzaamheid, op dit punt een ‘striktere’ uitwerking van het schuldbeginsel dan
het Nederlandse en het Engelse Strafrecht. “Aus § 15 folgt (...), daß eine Tat
dem Täter nicht zugerechnet werden kann, wenn er sie nicht vorsätzlich oder zu

                                                       
171. De bij bepaalde Duitse delicten voorkomende geobjectiveerdheid van delictsbestanddelen zal niet

nader worden besproken. Zie daaromtrent in algemene zin Jescheck en Weigend (1996), p. 557 e.v.
172. Jescheck en Weigend (1996), p. 291 noot 1: “Im deutschen Strafrecht gibt es keine objektive Ver-

antwortlichtkeit wie bisher in Frankreich bei den “délits purement materiéls (...).” ‘Objektive Ver-
antwortlichkeit’ bestaat uitdrukkelijk wel in het Engelse strafrecht, aldus Jescheck en Weigend,
waarbij zij verwijzen naar de ‘strict liability’ delicten. De werking van het schuldbeginsel kent in
het Duitse recht geen koppeling met het soort delict (Duitse strafbare feiten zijn te verdelen in
‘Verbrechen’ en ‘Vergehen’, zie § 12 StGB). Onderscheidend criterium tussen de Duitse delicts-
soorten Verbrechen en Vergehen is de duur en de soort van de mogelijke straffen. Voorheen kende
het Duitse Strafrecht, naast de genoemde delictssoorten, ook nog de ‘Übertretungen’. De Duitse
overtredingen zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw evenwel deels omgezet in Vergehen, en
deels in Ordnungswidrigkeiten. Zie omtrent de Duitse delictscategorieën onder meer: Schön-
ke/Schröder, commentaar op § 12 StGB.

173. Leipziger Kommentar, § 15 Rn 3.
174. Zie over de uitzonderingspositie van strafbaarheid wegens onachtzaamheid Jescheck en Weigend

(1996), p. 291.
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mindest fahrlässig begangen hat,” zo schrijven Jescheck en Weigend.175 Het
Leipziger Kommentar op het Duitse Wetboek van Strafrecht koppelt § 15 StGB
uitdrukkelijk aan het schuldbeginsel: “Der Grundsatz, daß strafbar nur vorsätzli-
ches Handeln ist, soweit nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit
Strafe bedroht, enthält mittelbar die Bestimmung, daß bei Fehlen von Vorsatz
und Fahrlässigkeit keine Strafbarkeit gegeben ist, was sich freilich auch aus dem
Schuldgrundsatz ergeben würde.”176 Enige kanttekeningen zijn hier echter op
hun plaats. Het Duitse Strafrecht kent geen ‘overtredingen’ meer. Het Duitse
Strafgesetzbuch kent daarom slechts ‘ernstige’ delicten, die bij ons het etiket
misdrijf zouden verdienen. De werking van het schuldbeginsel bij Nederlandse
misdrijven verschilt voor wat betreft het verplichte bewijs van opzet of onacht-
zaamheid derhalve niet veel van de werking van het schuldbeginsel bij de in het
Duitse Strafgesetzbuch opgenomen delicten. Anderzijds kent het Ordnungs-
widrigkeitenrecht, zo zal nog blijken, een even strikte uitwerking van de
‘Schuldgrundsatz’.

3.9.2 Vorwerfbarkeit

Inleiding
Volgens de oude Duitse dogmatiek waren opzet en onachtzaamheid de enige
elementen van ‘het’ (psychologische) schuldbegrip. ‘Schuld’ was in die opvat-
ting een verzamelbegrip voor de twee schuldvormen opzet en onachtzaamheid.
Later kwam het normatieve schuldbegrip tot ontwikkeling, waarbij ‘Schuld’
uiteindelijk werd opgevat als ‘Vorwerfbarkeit’: “das Belastetsein mit der Ver-
antwortung für eine rechtswidrige Tat.”177 Strafbaarheid treedt bij de werking
van het normatieve schuldbegrip niet (slechts) in omdat de dader onachtzaam of
opzettelijk heeft gehandeld, maar omdat de dader onachtzaam of opzettelijk
handelen kan worden verweten. In Duitsland is het beginsel “Jede Strafe setzt
Schuld voraus” een ‘verfassungsrechtlicher Grundsatz’.178

Als ‘Vorwerfbarkeit’ wordt aangenomen, dan wordt daarmee tot uitdruk-
king gebracht dat de dader ‘anders had kunnen handelen’. Als gevolg van dit
oordeel mag de dader worden gestraft. Het Duitse BGH omschrijft de ‘Vorwerf-
barkeit’ als volgt:

“Strafe setzt Schuld voraus. Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Unwer-
turteil der Schuld wird dem Täter vorgeworfen, daß er sich nicht rechtmä-
ßig verhalten, daß er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich
rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können. Der

                                                       
175. Jescheck en Weigend (1996), p. 291.
176. Leipziger Kommentar, § 15 Rn. 6.
177. Fischer (2001),Vor § 13 Rn. 28. Vergelijk Jeschek en Weigend (1996), p. 23: “Der Schuldgrundsatz

bedeutet, daß staatliche Strafe nur auf die Feststellung gegründet werden darf, daß dem Täter seine
Tat persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann (...).”

178. Leipziger Kommentar, Vor § 13, Rn 65. Zie tevens Jescheck en Weigend (1996), p. 23, onder ver-
wijzing naar rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht. Ook geldt in Duitsland “daß die Strafe
auch das maß der Schuld nicht überschreiten darf” (Jescheck en Weigend (1996), p. 23).
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innere Grund des Schuldvorwurfs liegt darin, daß der Mensch auf freie,
verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt
ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden, sein Ver-
halten nach den Normen des rechtlichen Sollens einzurichten und das
rechtlich Verbotene zu vermeiden, solange er die sittliche Reife erlangt
hat und solange die Anlage zur freien sittlichen Selbstbestimmung nicht
durch die in § 51 StGB genannten krankhaften Vorgänge gelähmt oder
auf Dauer zerstört ist.”179

‘Schuld’ in de zin van ‘Vorwerfbarkeit’ heeft bij opzetdelicten dezelfde functie
als bij onachtzaamheidsdelicten; zij betreft de normatieve beoordeling van ge-
drag, dat beantwoordt aan een delictsomschrijving en dat wederrechtelijk is.
Echter, de kenmerken van de ‘Schuld’ zijn bij opzetdelicten anders dan bij on-
achtzaamheidsdelicten. Bij opzetdelicten heeft de Vorwerfbarkeit een engere
betekenis; de Vorwerfbarkeit bij onachtzaamheidsdelicten is in de basis opge-
bouwd uit dezelfde elementen als de verwijtbaarheid bij opzetdelicten, maar
deze zijn aangevuld met enige andere elementen.

Alvorens nader wordt ingegaan op de inhoud van de Vorwerfbarkeit, zal in
het kort een omschrijving worden gegeven van de dogmatische invulling van de
begrippen Vorsatz en Fahrlässigkeit.180 Een bespreking van deze schuldvormen
is op zijn plaats vanwege de in het Duitse recht geldende strikte uitwerking van
het schuldbeginsel, en vanwege het verschil in omvang van de Vorwerfbarkeit
bij enerzijds opzetdelicten, en anderzijds onachtzaamheidsdelicten.

Vorsatz en Fahrlässigkeit
Jescheck en Weigend omschrijven het begrip Vorsatz als volgt: “Vorsatz be-
deutet nach einer gängigen, aber ungenauen Definition das Wissen und Wollen
der zum gesetzlichen Tatbestand gehörenden objektiven Merkmale (...).”181 De
Duitse literatuur onderscheidt drie soorten opzet: Absicht, direkter Vorsatz en
bedingter Vorsatz. Iedere ‘opzetcategorie’ kent daarbij zijn eigen ‘mix’ van
willen en weten: “Allgemein ist zu sagen, daß zum Vorsatz in allen drei Arten in
verschiedener Weise ein intellektuelles und ein voluntatives Moment gehört.”182

Bij ‘Absicht’ domineert de factor ‘willen’: “Absicht bedeutet, daß der Täter die
tatbestandsmäßige Handlung oder den im Tatbestand vorausgesetzten Erfolg
oder beides anstrebt.”183 De dader die met ‘Absicht’ handelt, streeft dus naar de
verwezenlijking van een gevolg. “Direkter Vorsatz (...) bedeutet, daß der Täter

                                                       
179. BGHSt 2, 200 en 201.
180. De schuldvormen ‘opzet’ en ‘culpa’ worden soms tot het Schuldbegriff gerekend. Onder invloed

van de ‘finale handelingsleer’ wordt het opzet en een deel van de culpa, te weten de (objectieve)
zorgplichtschending, ook wel losgekoppeld van het Schuldbegriff en toegedeeld aan de delictsom-
schrijving. De ‘finale handelingsleer’ kan worden gezien als het sluitstuk van de ontwikkeling van
het normatieve schuldbegrip, aangezien het schuldbegrip door de toedelingsactie is ontdaan van
psychologische elementen. Zie hieromtrent Roxin (1997), p. 730, alsmede Peters (1966), p. 50 e.v.

181. Jescheck en Weigend (1996), p. 293. Evenzo Fischer, § 15 Rn. 2: “Der Vorsatz ist nach einer un-
genauen Kurzformel Wissen und Wollen der Tatbestandverwirklichung”.

182. Jescheck en Weigend (1996), p. 293.
183. Jescheck en Weigend (1996), p. 297.
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sicher weiß, daß bestimmte Tatbestandsmerkmale vorliegen oder während sei-
ner Handlung erfüllt werden, insbesondere daß er den Eintritt des tatbestands-
mäßigen Erfolgs als gewiß voraussieht.”184 Bij deze vorm van opzet overheerst
de factor ‘weten’.185 Onder ‘direkter Vorsatz’ wordt niet alleen ‘zekerheidsbe-
wustzijn’ geschaard. Ook de wetenschap dat een zeker gevolg hoogstwaar-
schijnlijk zal optreden wordt door het begrip omvat.186 De derde opzetcategorie
wordt ‘bedingter Vorsatz’ genoemd. “Bedingter Vorsatz bedeutet, daß der Täter
die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes ernstlich für möglich halt und
sich mit ihr abfindet.”187 Kenmerk van ‘bedingter Vorsatz’ is dat de dader zich
bewust is van een concreet gevaar, dat tot de vervulling van de delictsomschrij-
ving zal kunnen leiden, terwijl het risico van verwezenlijking van dit gevaar
door de dader hoog wordt ingeschat. “Zur Vorstellung von der Ernstlichkeit muß
hinzukommen, daß sich der Täter mit der Verwirklichung des Tatbestandes
abfindet (vielfach als “voluntatives” Vorsatzelement bezeichnet).”188 Daarmee
wordt bedoeld, zo blijkt bij Jescheck en Weigend, dat de dader er voor kiest om
− bij het proberen te bereiken van een doel − de vervulling van de delictsom-
schrijving ‘zich te laten welgevallen’.189 ‘Bedingter Vorsatz’ is soms moeilijk te
onderscheiden van bewußte Fahrlässigkeit. Ook bij bewuste onachtzaamheid
beseft de dader het gevaar, maar het risico van de verwezenlijking van het ge-
vaar wordt bijvoorbeeld te laag ingeschat. Ook kan de dader het risico van ver-
wezenlijking goed hebben ingeschat, maar ‘pflichtswidrig’ op het uitblijven van
het gevolg hebben vertrouwd.190  

Volgens Jescheck en Weigend kan ‘onachtzaamheid’ of Fahrlässigkeit
worden aangenomen indien vastgesteld kan worden dat door een objectieve
schending van een zorgplicht een (objectief) voorzienbaar strafrechtelijk rele-
vant gevolg is ingetreden. Of deze zorgplichtschending kan worden gestraft,
hangt uiteindelijk af van de vraag of de zorgplichtschending aan de dader kan
worden verweten.191 Jescheck en Weigend koppelen de ‘onachtzaamheid’ als
zodanig los van de vraag naar de verwijtbaarheid van de onachtzaamheid.
Daarmee worden onachtzaamheidsdelicten op dezelfde wijze benaderd als op-
zetdelicten. Eerst lijkt ‘opzettelijk’ dan wel ‘onachtzaam’ handelen te kunnen
worden vastgesteld, pas daarna wordt bekeken of dit handelen de dader kan
worden verweten. In de Nederlandse dogmatiek omvat het ‘culpa-oordeel’ de
verwijtbaarheid; Jescheck en Weigend lijken daarentegen onachtzaamheid (Fah-
rlässigkeit) aan de ene kant, en onachtzaamheidsschuld (Fahrlässigkeitsschuld)
aan de andere kant uit elkaar te trekken. Fischer lijkt evenwel een meer ‘Neder-
landse’ benadering van de onachtzaamheid voor te staan: “Fahrlässigkeit (...), ist

                                                       
184. Jescheck en Weigend (1996), p. 298.
185. Jescheck en Weigend (1996), p. 298.
186. Jescheck en Weigend (1996), p. 299.
187. Jescheck en Weigend (1996), p. 299.
188. Jescheck en Weigend (1996), p. 300.
189. Jescheck en Weigend (1996), p. 300.
190. Jescheck en Weigend (1996), p. 301.
191. Jescheck en Weigend (1996), p. 563 e.v. 
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gegeben, wenn der Täter einen Tatbestand rechtswidrig und vorwerfbar verwir-
klicht, ohne die Verwirklichung zu erkennen oder zu wollen (...).”192 Het ver-
schil in benadering leidt bij de onachtzaamheidsdelicten tot een subtiel dogma-
tisch verschil. Dat verschil heeft te maken met de wijze waarop het ontbreken
van verwijtbaarheid inwerkt op het onachtzaamheidsoordeel. De dader heeft, zo
zal straks nog blijken, onder meer niet-verwijtbaar gehandeld bij onachtzaam-
heidsdelicten indien anders handelen niet van hem kan worden ‘gevergd’. Bij
Jescheck en Weigend lijkt de vraag, of anders handelen van de dader kan wor-
den gevergd, te worden losgelaten op de objectieve onachtzaamheid: de objec-
tieve schending van een zorgplicht waardoor een (objectief) voorzienbaar straf-
rechtelijk relevant gevolg is ingetreden. De ‘onvergbaarheid’ van anders hande-
len is een onderdeel van de verwijtbaarheid, en het verwijtbaarheidsoordeel
maakt volgens Jescheck en Weigend uit − zoals gezegd − of de dader wegens de
vastgestelde onachtzaamheid kan worden gestraft.193 Volgens Fischer werkt de
‘onvergbaarheid’ van anders handelen daarentegen in op de vraag of sprake is
van de schending van een zorgplicht. Zoals bleek, is de schending van een zorg-
plicht onderdeel van de onachtzaamheid. Fischer schrijft: “Die Pflichtwidrigkeit
entfällt, wenn dem Täter anderes Handeln nicht zugemutet werden kann (...).”194

Tot slot: volgens de Duitse dogmatiek sluiten opzet en culpa elkaar uit. “Die
Fahrlässigkeit ist also nicht eine mildere Form des Vorsatzes, sondern etwas
anderes als der Vorsatz (...).”195 Kernverschil is dat de ‘onachtzame dader’ on-
bewust, en de doleuze dader bewust in strijd handelt met de rechtsorde.196 Dat
opzet en onachtzaamheid elkaar wederzijds uitsluiten wordt in de rechtspraak
gerelativeerd, zo blijkt bij Jescheck en Weigend. Volgens het BGH mag een
dader, van wie niet kan worden vastgesteld of hij opzettelijk, dan wel uit on-
achtzaamheid heeft gehandeld, veroordeeld worden wegens onachtzaamheid.197 

De ‘Vorwerfbarkeit’ bij opzetdelicten
Bij opzetdelicten is het ‘Schuldbegriff’ volgens Jescheck en Weigend opge-
bouwd uit een drietal elementen: de ‘Schuldfähigkeit’, het ‘Bewußtsein der
Rechtswidrigkeit’ en de ‘Normalität der begleitender Umstände’.198 Deze ele

                                                       
192. Fischer (2001), § 15 Rn. 12.
193. Jescheck en Weigend (1996), p. 566.
194. Fischer (2001), § 15 Rn 16. Indien naar Nederlands recht het ‘verwijtbaarheidsoordeel’ zou worden

losgemaakt van het ‘onachtzaamheidsoordeel’ zou het ontbreken van verwijtbaarheid in beginsel tot
een ‘ontslag van alle rechtsvervolging’ leiden. Naar Duits recht maakt het voor de einduitspraak
van de rechter niet uit of de lijn van Jescheck en Weigend wordt gevolgd, of − zoals ik hem versta −
de lijn van Fischer. Het ontbreken van verwijtbaarheid zal in beide visies leiden tot de einduitspraak
Freispruch (het Duitse kent niet het onderscheid tussen ’vrijspraak’ en ‘ontslag van alle rechtsver-
volging’). Zie nader over de einduitspraak van de Duitse strafrechter: Meyer-Großner (2001), de
diverse aantekeningen op § 260 StPO e.v.

195. Jescheck en Weigend (1996), p. 563, onder verwijzing naar rechtspraak.
196. Jescheck en Weigend (1996), p. 563.
197. Jescheck en Weigend (1996), p. 563. De schrijvers stemmen niet in met deze ontwikkeling.
198. Jescheck en Weigend (1996), p. 429. Vergelijk Roxin (1997), p. 724, die als elementen aanwijst de

‘Schuldfähigkeit’, de ‘Möglichkeit der Unrechtskenntnis’ en de ‘Normalität der Handlungssituati-



182     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

menten worden voorondersteld aanwezig te zijn indien is vastgesteld dat de
dader een wederrechtelijke, in een delictsomschrijving omschreven opzettelijke
gedraging heeft begaan. Het eerste element, de ‘Schuldfähigkeit’, ontbreekt
volgens de Duitse strafwet als de dader ten tijde van het plegen van een strafbaar
feit jonger is dan veertien jaren oud (§ 19 StGB.199) Een tweede wettelijke grond
voor het aannemen van ‘Schuldunfähigkeit’ betreft de (volledige) ontoereke-
ningsvatbaarheid: de ‘Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen’ (§ 20
StGB200). Zowel § 19 als § 20 StGB wordt opgevat als ‘Schuldausschließungs-
grund’, maar § 19 StGB fungeert processueel gezien als vervolgingsuitsluitings-
grond.201

Het tweede element van de schuld betreft het ‘Unrechtsbewußtsein’: “Das
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit, mindestens aber die Möglichkeit, sich der
Rechtswidrigkeit bei gehöriger Gewissensanspannung bewußt zu werden, ist
Bestandteil der Schuld.”202 Met deze voorwaarde voor strafbaarheid wordt uit-
gedrukt dat “der Täter weiß, daß das, was er tut, rechtlich nicht erlaubt, sondern
verboten ist”203. Het gaat bij het bestaan van ‘Unrechtsbewußtsein’ niet om de
vraag, of de dader wist dat hij een rechtsregel overtrad of dat hij wist, dat hij een
strafbaar feit pleegde; het gaat om het bewustzijn “daß die Tat der Gemein-
schaftsordnung widerspricht und deswegen rechtlich verboten ist”.204 Het be-
staan van ‘Unrechtsbewußtsein’ wordt voorondersteld. Het ontbreekt, als blijkt
van een ‘Verbotsirrtum’ die niet vermijdbaar was: “Fehlt dem Täter bei Bege-
hung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er
diesen Irrtum nicht vermeiden konnte” (§ 17, eerste volzin, StGB). § 17, eerste
volzin, StGB, te zien als een wettelijke regeling van rechtsdwaling, is eveneens
een ‘Schuldausschließungsgrund’.205 Indien blijkt van een niet-vermijdbare
dwaling omtrent het verboden zijn van de gedraging, ontbreekt ‘Schuld’ omdat
het vooronderstelde ‘Unrechtsbewußtsein’ ontbreekt. Een succesvol beroep op

                                                       
on’. Het tweede element wordt in de literatuur ook wel kortweg aangeduid als ‘Unrechtsbewußt-
sein’.

199. “Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist.”
200. “Ohne schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung,

wegen einer tiefgreifender Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren an-
deren seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln.” ‘Verminderde toerekeningsvatbaarheid’ (‘verminderte Schuldfähigkeit’) kan aanlei-
ding geven tot strafvermindering (§ 21 StGB). 

201. De rechter spreekt in dit uitzonderingsgeval geen Freispruch uit, maar de Einstellung des Verfah-
rens (§ 206a jo. § 260 Abs. 3 StPO).

202. Fischer (2001), Vor § 13 Rn. 31. Het met succes inroepen van de ‘Unbewußtsein’ leidt tot vrij-
spraak (Roxin (1997), p. 793).

203. BGHSt 2, 196.
204. BGHSt 15, 377, 382ff.
205. Verderop in de tekst zal nog de in de wet verankerde ‘feitelijke dwaling’ ter sprake komen, die het

opzet kan wegnemen. Remmelink (1996, p. 381 noot 1) heeft gesignaleerd dat de juridische dwa-
ling geheel is ontdaan van feitelijke elementen, hetgeen hij bezwaarlijk acht. “Ondanks de keurige
splitsing in Duitsland van beide dwalingsvarianten zijn wij van oordeel, dat error juris niet in rein-
cultuur voorkomt, en dat, met name als het erom gaat of het advies, dat de dader heeft ingewonnen
wel voldoende betrouwbaar was, ook feitelijke omstandigheden een rol spelen. Denk ook aan dwa-
ling t.a.v. de wederrechtelijkheid.”
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deze vorm van dwaling laat bij doleuse delicten het bewijs van ‘opzet’ onverlet.
Indien de dwaling vermijdbaar was kan de dwaling aanleiding geven tot straf-
vermindering (§ 17, tweede volzin, StGB).

Het derde element van de ‘Schuld’ is de ‘Normalität der begleitender Um-
stände’. In beginsel kan worden aangenomen dat het strafbare feit onder ‘nor-
male omstandigheden’ is begaan. Dit is anders, indien blijkt van bijzondere, in
de wet omschreven omstandigheden. “Liegen bestimmte im Gesetz vorgesehene
Ausnahmesituationen vor, die die Fähigkeit zu normgemäßer Selbsbestimmung
erfahrungsgemäß erheblich beeintrachten, so wird der Täter entschuldigt, weil
dann die besondere Zwangslage, in der die Tat begangen wurde, den Mangel an
Rechtsgesinnung relativiert.”206 De gronden die de vooronderstelde ‘Normalität’
kunnen wegnemen worden de Entschuldigungsgründen genoemd. Deze gronden
worden in de Duitse literatuur onderscheiden van de eerder genoemde Schuld-
ausschließungsgründen die de vooronderstelde ‘Schuldfähigkeit’ en ‘Unrechts-
bewußtsein’ kunnen aantasten. Roxin schrijft: “Bei den Schuldausschließungs-
gründen, zu denen die fehlende Schuldfähigkeit und der vermeidbare Verbotsirr-
tum gezählt werden, soll es von vornherein an Jeder Schuld fehlen, weil der
Täter nicht anders handeln konnte. Dagegen soll bei den Entschuldigungsgrün-
den, zu denen vor allem der Notwehrexzeß (§ 33) und der Notstand (§ 35) ge-
rechnet werden, eine verringerte Schuld bestehen bleiben, so daß der Gesetzge-
ber nur in folge besonderer Nachsicht auf die an sich noch mögliche Erhebung
des Schuldvorwurfs verzichtet.”207 De achtergrond van de idee dat ‘Entschuldi-
gungsgründen’ alleen door de wetgever kunnen worden gegeven is dat bij het
bestaan van bijzondere omstandigheden − anders dan bij het bestaan van een
‘Schuldausschließungsgrund’ − niet alle schuld ontbreekt. Bestraffing zou in het
geval van ‘abnormale omstandigheden’ niet ondenkbeeldig zijn, omdat er nog
enige schuld is. De ‘Normalität der begleitender Umstände’ is onder meer afwe-
zig indien sprake is van ‘Notwehrexzeß’ (§ 32 StGB) of ‘entschuldigender Not-
stand’ (§ 35 Abs. 1 StGB). De ‘entschuldigender Notstand’ is de tegenhanger
van de rechtvaardigingsgrond ‘rechtfertigender Notstand’ (§ 34 StGB). ‘Putativ-
notstand’ bij vermeende ‘entschuldigender Notstand’ heeft een aparte regeling
gevonden in § 35 Abs. 2 StGB. Buiten deze algemene schulduitsluitingsgronden
kent het bijzondere deel van het Duitse strafwetboek nog enige bijzondere Ent-
schuldigungsgründen.208

Vorwerfbarkeit bij onachtzaamheid
Schuld in de zin van verwijtbaarheid heeft zoals gezegd bij opzetdelicten de-
zelfde functie als bij onachtzaamheidsdelicten. Bij onachtzaamheidsdelicten kan
het ontbreken van verwijtbaarheid echter meer gronden hebben dan bij opzetde-
licten. Verwijtbaarheid kan niet alleen ontbreken als sprake is van ‘Schuldunfä

                                                       
206. Jescheck en Weigend (1996), p. 429.
207. Roxin (1997), p. 748. Roxin wijst het onderscheid tussen ‘Entschuldigungsgründen’ en ‘Schuldaus-

schließungsgründen’ overigens af.
208. Zie bijvoorbeeld § 258 Abs. 5 en § 173 Abs. 3 StGB.
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higkeit’, ‘Verbotsirrtum’ of een ‘Entschuldigungsgrund’, maar ook als deze da-
der niet in staat was de zorgplicht na te leven (gezien bijvoorbeeld een lichame-
lijke afwijking) of als deze dader het gevolg niet kon voorzien. Verder is van
belang, of het naleven van de zorgplicht van deze dader kon worden gevergd;
indien dat niet het geval is, wordt gesproken van de ‘Unzumutbarkeit normge-
mäßen Verhalten’. Jescheck en Weigend schrijven in dit verband: “Der Schuld-
vorwurf der Fahrlässigkeit kann auch dan entfallen, wenn äußere Umstände die
Erfüllung der objektiven Sorgfaltspflicht als unzumutbar erscheinen lassen.
Anders als bei Vorsatztaten, bei denen auch gegenüber stärkstem Motivations-
druck Rechtsgehorsam verlangt wird, sofern nicht besondere im Gesetz selbst
vorgesehene Ausnahmefälle vorliegen (...), berücksicht die Rechtsprechung bei
Fahrlässigkeitstaten, vor allem in Konfliktsituationen, daß außergewöhnliche
Umstände dem Täter die Erfüllung der Sorgfaltspflicht besonders erschwert
haben können.”209 210

‘Unzumutbarkeit’ als ongeschreven strafuitsluitingsgrond?
‘Schuld’ kan ontbreken, zo bleek, als de verdachte zich kan beroepen op een
‘Schuldausschließungsgrund’ of een ‘Entschuldigungsgrund’. Het bestaan van
een schulduitsluitingsgrond doet de schuld volledig wegvallen. Het bestaan van
een verontschuldigingsgrond laat daarentegen nog ‘enige schuld’ bestaan, maar
bestraffing wordt in een dergelijk geval onder omstandigheden niet opportuun
geacht. Volgens de dogmatiek kan alleen de wetgever bepalen dat bij vermin-
derde schuld straffeloosheid moet volgen. ‘Verontschuldigingsgronden’ dienen
een wettelijke grondslag te hebben, “(...) denn die Frage, ob gegen den Täter
einer tatbestandsmäßigen rechtswidrigen Handlung im Hinblick auf den vermin-
derten Unrechts- und Schuldgehalt der Tat (...) kein Schuldvorwurf erhoben
wird, kann grundsätzlich nur durch den Strafgesetzgeber selbst entschieden
werden und nicht der subjektiven Wertung des Rechtsanwenders überlassen
bleiben.”211 Een oordeel over de strafwaardigheid is in dit verband dus volledig

                                                       
209. Jescheck en Weigend (1996), p. 597.
210. Het Duitse strafrecht kent een aantal bijzondere omstandigheden of situaties, die buiten het wette-

lijke systeem lijken te vallen. Zo kunnen, volgens Roxin, ‘zivile Ungehorsam’ en de gewetensdaad
onder omstandigheden tot straffeloosheid leiden (Roxin (1997), p. 880 en 881)). Bij deze uitslui-
tingsgronden gaat het volgens Roxin evenwel niet om “übergesetzlichen Schuldausschließungs-
gründen”, maar om een “außerstrafrechtlichen Grund des Verantwortungsausschlusses”; de discul-
patie is gebaseerd op bepalingen van de Duitse grondwet. Een ander in de literatuur voorkomend
geval betreft de “Gefahrengemeinschaft”: “Mehrere Menschen oder eine Gruppe von Menschen
sind gleichermaßen vom Tode bedroht; einer oder einige von ihnen werden geopfert, weil dies der
einzige Weg ist, um wenigstens die übrigen zu retten”. Volgens Roxin is in dergelijke gevallen
sprake van een “übergesetzlichen Verantwortungsausschluß” (Roxin (1997), p. 888). Bij een derge-
lijke ‘verantwoordelijkheidsuitsluitingsgrond’ is er wel schuld, maar bestaat er geen generaal- of
speciaal-preventieve noodzaak tot straffen (vergelijk de opvatting van Peters omtrent schuld (para-
graaf 3.5.1)). Andere schrijvers rubriceren deze situatie evenwel onder de rechtfertigende Notstand,
zo blijkt bij Roxin.

211. Jescheck en Weigend (1996), p. 501. Op p. 477 schrijven zij: “Die Entschuldigungsgründe sind
daher als Unrechts- und Schuldminderungsgründe zu betrachten, denen der Gesetzgeber strafbe-
freiende Kraft beigelegt hat, weil die Grenze der Strafwürdigkeit nicht erreicht ist.” De rechtvaardi-
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voorbehouden aan de wetgever. Overigens worden uitbreidingen van eenmaal
gegeven ‘Entschuldigungsgründen’ binnen grenzen toegestaan.212 Het vereiste
van een wettelijke grondslag wordt daardoor kennelijk niet aangetast.
Uit het normatieve schuldbegrip, waarin het ‘anders kunnen handelen’ centraal
staat, is in de literatuur wel het bestaan afgeleid van een algemene, buitenwette-
lijke schulduitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’.213 De achterliggende gedachte
van deze strafuitsluitingsgrond is dat strafbaarheid, ondanks het niet-bestaan van
een wettelijke Entschuldigungsgrund, toch kan ontbreken als op grond van bij-
zondere omstandigheden moet worden vastgesteld dat ‘anders handelen’ niet
van de dader kan worden gevergd. De ‘Unzumutbarkeit’ als grondslag voor
straffeloosheid heeft, zo bleek, een eigen rol verworven bij de onachtzaamheids-
delicten, waarbij het de werking van zorgplichten kan beperken of de verwijt-
baarheid van de onachtzaamheid kan wegnemen.214 Ook bij enkele eigenlijke
omissiedelicten, en bij oneigenlijke omissiedelicten, kan de ‘Unzumutbarkeit’
een rol spelen.215 Bij andere delicten is de ‘Unzumutbarkeit’ echter niet als al-
gemene disculpatiegrond erkend.

Wat de exacte aard is van de − niet erkende − algemene ongeschreven dis-
culpatiegrond ‘Unzumutbarkeit’ is onduidelijk. Vellinga meent dat deze schuld-
uitsluitingsgrond “(...) met enige goede wil als parallel van ‘onze’ afwezigheid
van alle schuld kan worden gezien (...).”216 Bepaalde gevallen van dwaling heb-
ben in het Duitse recht echter een wettelijke erkenning gevonden. Hierboven is
reeds stilgestaan bij het ‘Verbotsirrtum’. Daarnaast heeft feitelijke dwaling een
regeling gekregen in § 16 StGB. Absatz 1 van § 16 StGB bepaalt: “Wer bei
Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand
gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung
bleibt unberührt.”217 Verder zou het stellen van omstandigheden, die volgens het
Nederlandse recht een beroep op avas opleveren, onder (andere) geschreven
Duitse schulduitsluitingsgronden kunnen vallen. In de Duitse literatuur lijkt te
worden benadrukt dat het aannemen van ‘Unzumutbarkeit’ samenhangt met
                                                       

gingsgronden komen evenwel voort uit de ‘Rechtsordnung’, en kunnen wel een buitenwettelijke
bron hebben (bijvoorbeeld het gewoonterecht).

212.Volgens Jescheck en Weigend (1996), p. 501 zijn buitenwettelijke ‘verontschuldigingsgronden’
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen te erkennen.

213. De idee kwam uit de koker van Freudenthal. Zie nader Jescheck en Weigend (1996), p. 503 e.v.
214. Afhankelijk van de gevolgde ‘werking’ van de verwijtbaarheid bij onachtzaamheidsdelicten.
215. Zie Jescheck en Weigend (1996), p. 634 en 635. Bij eigenlijke omissiedelicten is Unzumutbarkeit in

een aantal gevallen in de delictsomschrijving terug te vinden (zie bijvoorbeeld .§ 323c StGB); bij
oneigenlijke omissiedelicten kan de Unzumutbarkeit, aldus de Duitse rechtspraak, de ‘Garan-
tenpflicht’ (de rechtsplicht tot ingrijpen) begrenzen (zie Jescheck en Weigend (1996), p. 635). Bij
dergelijke delicten normeert de Unzumutbarkeit de zorgplicht. Aannemelijk lijkt dat de Unzumut-
barkeit als ‘uitsluitingsgrond’ wel bij onachtzaamheidsdelicten en (ten dele bij) omissiedelicten is
erkend omdat bij dergelijke delicten de Unzumutbarkeit op bestanddeelniveau verwerkt kan wor-
den; alsdan is de Unzumutbarkeit niet als ‘verontschuldigingsgrond’ te zien die de verwijtbaarheid,
op een buitenwettelijke grond, op elementniveau wegneemt. 

216. Vellinga (1982), p. 7. Het gegeven dat de ‘Unzumutbarkeit’ niet als algemene ongeschreven
schulduitsluitingrond is erkend, is één van de redenen waarom Vellinga de Duitse dogmatiek niet in
zijn proefschrift heeft betrokken (Vellinga (1982), p. 6 en 7).

217. De grens tussen Verbotsirrtum en feitelijke dwaling is niet geheel duidelijk.
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uitzonderlijke omstandigheden waaronder zich een strafbaar feit voordoet. Met
betrekking tot de (geaccepteerde) werking van de ‘Unzumutbarkeit’ bij onacht-
zaamheidsdelicten schrijven Jescheck en Weigend, zo bleek, dat “äußere Um-
stände” kunnen meebrengen dat het vervullen van de (objectieve) zorgplicht niet
van de dader kan worden gevergd. Daarbij duiden de schrijvers, zo bleek even-
eens, de bijzondere omstandigheden met name als “Konfliktsituationen”. De
nadruk op ‘äußere Umstände’ en ‘Konfliktsituationen’ doen − gekoppeld aan het
oordeel dat anders handelen niet van de dader kan worden gevergd − sterk den-
ken aan de Nederlandse strafuitsluitingsgrond ‘psychische  overmacht’ (art. 40
Sr). Conflictsituaties worden − afgezien van gevallen van noodweer − in het
Duitse recht in belangrijke mate opgelost aan de hand van § 35 StGB: de straf-
uitsluitende ‘Notstand’.218

De exacte inhoud van de ‘Unzumutbarkeit’ is dus moeilijk te bepalen. Een
nadere poging deze schulduitsluitingrond te vergelijken met het beroep op afwe-
zigheid van alle schuld wordt achterwege gelaten, omdat dat het bestek van dit
boek te buiten zou gaan. Van belang is dat het beroep op ‘Unzumutbarkeit’
slechts bij bepaalde delicten (bepaalde eigenlijke omissie-delecten, oneigenlijke
omissiedelicten en culpose delicten) wordt erkend. Het niet-accepteren van de
algemene disculpatiegrond ‘Unzumutbarkeit’ doet zich voornamelijk gevoelen
bij doleuse delicten, en dan vooral bij actieve gedragingen. Indien een delict in
bijzondere omstandigheden is begaan, hangt het dus onder meer van de aard van
het delict af of die bijzondere omstandigheden al dan niet bevrijdend kunnen
werken.

Uit de literatuur blijkt dat het wel accepteren van de algemene werking van
de schulduitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’ − wat zijn inhoud ook is − tot een
verzwakking van de generaal-preventieve werking van het Strafrecht zou leiden.
Jescheck en Weigend, tegenstanders van het erkennen van de ‘Unzumutbarkeit’
als ongeschreven schulduitsluitingsgrond, schrijven in dit verband: “Ein überge-
setzlicher Entschuldigungsgrund der Unzumutbarkeit würde (...) die generalprä-
ventive Wirkung des Strafrechts schwächen und zu Ungleichkeit in der Rechts-
anwendung führen, da die “Unzumutbarkeit” kein brauchbarer Maßstab ist.
Außerdem stellen die Entschuldigungsgründe nach der klaren Systematik des
Gesetzes Ausnahmevorschriften dar, die einer ausdehnenden Anwendung nicht
fähig sind. Selbst in schwierigen Lebenslagen muß die Gemeinschaft Rechtsge-
horsam fördern können, auch wenn dem Betroffenen erhebliche Opfer abver

                                                       
218. Afhankelijk van de omstandigheden kan Notstand verontschuldigend werken, dan wel rechtvaardi-

gend. Jescheck en Weigend lijken overigens een onjuist beeld te hebben van ‘onze’ overmacht. Met
betrekking tot die vorm van Notstand, die naar Duits recht een schulduitsluitingsgrond oplevert,
schrijven Jescheck en Weigend: “Die niederländische Rechtsprechung hat den entschuldigenden
Notstand lange abgelehnt, doch wird die “overmacht” (Art. 40 W.v.S.) heute auch in diesem Sinnen
verstanden” (Jescheck en Weigend (1996), p. 490, onder weglating van cursivering). Niet aanne-
melijk lijkt, dat overmacht-noodtoestand naar Duits recht ‘entschuldigender Notstand’ oplevert.
Remmlink (1996), p. 298 en p. 298 noot 4 lijkt onze ‘psychische overmacht’ uitdrukkelijk te kop-
pelen aan de ‘entschuldigender Notstand’.  
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langt werden.”219 Het ‘bevelskarakter’ van het strafrecht wordt uiteindelijk dus
benadrukt. Ook Roxin heeft bezwaren tegen de erkenning van een buitenwette-
lijke, algemene schulduitsluitingrond die de Zumutbarkeit ook in andere dan de
wettelijke gevallen van Entschuldigung kan wegnemen. Deze schrijver koppelt
zijn bezwaren aan het eerder genoemde uitgangspunt, dat slechts gevallen van
‘Schuldunfähigkeit’ en gevallen van ontbrekend ‘Unrechtsbewußtsein’ de
schuld volledig weg kunnen nemen. Is geen sprake van ‘Schuldunfähigkeit’ of
het ontbreken van ‘Unrechtsbewußtsein’, dan bestaat in beginsel genoeg schuld
om de dader te straffen. Bij de ‘Unzumutbarkeit’ gaat het volgens Roxin om de
vraag of ondanks het bestaan van (enige) schuld van straf moet worden afgezien.
Het schuldbeginsel geeft daarop geen antwoord, aldus de schrijver. Hier gaat het
om “das Problem, unter welchen Voraussetzungen einen Täter über den Wort-
laut des Gesetzes hinaus Nachsicht gewährt werden kann, der eine unrechte Tat
begangen hat, die er ohne eigene Gefahr hätte unterlassen können. Das ist nicht
eine Frage der Schuld, sondern der Verantwortlichkeit. Es steht nicht zur De-
batte, ob der Täter anders handeln konnte, sondern ob sein rechtswidrige und
vermeidbare schuldhaftes Handeln strafbedürfig ist. Die dafür anzustellenden
kriminalpolitischen Strafzweckerwägungen aber müssen prinzipiell dem Geset-
zgeber vorbehalten bleiben. Ließe man richterliche Kriminalpolitik über die
Strafbarkeit eines Verhaltens entscheiden, verstieße das gegen die Gewaltentei-
lung ebenso wie gegen den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz.”220

Roxin acht de theoretische basis van de ‘Unzumutbarkeit’ te mager om de rech-
ter te machtigen tot het oordelen omtrent straffeloosheid wegens het ontbreken
van Zumutbarkeit: “Es is also unzulässig, den Richter generell mit Hilfe einer
Leerformell wie der Unzumutbarkeit zu Straffreistellungen zu ermächtigen, die
keine Grundlage im Gesetz haben.” Toch ziet Roxin gevallen waarin het beroep
toelaatbaar kan zijn: “Das schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, bei scharf
umrissenen Fallgruppen in behutsamer Fortentwicklung des geschriebenen
Rechts eine Verantwortungsausschluß dort anzunehmen, wo die aus dem gelten-
den Gesetz zu gewinnenden Wertmaßstäbe das Fehlene eines präventiven Straf-
bedürfnisses mit Sicherheit erkennen lassen.”221

Het niet in alle gevallen honoreren van het beroep op ‘Unzumutbarkeit’
hangt, zo blijkt, in sterke mate samen met de rol die de rechter wordt toegedicht
en de wijze waarop tegen de naleving van wettelijke normen wordt aangekeken.
De rechter mag zich niet bemoeien met ‘criminele politiek’; aangezien de wet-
gever de ‘Unzumutbarkeit’ niet als schulduitsluitingsgrond heeft erkend, ligt het
niet op de weg van de rechter een dergelijke ongeschreven strafuitsluitingsgrond
te creëeren. Wat overblijft is het ‘enkele’ belang van naleving van wetgeving.

                                                       
219. Jescheck en Weigend (1997), p. 504.
220 Roxin (1997), p. 887.
221. Roxin (1997), p. 887. Fischer ziet ook gevallen waarin de ‘Unzumutbarkeit’ als buitenwettelijke

schulduitsluitingsgrond zou kunnen worden erkend (Fischer (2001), Vor § 13 Rn. 30).
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3.10 Het Ordnungswidrigkeitenrecht

3.10.1 Inleiding

Het schuldbeginsel geldt onverkort voor ‘strafbaarheid’ wegens Ordnungs-
widrigkeiten.222 De Ordnungswidrigkeit wordt in § 1 Abs. 1 omschreven, zo
bleek eerder, als “eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbe-
stand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt.”
Göhler schrijft over deze bepaling: “Die Grundvoraussetzungen der (Ordnungs-
widrigkeit) stimmen also mit denjenigen der Straftat überein. Das ergibt sich
zwangsläufig daraus, daß auch die Geldbuße eine staatliche Unrechtsfolge ist
(...). Sie darf nach Art. 103 II GG nur für eine tatbestandlich bestimmte Hand-
lung ausgesprochen werden, sie setzt (als Folge des Unrechts) notwendigerweise
ein Handeln im Widerspruch zur Rechtsordnung voraus und kann nur an ein
vorwerfbares Verhalten des Täters geknüpft werden, weil der Grundsatz “nulla
poena sine culpa”, der aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt und Verfassungsrang
hat, auch für strafähnliche Sanktionen gilt (...). Die Grundvoraussetzungen für
die Festsetzung einer Geldbuße können danach keine minderen oder schwäche-
ren sein als für die Festsetzung einer Strafe (...).”223

Ook in het Ordnungswidrigkeitenrecht geldt dat strafbaarheid alleen kan
intreden wegens opzettelijke betrokkenheid, tenzij de wet uitdrukkelijk bestraf-
fing wegens onachtzaamheid toelaat (§ 10 OWiG). “§ 10 will neben der Klar-
stellung, daß bei Schweigen des Gesetzes stets vorsätzliches Handeln vorausge-
setzt wird, verhindern, daß die Möglichkeit der Ahndung durch den Gesetzgeber
zu sehr ausgeweitert wird,” aldus Göhler.224 Ook in het Ordnungswidrigkeiten-
recht heeft de wetgever evenwel niet geschuwd de nodige culpose delicten te
ontwikkelen; “die Gesetzwirklichkeit (hat) das Verhältnis von Regel und Aus-
nahme nahezu umgekehrt (...)”.225 De inhoud van ‘Vorsatz’ en ‘Fahrlässigkeit’
in het Duitse bestuursstrafrecht stemt, voor zover kan worden nagegaan, overeen
met de inhoud van deze begrippen uit het Duitse Strafrecht.226

Het schuldbeginsel werkt in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht nage-
noeg op dezelfde wijze als in het Duitse Strafrecht.227 “Vorwerfbares Handeln
ist regelmäßig, aber nicht stets schon dann gegeben, wenn der Täter vorsätzlich

                                                       
222. “Auch im Recht der Ordnungswidrigkeiten gilt der Grundsatz, daß keine Geldbuße ohne persönli-

che Schuld verhängt werden darf,” aldus BGHSt 20, 337. Vergelijk Karlsruher Kommentar OWiG
(1989), Einleitung, Rn. 116 (commentaar van J. Bohnert), onder verwijzing naar die uitspraak.

223. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 10, onder verwijzing naar onder meer BVerfGE 9, 169. 
224. Göhler (1998), § 10 Rn. 1. 
225. Göhler (1998), § 10 Rn. 1; Weigend (1994), p. 102.
226. Zie over opzet en onachtzaamheid in het Ordnungswidrigkeitenrecht: Göhler (1998), de diverse

aantekeningen op § 10.
227. Dat is wel anders geweest; in het oude Duitse ‘Polizeistrafrecht’ kwamen delicten voor, waarin

subjectieve bestanddelen ontbraken. “Von solchen Tendenzen rein objekiver Zurechnung hat sich
das Ordnungswidrigkeitenrecht völlig gelöst (...),” aldus Karlsruher Kommentar OWiG (1989),
Einleitung, Rn. 116 (Bohnert).
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oder fahrlässig den Tatbestand verwirklicht.”228 Het begrip ‘Vorwerfbarkeit’
heeft dezelfde inhoud als het gelijkluidende strafrechtelijke begrip. Zij ontbreekt
bij de dader die op het moment van het begaan van de Ordnungswidrigkeit nog
geen veertien jaren oud is, alsmede bij de dader die ontoerekeningsvatbaar wordt
geacht (§ 12 OWiG). Verder kan de ‘Vorwerfbarkeit’ ontbreken indien de dader
in een ‘Verbotsirrtum’ (§ 11 Abs. 2 OWiG) heeft gehandeld. Een beroep op
‘Notwehrexzeß’ heeft eveneens een grondslag in het Ordnungswidrigkeitenge-
setz (§ 15 Abs. 3). De strafuitsluitingsgrond ‘entschuldigender Notstand’, neer-
gelegd in § 35 StGB, bestaat echter niet in het Ordnungswidrigkeitenrecht.229

Overigens wordt in de omschrijving van de ‘schulduitsluitingsgronden’ van het
Ordnungswidrigkeitengesetz het woord ‘Schuld’ vermeden; zo handelt de dader,
die ten tijde van het begaan van een Ordnungswidrigkeit ontoerekeningsvatbaar
is, niet ‘ohne Schuld’, maar ‘nicht vorwerfbar’. Onder verwijzing naar de toe-
lichting op het ontwerp van de Gesetz über Ordnungswidrigkeiten schrijft
Göhler: “Das (Ordnungswidrigkeitengesetz) vermeidet bewußt den Begriff
“Schuld”, weil mit ihm “das Element sozialethischer Mißbilligung verbunden
werden kann, das in dem Vorwurf eines bloßen Ordnungsverstoßes nicht ent-
halten ist”.”230

In het navolgende zullen twee aspecten van de werking van het schuldbe-
ginsel nader worden uitgewerkt: het verplichte bewijs van opzet of onachtzaam-
heid en de status van ‘Unzumutbarkeit’ in het Ordnungswidrigkeitenrecht.

3.10.2 Het bewijs van opzet of onachtzaamheid

Het gegeven dat ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht telkens bewijs
van opzet of onachtzaamheid moet worden geleverd wekt enige bevreemding.
                                                       
228. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 30. 
229. “Werden unter den voraussetzungen des § 35 StGB nur Bußgeldvorschriften verletzt, so ist die

Handlung nach § 16 stets gerechtfertigt,” aldus Göhler (1998), § 17 Rn. 16. Deze opmerking bevat
een tegenstrijdigheid, omdat § 35 StGB vooronderstelt dat juist een wederrechtelijke daad is ver-
richt; een handeling kan echter niet tegelijkertijd wederrechtelijk zijn, en gerechtvaardigd zijn op
grond van § 34 StGB of het min of meer gelijkluidende § 16 OWiG. Göhler doelt naar mijn mening
dan ook op iets anders. § 34 StGB en § 16 OWiG bieden een rechtvaardigingsgrond voor gevallen
waarin in het algemeen belangrijke ‘rechtsgoederen’ worden beschermd door naar verhouding
‘lichtere’ inbreuken op de rechtsorde. § 35 StGB, die geen equivalent heeft in het Ordnungswidrig-
keitenrecht, biedt daarentegen een aanvullende schulduitsluitingsgrond voor gevallen waarin één of
meerdere limitatief genoemde rechtsgoederen op wederrechtelijke wijze worden beschermd: het
‘Leben’, het ‘Leib’ of de ‘Freiheit’ van de verdachte zelf, of van een ‘Angehörige’ of een andere
‘nahestehenden Person’ van de verdachte. Kennelijk bedoelt Göhler te zeggen dat dergelijke rechts-
goederen een zodanig gewicht hebben, dat het beschermen daarvan door middel van het begaan van
een Ordnungswidrigkeit altijd een gerechtvaardigd handelen oplevert op grond van § 16 OWiG
(vergelijk op dit punt:Weigend (1994), p. 103). Blijkt de verdachte ‘Leben’, Leib’ of ‘Freiheit’ te
hebben beschermd door middel van het begaan van een Ordnungswidrigkeit, dan zal de aansprake-
lijkheid van de verdachte slechts in het kader van het wederrechtelijkheidsoordeel ter sprake kun-
nen komen. Maar, aangezien een met § 35 StGB (‘entschuldigender Notstand’) corresponderende
bepaling ontbreekt in het Ordnungswidrigkeitenrecht, zal ook de bescherming van andere rechts-
goederen dan ‘Leben’, ‘Leib’ oder ‘Freiheit’ slechts als wederrechtelijkheidsvraagstuk kunnen
worden beoordeeld.

230. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 30.
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Voorstelbaar is dat juist in dit rechtsgebied, evenals in het Nederlandse en in het
Engelse recht, omwille van de effectiviteit van de handhaving voor een minder
strikt werkend schuldbeginsel zou zijn gekozen. Hoewel noch aan het Bußgeld-
bescheid van het bestuursorgaan, noch aan het vonnis of het besluit van de ‘be-
roepsrechter’ zware eisen worden gesteld, dient uit deze processtukken telkens
te blijken of de veroordeelde ‘opzettelijk’ dan wel ‘onachtzaam’ heeft gehan-
deld. ‘Opzet’ en ‘onachtzaamheid’ moeten op zijn minst, evenals het bestaan
van de andere bestanddelen van de Ordnungswidrigkeit, ‘blijken’ uit het verza-
melde bewijsmateriaal. De vraag dringt zich op, hoe het bestuursorgaan en de
rechter opzet en onachtzaamheid vaststellen.

Onachtzaamheid lijkt in het Ordnungswidrigkeitenrecht, zo blijkt bij Wei-
gend, met name aan de hand van objectieve factoren te worden vastgesteld. “In
the practical application of Ordnungswidrigkeiten law, negligence is often infer-
red simply from an objective breach of the law. Even when the defendant claims
that he was unable to comply with a duty of care in the concrete situation (e.g.
because he was tired or sick or lacked relevant information), he is treated as
negligent for even entering into the potentially dangerous situation.”231 Een
dergelijke benadering van onachtzaamheidsdelicten wordt ook in het Nederland-
se recht aangetroffen, en wel bij de objectivering van de tot de culpa behorende
voorzienbaarheid.232

Raadpleging van ‘praktische’ literatuur, geschreven voor bestuursstrafrech-
telijke sanctieopleggers,233 laat zien dat ‘opzet’ in de regel op objectieve wijze
uit het begaan zijn van de (objectieve) delictsbestanddelen kan worden afgeleid.
Dit blijkt, meer specifiek, uit een gevonden beschrijving van de wijze waarop
moet worden omgegaan met Ordnungswidrigkeiten, die zowel wegens opzette-
lijke betrokkenheid, als wegens onachtzaamheid kunnen worden beboet. Vol-
gens de Duitse (bestuurs)strafrechtelijke dogmatiek sluiten opzet en onacht-
zaamheid elkaar per definitie uit; bij de beoordeling van dergelijke Ordnungs-
widrigkeiten zal eerst moeten worden getoetst, of sprake is geweest van opzette-
lijke betrokkenheid.234 Dit kan al dan niet worden afgeleid uit de verrichte straf-
bare gedraging: 

“Ist nach dem Lesen des Falles klar, daß der Täter vorsätzlich gehandelt
hat, prüfen Sie das Vorsatzdelikt. “Klar” ist die Rechtsanlage, wenn für
einen vernünftigen Durchschnittsmenschen (objektiven Dritter) offen-
sichtlich ist, daß der Täter die objektiven Tatbestandsmerkmale mit Wis-
sen und Wollen verwirklicht hat. Falls aus irgendeinem Grund der Täter
nicht vorsätzlich gehandelt hat (z. B. Irrtum), prüfen Sie die Fahrlässig-
keitstat.”235  

                                                       
231. Weigend (1994), p. 102.
232. Zie bijvoorbeeld De Hullu (2000), p. 241.
233. Treder (1996).
234. Göhler (1998), § 10 Rn 4.
235. Treder (1996), p. 59. Vergelijk de wijze waarop ‘intention’ in het Engelse bestuursstrafrechtelijke

mededingingsrecht wordt vastgesteld (zie par. 3.8.3).
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Eerder is gebleken, dat het bestaan van feitelijke dwaling het opzet kan wegne-
men. Of sprake is van een dergelijk Irrtum kan aan de orde komen tijdens het
(verplichte) horen van de ‘verdachte’ (§ 55 OWiG). 

Ook Göhler lijkt, althans bij eenvoudige delicten en bij ‘bulkdelicten’, geen
hoge eisen te stellen aan het bewijs van − wat hij noemt − de ‘inneren Tatsa-
chen’. Met betrekking tot de inhoud van het Bußgeldbescheid van het bestuurs-
orgaan (§ 66 OWiG) schrijft hij: “Die inneren Tatsachen brauchen in einfachen
und massenhaft vorkommenden Fällen nicht im einzelnen aufgezeigt zu werden;
sie werden sich hier meist von selbst aus dem außeren Geschehen ergeben.”
Onder verwijzing naar rechtspraak maakt Göhler bovendien gewag van het feit,
dat het − althans bij bestuurlijk beboetbare verkeersovertredingen − niet fataal is
indien in het geheel geen woorden zijn gewijd aan de Schuldform. In dat geval
dient te worden uitgegaan van aansprakelijkheid wegens onachtzaamheid: “Ent-
hält der Bußgeldbescheid keine Angaben zur Schuldform, so wird bei (Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten) idR vom Vorwurf fahrlässigen Handelns auszuge-
hen sein (...); soll im gerichtlichen Verfahren eine Geldbuße wegen vorsätzli-
chen Handelns festgesetzt werden, so muß der Betroffene deshalb vorher die
Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes (...) hingewiesen werden (...).”236

Met betrekking tot het vonnis van de rechter, gewezen na beroep, schrijft Göhler
dat het “die rechtliche Bezeichnung der Tat mit der Schuldform” moet aange-
ven, maar “die fehlende Angabe zur Schuldform ist jedoch dann unschädlich,
wenn die Schuldform dem Gesamtzusammenhang einwandfrei zu entnehmen
ist”.237

Het uiteindelijk aannemen van ‘fahrlässiges Handeln’ in plaats van ‘vor-
sätzliches Handeln’ heeft bij een deel van de Duitse Ordnungswidrigkeiten een
belangrijk rechtsgevolg. Bij wijze van voorbeeld kunnen de Verkehrs-Ordnungs
widrigkeiten worden genoemd. De geldboete die ter zake van een VerkehrsOrd-
nungswidrigkeit maximaal kan worden opgelegd hangt af van de vraag of de
Ordnungswidrigkeit opzettelijk dan wel uit onachtzaamheid is begaan. De be-
stuurlijke strafbaarstelling van de meeste Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten volgt
uit § 24 van het Straßenverkehrsgesetz (StVG). De bepaling luidt, voor zover
van belang, als volgt: 

“(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vor-
schrift einer auf Grund des § 6 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung oder
einer auf Grund einer solchen Rechtsverordnung ergangenen Anordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. (...).

                                                       
236. Göhler (1998), § 66 Rn. 14. ‘Aansprakelijkheid wegens onachtzaamheid’ lijkt in de meeste gevallen

per definitie als vangnet te worden gebruikt, zodra opzet om enigerlei reden niet kan worden vast-
gesteld. Zie, in een ander verband, Göhler (1998), § 11 Rn. 10.

237. Göhler (1998), § 71 Rn. 41. Met betrekking tot de boeteoplegging bij rechterlijk besluit (§ 72
OWiG) wordt door Göhler op dit punt verwezen naar zijn commentaar op § 71.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet wer-
den.”238

Aangezien de StVG zelf niet aangeeft hoe hoog de geldboetes mogen zijn, dient
voor de maxima te worden teruggevallen op de algemene wet: de OWiG. In § 17
Abs. 1 en 2 OWiG is bepaald:

“(1) Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz
nichts anderes bestimmt, höchstens eintausend Euro.
(2) Droht das Gesetz für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln Geldbuße
an, ohne im Höchtsmaß zu unterscheiden, so kann fahrlässiges Handeln
im Höchtsmaß nur mit der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages der
Geldbuße geahndet werden.”

Aangezien in de StVG niet anders is bepaald, kan ter zake van de in § 24 StVG
bedoelde Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten een maximale boete van duizend euro
worden opgelegd. Is evenwel sprake van een culpoos begaan verkeersfeit, dan
mag slechts een boete worden opgelegd van maximaal vijfhonderd euro.239

Met betrekking tot Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten zoals bedoeld in § 24
StVG is overigens, binnen de aangegeven grenzen, een ‘boetecatalogus’ tot
stand gekomen om ten aanzien van veel voorkomende Verkehrs-Ordnungs-
widrigkeiten tot een vlotte en eenvoudige afdoening te komen. De bevoegdheid
tot het ontwerpen van een dergelijke catalogus is in § 26a StVG toegekend aan
de bondsminister van verkeer. De catalogus is neergelegd in de zogenaamde
Bußgeldkatalog-Verordnung (BkatV). De Bußgeldkatalog geeft aan met welke
boete een schending van een verkeersvoorschrift, die uit onachtzaamheid onder
‘normale omstandigheden’ is begaan, kan worden beboet.240 Indien sprake is van
opzet, of uitzonderlijke (strafverzwarende) omstandigheden, dan behoren de
boetebedragen te worden verhoogd241. Een automatische verdubbeling bij ‘vor-
sätzliches Handeln’ is in de rechtspraak evenwel afgewezen.242

                                                       
238. De verkeersvoorschriften die bij overtreding een Ordnungswidrigkeit opleveren zijn (dus) met

name terug te vinden in lagere regelgeving (‘Rechtsverordnung’). Een belangrijke bron van ver-
keersvoorschriften betreft de Straßenverkehrsordnung.

239. Zie over deze werking van § 17 OWiG op de Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten van § 24 StVG
uitdrukkelijk Karlsruher Kommentar OWiG (1989),  § 17 Rn. 3 (commentaar van J. Steindorf):
“Die Vorschrift (van § 17 OWiG, EG) hat in den Absätzen 1 und 2 damit subsidiären Charakter.
Soweit in anderen Gesetzen eine eigene Bestimmung über die zulässige Höchtsbuße getroffen wor-
den ist, geht diese vor. Verschiedene Gesetze enthalten sich indessen einer derartigen Regelung und
beschränken sich darauf, für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit “Geldbuße” anzudrohen (zB
§ 24 StVG). Für diese Fälle gelten die Absätze 1 und 2, die somit eine solche − unvollständige −
Bußgeldnorm ergänzen und erst anwendbar gestalten.”

240. Zie § 1 Abs. 2 BKatv. Zie over de BKatv Janiszewski (1998), p. XIX, en Göhler (1998), § 17 Rn.
28 e.v.

241. Janiszewski (1998), p. XIX schrijft met betrekking tot de in de catalogus opgenomen boetebedragen
ter zake van de ‘fahrlässige Begehung’ (onder normale omstandigheden) van Verkehrsordnungs-
widrigkeiten: “(...) sie sind daher bei vorsätzlicher Tat angemessen zu erhöhen (...).”

242. Janiszewski (1998), p. XIX en Göhler (1998), § 17 Rn. 30.
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3.10.3 ‘Unzumutbarkeit’ in het Ordnungswidrigkeitenrecht

Ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht speelt de ‘Unzumutbarkeit’ als
schulduitsluitingsgrond slechts een rol bij onachtzaamheidsdelicten en (bepaal-
de) omissiedelicten, en niet bij opzetdelicten. Göhler lijkt echter van mening te
zijn dat het Ordnungswidrigkeitenrecht, gezien de aard van de Ordnungswidrig-
keiten, ruimte zou moeten bieden voor de algemene disculpatiegrond ‘Unzu-
mutbarkeit’.243 Daarbij vat Göhler het begrip ‘Unzumutbarkeit’ kennelijk op als
ruim begrip dat de wettelijke verontschuldigingsgronden mee omvat. Zijn rede-
nering is als volgt. Bij strafrechtelijke doleuse delicten kan ‘Unzumutbarkeit’ in
zijn algemeenheid slechts tot disculpatie leiden, indien de dader de hoge drem-
pel van de algemene Entschuldigungsgründen heeft bereikt. “Hier ist die Unzu-
mutbarkeit, anders zu handeln, unterhalb der Schwelle des Notstandes (...) nicht
zu rechtfertigen oder auch nur zu entschuldigen, da es in diesem Bereich um den
Rechtsgüterschutz des einzelnen gegen massive Angriffe oder um den Rechts-
güterschutz der Allgemeinheit von hohem Rang geht. So ist zB der Raub, die
Freiheitsentziehung oder eine schwerwiegende Umweltverschmutzung (gesch-
weige denn eine Tötung) unter dem Gesichtspunkt der bloßen “Unzumutbarkeit”
eines gebotenen anderen Handelns, bei deren Situation aber nicht die Ebene des
Notstandes (...) erreicht wird, nicht zu rechtfertigen oder auch nur zu entschuldi-
gen.” Dergelijke rechtsgoedkrenkingen komen echter niet voor in het Ord-
nungswidrigkeitenrecht, aldus Göhler. “Wenn es die (Rechtsprechung) und das
Schriftum im Strafrecht aus wohlabgewogenen Erwägungen hinnehmen, daß
unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit Verhaltensweisen aus dem Ahn-
dungsbereich ausscheiden, die zu schwerwiegenden Rechtsgutverletzungen
führen können, so muß dies erst recht für solche Verhaltensweisen gelten, die
nur in einem Vorbereich der Rechtgutsverletzung mit einer Sanktion bedroht
sind, auch wen sie insoweit vorsätzlich begangen werden (...).” Göhler lijkt te
verdedigen dat aangezien zware rechtsgoedkrenkingen, zoals roof, onder om-
standigheden wegens ‘Unzumutbarkeit’ (via de wettelijke gronden) kunnen
worden verontschuldigd, onvergbaarheid bij ‘lichtere’ rechtsgoedkrenkingen uit
het Ordnungswidrigkeitenrecht ‘sneller’ tot straffeloosheid zou moeten kunnen
leiden.

Het al dan niet kunnen verwerken van ‘Unzumutbarkeit’ bij opzetdelicten
zal in het Ordnungswidrigkeitenrecht waarschijnlijk minder problematisch lig-
gen dan in het Strafrecht, omdat in het Duitse bestuursstrafrecht het opportuni-
teitsbeginsel geldt.244 De instantie die de Ordnungswidrigkeit vervolgt kan der-
halve bij gebleken ‘onvergbaarheid’ besluiten de Ordnungswidrigkeit te laten
rusten. Een zelfde mogelijke invloed van de vervolgende partij op de realisering
van het schuldbeginsel kwam eerder naar voren bij de bespreking van ‘strict
liability’ in het Engelse strafrecht. In het Ordnungswidrigkeitenrecht geldt echter
nog sterker het argument dat Roxin en Jescheck en Weigend aanvoeren tegen

                                                       
243. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 29.
244. Zie, kort, Göhler (1998), § 10 Rn. 15.
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het erkennen van de buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’ in
het Strafrecht: erkenning zal de generaal-preventieve werking van het sanctie-
recht kunnen verzwakken.

3.11 De bijzondere rechtsgebieden

3.11.1 Het jaarrekeningenrecht

De Duitse strafbepalingen op het terrein van het jaarrekeningenrecht zijn neer-
gelegd in de  §§ 331 tot en met 333, 340m en 341m van het HGB en § 17 van
het PublG.245 De bepalingen uit het HGB hebben betrekking op de jaarrekening-
plichtige ‘Kapitalgesellschaften’ (de Aktiengesellschaft, de Gesellschaft mit Be-
schränkter Haftung en de Kommanditgesellschaft auf Aktien), kredietinstellin-
gen en verzekeringsondernemingen, terwijl § 17 PublG betrekking heeft op
grote jaarrekeningplichtige ondernemingen die door niet-Kapitalgesellschaften
worden gedreven. De bestuurlijke strafbaarstellingen inzake het Duitse jaarreke-
ningenrecht zijn neergelegd in de §§ 334, 340n en 341n HGB en § 20 PublG. De
(vele) in de bepalingen genoemde Ordnungswidrigkeiten betreffen met name
overtredingen van voorschriften op het terrein van de indeling van de jaarstuk-
ken en de waardering van vermogensbestanddelen. De Straftaten en Ordnungs-
widrigkeiten uit het Duitse jaarrekeningenrecht, zoals neergelegd in het HGB en
het PublG, eisen voor strafbaarheid veelal ‘opzet’. Een voorbeeld van een straf-
bepaling betreft § 331, aanhef en onder 1 HGB: 

“Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer (...) als Mitglied des vertretungsberechtigen Organs oder des Auf-
sichtsrats einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitallgesel-
schaft in der Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im Lagebericht oder
im Zwischenabschluß nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert.” 

§ 15 StGB brengt mee, dat alleen opzettelijk handelen kan worden gestraft, om-
dat het HGB bij deze bepaling niet voorziet in strafbaarheid wegens onacht-
zaamheid. Voor het Ordnungswidrigkeitenrecht brengt, zo bleek, § 10 OWiG
mee dat in beginsel een doleus schuldverband wordt geëeist, tenzij de wet uit-
drukkelijk strafbaarheid wegens onachtzaamheid toelaat.

                                                       
245. Opvallend is dat de schending van de plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening volgens het

Duitse recht niet (bestuurs)strafrechtelijk kan worden aangepakt. Het Duitse HGB geeft belangheb-
benden de bevoegdheid om in voorkomende gevallen naleving door middel van Zwangsgelder af te
dwingen (zie § 335 HGB). Deze wijze van handhaving heeft nog tot Europeesrechtelijke jurispru-
dentie geleid, omdat zij geen correcte uitvoering van de Europese regelgeving betrof. Zie Hof van
Justitie 29 september 1998, zaak C-191/95 (Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen
Bondsrepubliek Duitsland). Zie hieromtrent, en over de lage deponeringsgraad van met name kleine
GmbH’s: E. Jansen (1999), p. 127 en p. 130 e.v.
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3.11.2 Mededingingsrecht

De centrale ‘bestuurlijke strafbaarstelling’ van de Duitse Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen is neergelegd in § 81 Abs. 1 van de wet.246 De bestuurlij-
ke strafbaarstelling stelt zowel culpose als opzettelijke schending van nader
aangegeven voorschriften bestuurlijk beboetbaar.247 De beboetbare gedragingen
zijn soms materieel omschreven, zoals het ‘niet melden van een fusie’. Andere
feiten zijn als ‘schendingen van bij bepalingen gestelde voorschriften’ beboet-
baar gesteld. § 81 Abs. 1 GWB deelt de beboetbare feiten in negen groepen in.
De volgende groepen Ordnungswidrigkeiten kunnen worden onderscheiden: (1)
het niet-naleven van de wettelijke materiële verbodsbepalingen, (2) het niet-
verstrekken van de inlichtingen die bij bepaalde aanvragen moeten worden ver-
strekt, (3) het niet, niet juist, niet volledig of niet op tijd melden van bepaalde
besluiten of afspraken die op grond van de wet moeten worden aangemeld, (4)
het niet, niet juist, niet volledig of niet op tijd doen van een bepaalde wettelijke
‘aangifte’, (5) het niet voldoen aan voorwaarden die aan een vrijstelling zijn
verbonden, (6) het niet opvolgen van bepaalde bevelen, (7) het niet, niet juist,
onvolledig of niet op tijd melden van fusies, (8) het niet voldoen aan de algeme-
ne plicht tot het verstrekken van gevraagde inlichtingen en (9) het in strijd han-
delen met voorlopige voorzieningen. Aangezien het Duitse kartelrecht voor
beboetbaarheid wegens Kartellordnungswidrigkeiten telkens bewijs van opzet of
culpa eist, loopt het Duitse mededingingsrecht, evenals het Engelse mededin-
gingsrecht maar anders dan het Nederlandse recht, in de pas met het Europese
kartelrecht.248

3.11.3 Het arbeidsomstandighedenrecht

Arbeitsschutzgesetz
De Duitse Arbeitsschutzgesetz heeft als doel de veiligheid en de gezondheid van
‘Beschäftigte’ te waarborgen en te verbeteren: “Dieses Gesetz dient dazu, Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern” (§ 1 Abs. 1,
eerste volzin ArbSchG). Het begrip ‘Beschäftigte’ omvat volgens § 2 Abs. 2 van
de wet onder meer ‘arbeiders’, personen die in het kader van een beroepsoplei-
ding werkzaam zijn, ambtenaren, soldaten en rechters.249 “Wegen der Vielfalt
der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, in denen abhängige Arbeit geleistet

                                                       
246. Zie voor een bespreking van het huidige materiële kartelrecht onder meer Immenga/Mestmäcker

(2001), Bunte (1998), Baums (1998) en Bechtold (1998).
247. “Überwiegend reicht für eine Ahndung wegen vorsätzlicher Tatbestandverwirklichung dolus even-

tualis aus”  (Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 58). In een enkel geval wordt in een wet-
telijke kartelbepaling (ten dele) een zwaardere opzetvorm geëist, zoals ‘(in der) Absicht’. “In sol-
chen Fällen kommt auch eine fahrlässige Begehung insoweit bereits begriffsmäßig nicht in Be-
tracht,” aldus Immenga/Mestmäcker.

248. Zie de paragrafen 3. 4.2 en 3.8.3.
249. De wet spreekt van ‘Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer’, ‘die zu ihrer Berufsbildung Beschäf-

tigten’, ‘Beamtinnen und Beamte’, ‘Soldatinnen und Soldaten’ en ‘Richterinnen und Richter’.
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wird, erscheint  der Begriff “Beschäftigte” als geeigneter weiter Oberbegriff,”
aldus de toelichting op het ontwerp-ArbSchG.250 Aan de andere kant van de
dienstbetrekking staat de ‘Arbeitgeber’.

In het tweede hoofdstuk van de ArbSchG (§ 3 en volgende) zijn in algemene
zin de ‘Pflichten des Arbeitgebers’ op het terrein van de veiligheid en de ge-
zondheid van werknemers neergelegd. De plichten van de werkgever zien veelal
op het nemen van de nodige maatregelen om een zeker resultaat te bereiken. De
‘kernverplichting’ van de werkgever is geformuleerd in § 3 Abs. 1:

“Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er
hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamheit zu überprüfen und erforderli-
chenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
anzustreben.”

Volgens § 3 Abs. 2 is de werkgever verplicht de nodige randvoorwaarden te
scheppen om de in Abs. 1 bedoelde maatregelen door te kunnen voeren:

“Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl
der Beschäftigten 1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die er-
forderlichen Mittel bereitzustellen sowie 2. Vorkehrungen zu treffen, daß
die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden
in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäf-
tigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.”

Bij het nemen van maatregelen op het terrein van de veiligheid en de gezond-
heid van werknemers dient de werkgever bovendien bepaalde beginselen in acht
te nemen (§ 4 ArbSchG). Voorbeelden van beginselen zijn: “Die Arbeit ist so zu
gestalten, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden
und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird” (§ 4 onder 1),
“Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen” (§ 4 onder 2) en “den Beschäf-
tigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen” (§ 4 onder 7). In de §§ 5 en vol-
gende van de ArbSchG zijn iets concretere verplichtingen neergelegd. De werk-
gever moet onder meer de gevaren waaraan zijn werknemers worden blootge-
steld beoordelen en registreren (§§ 5 en 6), op het terrein van de veiligheid en
gezondheid van werknemers samenwerken met andere werkgevers (voor zover
zijn werknemers met werknemers van een andere werkgever samenwerken) en
zijn werknemers voorlichten over veiligheids- en gezondheidskwesties.

De algemene verplichtingen uit het tweede hoofdstuk van de ArbSchG kun-
nen als zodanig niet (bestuurs)strafrechtelijk worden gehandhaafd. De algemene
verplichtingen zullen volgens de door de Duitse wetgever gekozen systematiek
eerst nader moeten zijn geconcretiseerd. Die concretisering kan langs twee we-
gen verlopen. In de eerste plaats zijn de bevoegde handhavingsautoriteiten be
                                                       
250. BT Drs. 13/3540, p. 15. 
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voegd Anordnungen of bevelen uit te vaardigen, die de algemene voorschriften
individualiseren en nader uitwerken. § 22 Abs 3, eerste volzin ArbSchG geeft de
bevoegdheid daartoe:

“Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen,
1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen
oder die Beschäftigten zu Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die
sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen ergeben,
2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen
zur Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der
Beschäftigten zu treffen haben.”

In de tweede plaats kunnen de algemene verplichtingen zijn geconcretiseerd in
door de Duitse Bondsregering vastgestelde Rechtsverordnungen. De bevoegd-
heid van de Duitse regering om op het terrein van het arbeidsomstandigheden-
recht Rechtsverordnungen af te kondigen is gebaseerd op § 18 Abs. 1 (eerste
volzin) ArbSchG.251 Welke onderwerpen met name voorwerp kunnen zijn van
een Rechtsverordnung volgt uit § 18 Abs. 2. Een tweede grond voor het uitvaar-
digen van Rechtsverordnungen in het kader van de arbeidsomstandigheden is
neergelegd in § 19 ArbSchG. Volgens die bepaling is de Bondsregering ook
bevoegd om Rechtsverordnungen uit te vaardigen ter ‘Durchführung’ van Euro-
pese regelgeving, besluiten van internationale organisaties en bilaterale verdra-
gen, voor zover die regelingen onderwerpen betreffen die ook in de ArbSchG
aan de orde komen.

Ordnungswidrigkeiten en Straftaten
De Anordnungen en de Rechtsverordnungen geven niet alleen handen en voeten
aan de algemene verplichtingen uit het tweede hoofdstuk van de ArbSchG, maar
dienen tevens als aanknopingspunt voor de (bestuurs)strafrechtelijke handhaving
van het materiële arbeidsomstandighedenrecht. Met betrekking tot het materiële
arbeidsomstandighedenrecht kunnen namelijk slechts de overtredingen van de
Anordnungen en de Rechtsverordnungen bestuurlijke of ‘gewone’ strafbare
feiten opleveren. § 25 ArbSchG levert de centrale bestuurlijke strafbaarstelling,
waaraan de nog te bespreken ‘gewone’ strafbaarstelling van de ArbSchG is ge-
koppeld. § 25 ArbSchG luidt als volgt:

“(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. einer
Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
oder 2 a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehba-
re Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder b) als Beschäftigter einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 22 Abs. 3   Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt.

                                                       
251. “Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die sonstigen verantwortlichen Personen
zu treffen haben und wie sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten,
die sich aus diesem Gesetz ergeben zu erfüllen.”
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.”

Uit de Anordnungen en de Rechtsverordnungen die op grond van § 18 Abs. 1 of
§ 19 zijn uitgevaardigd volgt dus welke concrete voorschriften uit het materiële
arbeidsomstandighedenrecht bij overtreding Ordnungswidrigkeiten opleveren.
Voorbeelden van Rechtsverordnungen waarin voorschriften zijn neergelegd zijn
de Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bild-
schirmgeräten (BilscharbV)252 en § 7 van de Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung/BaustellV).253 Uit de
centrale bestuurlijke strafbaarstelling blijkt dat zowel de opzettelijke schending
van voorschriften, als de culpose schendingen van voorschriften kan worden
beboet.

De ‘gewone’ strafbaarstelling van de ArbSchG is neergelegd in § 26. De
bepaling stelt straf op het onder bepaalde verzwarende omstandigheden begaan
van zekere gedragingen, genoemd in § 25 Abs. 1 onder 1 en 2. De bepaling luidt
als volgt:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer 1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung be-
harrlich wiederholt oder 2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines Beschäftigten gefährdet.” 

Het onder verzwarende omstandigheden begaan van de gedraging genoemd in §
25 Abs. 2 Nr. 2 onder b zal nimmer tot een ‘echt’ strafbaar feit leiden. ‘Beschäf-
tigte’ kunnen derhalve hoogstens bestuurlijk worden beboet. De overige gedra-
gingen kunnen een strafbaar feit opleveren voor zover sprake is van ‘hardnekki-
ge recidive’ (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 onder a) of het in gevaar brengen van het leven
of de gezondheid van een werknemer (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 en Nr. 2).

Uit de bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen blijkt dat ‘strafbaarheid’
wegens Ordnungswidrigkeiten in het arbeidsomstandighedenrecht kan intreden
na bewijs van opzettelijke of culpose betrokkenheid. Indien sprake is van recidi-
ve, of van opzet en levensgevaar, dan evolueren de Ordnungswidrigkeiten tot
Straftaten.

Arbeitszeitgesetz
In § 1 van de Arbeitszeitgesetz is het doel van de wet als volgt geformuleerd:

                                                       
252. De BildscharbV is opgenomen in Artikel 3 van de Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzel-rich-

linien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz van 4 december 1996 (BGBl. I, 1841).
253. Verordnung van 10 juni 1998, BGBl. I 1283.
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“Zweck des Gesetzes ist es,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der
Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für
flexibele Arbeitszeiten zu verbesseren sowie
2. denn Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Ar-
beitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.”

De ArbZG is, evenals de Nederlandse Atw, een getrouwe uitwerking van de
Europese arbeidstijdenrichtlijnen. In de wet zijn derhalve de Europese normen
terug te vinden op het terrein van de ‘gewone’ dagelijkse arbeids- en rusttijd, de
arbeid op zondagen en nachtarbeid. In de §§ 7 en 12 zijn de regels te vinden
omtrent de toegestane afwijkingen van wettelijke normen; de afwijkingen moe-
ten zijn neergelegd in een ‘Tarifvertrag’ (collectieve arbeidsovereenkomst) of
een op een ‘Tarifvertrag’ gebaseerde ‘Betriebsvereinbarung’ (een overeenkomst
tussen de ondernemingsraad (‘Betriebsrat’) en de werkgever).254

In § 22 Abs. 1 ArbZG is de centrale bestuurlijke boetebepaling van de wet
neergelegd. Uit de aanhef volgt dat het gaat om de strafbaarstelling van de Ar-
beitgeber die opzettelijk of uit onachtzaamheid zekere voorschriften van de wet
of van op de wet gebaseerde Rechtsverordnungen overtreedt. De aanhef van §
22 Abs. 1 luidt namelijk als volgt: “Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitge-
ber vorsätlich oder fahrlässig (...)” (volgt opsomming van voorschriften). De
Ordnungswidrigkeiten betreffen onder meer het te lang laten werken van een
werknemer, het tewerkstellen van een werknemer op een zon- of feestdag (uit-
zonderingen daargelaten) en het in strijd handelen met een door de bevoegde
autoriteit uitgevaardigde ‘Anordnung’. Het onder bepaalde ‘verzwarende’ om-
standigheden begaan van zekere overtredingen, opgesomd in § 22 Abs. 1 Arb-
ZG, levert op grond van § 23 ArbZG een strafbaar feit op:

“(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Ar-
beitnehmers gefährdet oder
2. beharrrlich wiederholt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 180 Tagessätzen bestraft.”

De strafbepaling eist voor strafbaarheid in beginsel opzet, dan wel recidive. Uit
het tweede lid van § 23 ArbZG blijkt dat ook het uit onachtzaamheid veroorza-
ken van gevaar voor de gezondheid of de ‘Arbeitskraft’ van de werknemer kan
worden gestraft.

                                                       
254. Zie omtrent de ‘Betriebsvereinbarungen’ § 77 van de Betriebsvereinbarungengesetz.
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3.12 Conclusie
De ‘Nederlandse werking’ van het schuldbeginsel bij overtredingen kent een
duale achtergrond. Na het wijzen van het Melk en water-arrest is de ‘leer van het
materiële feit’ behouden gebleven, hetgeen (althans in theorie) een positieve
invloed heeft op de effectiviteit van de handhaving. De ‘leer van het materiële
feit’ brengt een verlichting van de bewijslast van het OM mee. Anderzijds is, bij
afwezigheid van alle strafrechtelijk relevante schuld, sprake van straffeloosheid.
Dit rechtsbeschermende aspect dient de rechtvaardigheid van de strafrechtsple-
ging. De werking van het Nederlandse schuldbeginsel vertoont derhalve zowel
rechtsbeschermende aspecten, als aspecten van effectiviteit. Daarmee is niet
gezegd dat beide aspecten altijd even zwaar wegen. Doel en strekking van een
strafbepaling kunnen meebrengen, dat het belang van effectiviteit de doorslag
geeft.

Langemeijer benadert de werking van het schuldbeginsel niet zozeer vanuit
de omkering van de bewijslast ten aanzien van schuld, maar vanuit de matiging
van het bewijsrisico van het OM. Vanuit dat perspectief wordt met name het
belang van de effectiviteit van de handhaving benadrukt. Langemeijer laat zien
dat, althans in het ordeningsrecht, de werking van de ‘pure’ leer van het materi-
ele feit niet veel verschilt van de werking van de door de Hoge Raad ‘genuan-
ceerde’ leer. Ter wille van de effectiviteit van de handhaving zal het risico dat
onschuldigen worden gestraft op de koop toe worden genomen, om de werkelijk
schuldigen niet de dans te laten ontspringen. Indien, bij een aanhouding ter zake
van een niet-brandend achterlicht, aansprakelijkheid kan worden ontlopen door
te stellen: ‘ik wist niet dat het licht niet brandde’, dan zou het achterliggende
belang (de verkeersveiligheid) niet worden gediend.

De idee dat ten aanzien van één, enkele of alle delictsbestanddelen geen
schuldbewijs is vereist heeft in het Engelse strafrecht een duidelijke band met
het belang van effectieve wetshandhaving. ‘Strict liability’ mag onder omstan-
digheden worden aangenomen, indien dat kan bijdragen tot gedrag dat in over-
eenstemming is met de doelstellingen van de wet. De achtergrond hiervan is, dat
het aannemen van strict liability kan bijdragen aan een grotere waakzaamheid
ten aanzien van het voorkomen van een delict. Strict liability beoogt in deze
opvatting de naleving van normen te bevorderen. De grote vraag is evenwel, hoe
strikt ‘strict liability’ is. Theoretisch is het mogelijk, dat absolute liability be-
staat. In een dergelijk geval is geen enkel schuldverweer mogelijk ten aanzien
van één, enkele of alle delictsbestanddelen. Dit wordt wel gelegitimeerd vanuit
de idee, dat de bescherming van de maatschappij met een dergelijke aansprake-
lijkheidsvorm is gediend. De bestraffing van werkelijk onschuldigen wordt op-
geofferd aan het belang de maatschappij zoveel mogelijk te beschermen tegen
werkelijk schuldigen. Voor zover wel een schuldverweer mogelijk is, wordt de
omkering van de schuldbewijslast wel gelegitimeerd met de idee dat de ver-
dachte beter weet hoe een normschending heeft plaatsgevonden, zodat het eerder
op zijn weg ligt tegenbewijs te geven. Ook hier komt met name de matiging van
het bewijsrisico van de vervolgende instantie naar voren. Voor zover op enig
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moment de kans bestaat dat een schuldeloze wordt gestraft, hetzij omdat hij
geen schuldverweer kan voeren, hetzij omdat hij slechts een beperkt schuldver-
weer kan voeren, wordt dit wel gelegitimeerd met de overweging dat het, uitein-
delijk, in de kern gaat om (het bevorderen van de ) naleving van normen.

In het Duitse (bestuurs)strafrecht zal altijd ‘opzet’ of ‘onachtzaamheid’
bewezen moeten worden. Deze ‘strikte’ uitwerking van het schuldbeginsel heeft
een rechtsbeschermend aspect; de leer van het materiële feit wordt niet erkend in
Duitsland. Voor wat betreft de handhaving van het ordeningsrecht lijkt de situa-
tie in Duitsland daarmee haaks te staan op de ontwikkelingen in het Nederlandse
en het Engelse recht. Uit de literatuur blijkt evenwel dat aan het bewijs van op-
zet of onachtzaamheid in het bestuursstrafrecht geen hoge eisen worden gesteld.
Verder wordt in het Duitse (bestuurs)strafrecht het bestaan van een algemeen
‘verwijtbaarheidsuitsluitend’ verweer, zoals het Nederlandse beroep op avas,
niet erkend. De acceptatie van een dergelijk verweer zou, zo blijkt bij Roxin en
Jescheck en Weigend, de effectiviteit van het strafrecht doen verminderen.
Jescheck en Weigend spreken de vrees uit dat een dergelijk verweer de generaal-
preventieve werking van het strafrecht zou verzwakken. Daarnaast wordt door
Roxin betoogd dat de rechter niet de aangewezen persoon is om ‘criminele poli-
tiek’ te voeren. Deze Duitse schrijvers voeren daarmee aan, dat het ‘enkele’
belang van naleving van wetgeving uiteindelijk prevaleert. Op bepaalde mo-
menten mag van de rechtssubjecten, zo wordt gezegd, enkel ‘rechtsgehoorzaam-
heid’ worden verlangd, zonder dat daar automatisch de mogelijkheid van een
bevrijdend verweer tegenover staat. 

Nagegaan is, op welke wijze het schuldbeginsel in concreto werkt in het Neder-
landse, Engelse en Duitse jaarrekeningenrecht, mededingingsrecht en arbeids-
omstandighedenrecht. Voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de
wettelijke normen uit het Nederlandse jaarrekeningenrecht en arbeidsomstan-
dighedenrecht is de werking van het schuldbeginsel bij overtredingen, zoals
door de Hoge Raad ontwikkeld, van groot praktisch belang omdat − voor zover
kon worden nagegaan − verreweg de meeste strafbepalingen overtredingen op-
leveren. In het bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht blijkt de ‘leer van het
materiële feit’ eveneens te gelden. Voor het kunnen beboeten van schendingen
van mededingingsrechtelijke voorschriften is, anders dan in het Europese kartel-
recht, geen bewijs van opzet of schuld vereist. Het is aan de ‘verdachte’ om aan-
nemelijk te maken dat hem van de overtreding geen verwijt kan worden ge-
maakt. Ook het bestuursstrafrechtelijke arbeidsomstandighedenrecht lijkt uit te
gaan van de leer van het materiële feit. Uit het Voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht vierde Tranche blijkt dat voor wat betreft de werking van het
schuldbeginsel in het (komende) bestuurlijke boeterecht in beginsel eveneens
wordt uitgegaan van de leer van het materiële feit. Een persoon mag derhalve na
bewijs van een gedraging worden beboet, tenzij de overtreder zich met succes
kan beroepen op het ontbreken van verwijtbaarheid.



202     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

In het Duitse (bestuurs)strafrechtelijke jaarrekeningenrecht kan, zo bleek, met
name een opzettelijke schending van jaarrekeningvoorschriften worden beboet
of gestraft. In het Duitse mededingingingsrecht, alsmede in het Duitse arbeids-
omstandighedenrecht, kan zowel de opzettelijke als de culpose schending van
voorschriften bestuurlijk worden beboet. Het Duitse arbeidsomstandigheden-
recht wordt bovendien strafrechtelijk gehandhaafd. De strafbepalingen betreffen
telkens het onder verzwarende omstandigheden begaan van Ordnungswidrig-
keiten.

Het strafrechtelijk gehandhaafde Engelse arbeidsomstandighedenrecht kent
belangrijke bepalingen, die bij overtreding ‘offences of strict liability’ opleve-
ren. Ook het strafrechtelijk gehandhaafde Engelse jaarrekeningenrecht kent
enkele ‘offences of strict liability’; de voorschriften die bij schending ‘strict
liability’ opleveren betreffen met name voorschriften die zich tot de vennoot-
schap richten. Schendingen van voorschriften die door functionarissen van de
vennootschap kunnen worden gepleegd eisen veelal bewijs van een subjectieve
gesteldheid. Het Engelse bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht loopt voor
wat betreft de subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid in de pas met het
Europese kartelrecht. De ‘Director General of Fair Trading’ mag alleen een
‘civil penalty’ opleggen indien hij ervan overtuigd is dat de schending van een
voorschrift ‘intentionally’ of ‘negligently’ is begaan. De strafrechtelijk gehand-
haafde ‘formele’ mededingingsnormen eisen voor strafbaarheid in enkele ge-
vallen een opzettelijk of culpoos schuldverband, maar ‘strict liability’ blijkt ook
voor te komen.
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