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Hoofdstuk 4

Aansprakelijkheid voor ondergeschikten

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre het belang van ‘effectieve
wetshandhaving’ een rol speelt of heeft gespeeld bij (de ontwikkeling van) Ne-
derlandse, Duitse en Engelse aansprakelijkheidsfiguren die de ‘aansprakelijk-
heid’ of ‘verantwoordelijkheid’ in verband met gedragingen van ondergeschik-
ten betreffen. Vraagstukken die betrekking hebben op de aansprakelijkheid of de
verantwoordelijkheid in verband met gedragingen van ondergeschikten worden
door mij ook wel vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid genoemd.
Voor wat betreft het Nederlandse recht zal het ‘functionele daderschap’ centraal
staan, en meer in het bijzonder het ‘functionele plegerschap’. De Hullu heeft het
wezen van ‘functioneel daderschap’ als volgt omschreven: “De kern van functi-
oneel daderschap is dat iemand die niet persoonlijk in fysieke zin de delictsge-
draging heeft verricht, niettemin als pleger kan worden aangemerkt omdat hij
voor de gedraging verantwoordelijk is.”1

Uit de literatuur blijkt dat er veel onzekerheid bestaat over het wezen van
‘ons’ functionele daderschap. Veel schrijvers behandelen deze rechtsfiguur als
een bijzondere vorm van daderschap, maar sommige schrijvers relativeren die
bijzonderheid. Alvorens de (al dan niet bestaande) invloed van effectiviteit op
het bestaan en de ontwikkeling van deze rechtsfiguur wordt besproken, zal ik
trachten het Nederlandse functionele daderschap nader te duiden. Aan de hand
van rechtspraak en literatuur zal ik een antwoord proberen te geven op de vraag
of het Nederlandse functionele daderschap al dan niet als bijzondere rechtsfiguur
moet worden geduid. De conclusies die ik uiteindelijk met betrekking tot het
Nederlandse recht trek zullen door deze benadering onvermijdelijk zijn gekleurd
door de voorafgaande analyse van het functionele daderschap.

Na de bespreking van het Nederlandse functionele plegerschap zullen En-
gelse en Duitse aansprakelijkheidsfiguren worden besproken die kunnen worden
ingezet om vraagstukken van ‘functionele verantwoordelijkheid’ op te lossen. In
dit hoofdstuk zal bovendien, per land, na een bespreking van de algemene dog-
matiek ten aanzien van vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid, voor
zover mogelijk een nadere blik worden geworpen op de relevantie van de be-

                                                       
1. De Hullu (2000), p. 149.
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sproken rechtsfiguren voor de handhaving van het (bestuurs)strafrechtelijke
arbeidsomstandighedenrecht, jaarrekeningenrecht en mededingingsrecht.

4.2 Plegen ‘door middel van’ anderen

4.2.1 Inleiding

Als ‘pleger’ van een strafbaar feit wordt diegene aangemerkt, die zelf alle be-
standdelen van het strafbare feit heeft vervuld. In de Nederlandse rechtspraak is
erkend dat ook het feitelijk door een ander laten uitvoeren van enkele of alle
delictsbestanddelen onder omstandigheden het zelf plegen van een delict kan op-
leveren. Een voorbeeld van een dergelijke invulling van ‘plegen’ wordt ge-
vonden in HR 22 juli 1947, NJ 1947, 469 (m. nt. WP). In eerste aanleg en in
hoger beroep was bewezen verklaard dat de verdachte “op of omstreeks 22 fe-
bruari 1946 van België in Nederland opzettelijk heeft ingevoerd 24 autobinnen-
en 24 autobuitenbanden, 1372, althans een aantal brilmonturen, 586 paar, al-
thans een aantal brilglazen en 1 kist parfumerie, 1 melkbus zonder overlegging
van door den Minister van Financiën aangegeven documenten aan een ambte-
naar der Invoerrechten en Accijnzen, wetende dat dit verboden was.” Het be-
wezenverklaarde was strafbaar gesteld in art. 21 lid 1 van het Deviezenbesluit
1945.2 In cassatie werd aangevoerd dat niet de verdachte, maar anderen de goe-
deren in Nederland hadden ingevoerd. Sterk leunend op een verklaring van de
verdachte overwoog de Hoge Raad: 

“O. dat uit de in het vonnis van den Politierechter gebezigde verklaring
van requirant is komen vast te staan, dat hij te Antwerpen met vier Engel-
se militairen heeft afgesproken, dat deze de betreffende door hem in Bel-
gië gekochte goederen uit België naar Nederland zouden vervoeren, voor
welk vervoer hij toen een beloning heeft toegezegd; dat die goederen te
Antwerpen in een militaire auto zijn geladen en door die militairen van
Antwerpen naar Dordrecht zijn vervoerd; dat hij de militaire auto in een
tweede auto heeft gevolgd; dat te Nispen aan de grens een Hollandse dou-
anebeambte bij de militaire auto is geweest, waarna de auto is doorgere-
den;
O. dat deze gang van zaken, met betrekking tot requirants handelingen,
valt onder invoeren zoals omschreven in het Deviezenbesluit 1945, waar-
bij het onverschillig is dat requirant niet zelf in de auto, waarmede het
vervoer geschiedde, was gezeten, nu hij zelf in een tweede auto volgde;
dat dus ook dit middel niet tot cassatie kan leiden (...).”

In art. 5 onder 14 van het Deviezenbesluit 1945 was ‘invoer’ van goederen
onder meer omschreven als “invoer in het vrije verkeer rechtstreeks uit het
buitenland (...), met dien verstande, dat onder invoer wordt begrepen het aan-
wezig hebben van roerende goederen in, aan of op enig vervoermiddel, hetwelk

                                                       
2. Besluit van 10 oktober 1945, Stb. F 222.
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uit het buitenland is gekomen (...).” Advocaat-Generaal Van Asch van Wijck
meende dat bewezen kon worden dat de verdachte de in de tenlastelegging
genoemde goederen ‘aanwezig had’, zodat tevens bewezen kon worden dat de
verdachte die goederen had ingevoerd. Annotator Pompe meende echter dat ook
zonder een verwijzing naar de in het Deviezenbesluit opgenomen definitie in
deze zaak van ‘invoer’ door de verdachte kon worden gesproken. “De H.R.
bepaalt zich tot de overweging, dat requirants handelingen vallen onder invoeren
zooals omschreven in het Deviezenbesluit. Het cassatiemiddel gaat van een
strikt feitelijke opvatting uit. Invoeren acht requirant blijkbaar de “lichamelijke”,
“materieele”, handeling van vervoeren. Daartegenover kan ook zonder verwij-
zing naar de omschrijving in art. 5 van het Deviezenbesluit gesteld worden, dat
invoeren een juridische, dus meer geestelijke, beteekenis heeft. Deze beteekenis
strijdt trouwens niet met het dagelijks spraakgebruik. Evenals in het juridische
wordt ook in het algemeene spraakgebruik bij handelingen meer op het doel dan
op de lichamelijke handeling gelet.”

4.2.2 Plegen door middel van ondergeschikten

De vraag in hoeverre van het ‘plegen’ van een strafbaar feit kan worden gespro-
ken, indien de delictsbestanddelen feitelijk door een ander zijn uitgevoerd, is in
de rechtspraak met name aan de orde gekomen bij strafbare feiten, die bepaalde
‘economische activiteiten’ betreffen. Te denken valt in dit verband bijvoorbeeld
aan de verboden ‘verkoop’ van goederen. In hoeverre kan de eigenaar van een
winkel wegens de verboden verkoop van een goed worden gestraft, indien de
verkoop feitelijk tot stand is gebracht door een ondergeschikte?

HR 31 januari 1950, NJ 1950, 286 (m. nt. BVAR) betrof de vennote van een
vennootschap onder firma, die ervan werd verdacht te zamen en in vereniging
met een andere vennoot in een zekere periode “door bemiddeling van haar pro-
curatiehouder” kaarsen te hebben verkocht tegen een hogere prijs dan was toe-
gestaan op grond van de ‘Prijzenbeschikking Kaarsen 1948’. De bijzondere
politierechter had haar in hoger beroep vrijgesproken, omdat zij niet geacht kon
worden kaarsen te hebben verkocht, ook niet door bemiddeling van de procura-
tiehouder.3 De politierechter overwoog onder meer: “Weliswaar hebben ver-
dachte en haar medevennoot blijkens het door verdachte’s gemachtigde overge-
legd uittreksel Handelsregister de procuratiehouder W., die heeft verklaard zelf-
standig te hebben ingekocht en verkocht, algehele volmacht verleend, doch deze
volmacht, die is te beschouwen als een civielrechtelijke tot het uitoefenen van
het bedrijf voor en namens de Firma K.B., mag niet aldus worden uitgelegd, dat
verdachte en haar medevennoot daardoor tevens aansprakelijk zouden zijn voor
strafrechtelijke handelingen, door dien procuratiehouder in de uitoefening van
dat bedrijf gepleegd. Voor het plegen van een strafrechtelijke handeling als de
onderhavige is een persoonlijke daad of handeling van de pleger vereist en zulks

                                                       
3. Het betrof een hoger beroep ten aanzien van een beschikking van een Tuchtrechter voor de prijzen.
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is in casu niet het geval met verdachte, zodat zij op dezen grond behoort te wor-
den vrijgesproken van het haar te laste gelegde.” De officier van justitie bij de
rechtbank Rotterdam was tegen deze vrijspraak in cassatie gegaan. De Hoge
Raad achtte het cassatieberoep ontvankelijk, omdat de politierechter een onjuiste
betekenis had toegekend aan het begrip ‘verkopen’ uit de Prijzenbeschikking en
het daarmee samenhangende begrip ‘heeft verkocht’ in de tenlastelegging. De
Hoge Raad overwoog:

“(...) dat de Bijz. Politierechter mitsdien heeft beslist, dat hij, die door
bemiddeling van een procuratiehouder met algehele volmacht kaarsen
verkoopt, niet “verkoopt” in den zin van de Prijzenbeschikking Kaarsen
1948 indien van geen “persoonlijke daad of handeling” zijnerzijds bij dien
verkoop is gebleken;
dat deze beslissing in haar algemeenheid is onjuist, daar de strekking van
deze, op grond van art. 3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 gege-
ven, beschikking medebrengt, dat hij, die door bemiddeling van een al-
gemeen procuratiehouder kaarsen verkoopt, “verkoopt” in den zin van
vermelde prijzenbeschikking en, naar gelang der omstandigheden, daar-
voor strafrechtelijk aansprakelijk is ook indien hij geen persoonlijke daad
of handeling met betrekking tot dien verkoop heeft verricht.”

Annotator Röling schreef: “Blijkbaar ging de politierechter uit van de, men zou
kunnen zeggen naturalistische, opvatting van de gedraging (...). De H.R. huldigt
reeds lang een meer sociaal, juridisch begrip. Sinds steeds meer strafbepalingen
ontstonden in verband met het verrichten van bepaalde maatschappelijke
functies, werd hoe langer hoe meer de behoefte gevoeld aan een functioneel
“plegen”-begrip. (...) De strafwet gebruikt nu eenmaal allerlei begrippen, die
niet zien op een bepaalde feitelijke activiteit, die niet zien op een bepaalde spier-
beweging, maar die zien op een bepaald maatschappelijk iets-bewerken. Zo wor-
den dergelijke begrippen functionele begrippen, waarbij als verrichter van de
functie wordt aangeduid hij die maatschappelijk bewerkt dat een bepaald gebeu-
ren plaats vindt. Daarnaast is er het verschijnsel waarop de H.R. in ander ver-
band wees, dat “steeds vaker personen handelingen niet rechtstreeks doch door
méér tussenkomende personen verrichten” (...).”4

In dit verband kan nog op een andere economische zaak worden gewezen.
In HR 21 februari 1950, NJ 1950, 603 ging het om een drietal beherende
vennoten van een commanditaire vennootschap, alsmede om een door dezen ge-
machtigde procuratiehouder (ene De G.), die ervan werden verdacht ‘tezamen en
in vereniging, althans ieder voor zich als werkgever(s)’ aan werknemers lonen te
hebben ‘toegekend’, die niet in overeenstemming waren met de toepasselijke
wettelijke regeling. De politierechter was tot een vrijspraak gekomen. De rechter
had onder meer overwogen dat de procuratiehouder niet als ‘werkgever’ kon
worden aangemerkt, terwijl ten aanzien van de drie beherende vennoten − zo zij
al als ‘werkgever’ konden worden beschouwd − niet kon worden bewezen, “dat
                                                       
4. Deze overweging is afkomstig uit HR 24 januari 1950, NJ 1950, 287. Het arrest had betrekking op

‘medeplichtigheid aan uitlokking tot poging tot misdrijf’.
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zij het zijn, die de gewraakte lonen hebben toegekend.” “Het vaststellen der
lonen immers is blijkens de afgelegde verklaringen de taak van de verdachte de
G., samen met de niet gedagvaarde mede-directeur, terwijl de beherende ven-
noten, van wie één niet is gedagvaard, zich geheel uit het beheer hebben terug-
getrokken en zij met de vaststelling der lonen geen enkele bemoeienis hebben;
evenmin is gebleken, dat zij kennis droegen van de hoogte der lonen.” De
officier van justitie bij de rechtbank Rotterdam ging tegen de ten aanzien van de
beherende vennoten gegeven vrijspraken met succes in cassatie. De Hoge Raad
meende dat de beherende vennoten wel degelijk als ‘werkgever’ moesten wor-
den aangemerkt, zodat de politierechter een onjuiste uitleg had gegeven van het
begrip ‘werkgever’. Met betrekking tot het begrip ‘lonen toekennen’ had de
politierechter eveneens een onjuiste uitleg gegeven: “(...) dat toch deze woorden
in de telastelegging kennelijk zijn gebezigd in de betekenis, welke zij hebben in
art. 17 lid 1 Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen en den werkgever het
toekennen van te hoge lonen als gedraging wordt toegerekend, ook als hij deze
niet persoonlijk heeft toegekend, doch dat toekennen door een ander heeft doen
verrichten.”

4.2.3 Functionele interpretatie 

In de weergegeven uitspraken heeft het ‘oplossen’ van het vraagstuk van func-
tionele verantwoordelijkheid alles te maken met het interpreteren van de toe-
passelijke delictsomschrijvingen. In HR 31 januari 1950, NJ 1950, 286 stelde de
Hoge Raad dat de strekking van de ‘Prijzenbeschikking Kaarsen 1948’ mee-
bracht dat het daarin gebezigde begrip ‘verkopen’ het ‘door bemiddeling van
een algemeen procuratiehouder kaarsen verkopen’ omvat, ook al heeft de ‘mid-
dellijke verkoper’ “geen persoonlijke daad of handeling met betrekking tot dien
verkoop (...) verricht”. In HR 21 februari 1950, NJ 1950, 603 stond het begrip
‘lonen toekennen’ uit het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen centraal.
Het feitelijke ‘toekennen van lonen’ mocht aan de werkgever worden ‘toege-
rekend’, ook al was dat ‘toekennen’ niet door de werkgever persoonlijk ge-
schied.

Het op een dergelijke wijze oplossen van vraagstukken van functionele
verantwoordelijkheid wordt in de literatuur wel de ‘functionele interpretatie’ van
delictsomschrijvingen genoemd. De delicten die aldus (kunnen) worden geïnter-
preteerd, worden functionele delicten genoemd. Kenmerk van functionele
interpretatie is, zo blijkt bij Remmelink, dat in de delictsomschrijving een be-
paalde ‘functie’ wordt ingelezen, “die voor het delict typerend is”.5 Met be-
trekking tot uitspraken, waarin delictsomschrijvingen functioneel zijn geïnter-
preteerd, schrijft Remmelink: “In al deze gevallen dient men een kwaliteit − die
van gebruiksgerechtigde, ondernemer, eigenaar enz. − te bezitten, terwijl men
anderzijds niet per se ‘eigenhandig’ hoeft op te treden, maar wel in die functie

                                                       
5. Remmelink (1996), p. 110. Zie ook Van Veen (1989), p. 301.
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moet bewerkstelligen, dat het (verboden) gedrag plaats vindt. In zoverre is toch
sprake van een handeling.” Hoewel functionele interpretatie met name in het
(economisch) ordeningsrecht lijkt voor te komen, wordt deze methode tot vast-
stelling van daderschap ook bij commune delicten gevonden. Een voorbeeld
betreft HR 29 mei 1990, NJ 1991, 217 (m. nt. Sch). In die zaak werd een arrest
van het hof te ’s-Gravenhage in stand gelaten waarin een arts wegens moord
werd veroordeeld, ook al had hij geen “feitelijke handelingen” verricht die
“rechtstreeks tot de moord hadden geleid”.6 Ten aanzien van de arts was onder
meer bewezen verklaard dat hij “opzettelijk en met voorbedachte rade een
vrucht van het vrouwelijk geslacht welke vrucht werd gedragen door een vrouw
genaamd M.E.R. en welke vrucht naar redelijkerwijs verwacht mocht worden in
staat was buiten het moederlichaam in leven te blijven, van het leven heeft
beroofd”. De arts had de vrouw onderzocht en had vastgesteld, dat zij zwanger
was. De duur van de zwangerschap had hij evenwel “niet zo nauwkeurig moge-
lijk vastgesteld”. Volgens zijn diagnose was de vrouw negentien of twintig we-
ken zwanger. Hij had de vrouw een week later “doen opnemen” in een zieken-
huis, en een assistent-arts de opdracht gegeven ‘nalador’ toe te dienen, “zulks
teneinde die vrucht vroegtijdig en levenloos ter wereld te doen komen”. De arts
had daarbij aan de assistent meegedeeld, dat de zwangerschap op dat moment
zestien weken bedroeg. De zwangerschap bedroeg in werkelijkheid evenwel
vijfentwintig weken. Bij een dergelijke zwangerschapsduur is onderbreking van
de zwangerschap niet meer toegestaan; de uiterste grens ligt bij vierentwintig
weken. Omdat de arts niet nauwkeurig genoeg de zwangerschapsduur had
vastgesteld, had hij zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke
kans dat de zwangerschap meer dan vierentwintig weken bedroeg. Uiteindelijk
kon worden geoordeeld, dat de arts de vrucht van het leven had beroofd.

4.3 Het IJzerdraadarrest

4.3.1 Inleiding

In beschouwingen over functioneel daderschap heeft het zogenaamde IJzer-
draadarrest (HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 (m.nt. BVAR)) een centrale
plaats veroverd. In dat arrest lijkt de Hoge Raad zich niet te hebben beperkt tot
functionele interpretatie, maar lijkt hij meer algemene voorwaarden voor het al
dan niet kunnen aannemen van functionele verantwoordelijkheid te hebben
geformuleerd. Uit latere jurisprudentie kan worden afgeleid, dat deze voor-
waarden zowel aansprakelijkheidsbeperkend als aansprakelijkheidsverruimend
kunnen werken. Alvorens op de waarde en de status van de criteria wordt
ingegaan, schets ik het arrest en enige daarin voorkomende bijzonderheden.

                                                       
6. De Hullu (2000), p. 153. Zoals De Hullu aangeeft, werd het daderschap van de arts in cassatie niet

geproblematiseerd. Zie over het arrest ook Knigge (1992), p. 128.
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4.3.2 De IJzerdraadcriteria

De zaak die leidde tot het IJzerdraadarrest betrof de eigenaar van een export-
bedrijf die in strijd met het Deviezenbesluit 1945, ‘middels J.D.M., Export-
manager tevens chef inkoper’, ter verkrijging van een ‘uitvoer- en/of deviezen-
vergunning’ voor de uitvoer van ijzerdraad al dan niet opzettelijk in strijd met de
waarheid formulieren zou hebben ‘ingevuld’, en deze formulieren zou hebben
‘doen toekomen’ aan de Centrale Dienst In- en Uitvoer te Den Haag. Tevens zou
de eigenaar van het bedrijf opzettelijk partijen ijzerdraad hebben ‘uitgevoerd’,
zonder overlegging van de noodzakelijke documenten aan de ambtenaren van de
Invoerrechten en Accijnzen. De economische kamer van de rechtbank te Haar-
lem had de verdachte veroordeeld wegens het opzettelijk in strijd met de waar-
heid invullen van formulieren en het doen toekomen van deze formulieren aan
de betreffende instantie, alsmede wegens de opzettelijke uitvoer van de partijen
ijzerdraad zonder overlegging van de voorgeschreven documenten. De recht-
bank had overwogen: “dat verd.’s raadsman heeft aangevoerd, dat niet is bewe-
zen dat hij heeft ingevuld, heeft doen toekomen en heeft uitgevoerd, laat staan
dat hij die handelingen opzettelijk verrichtte, doch dit verweer faalt, omdat, het-
geen in een eenmanszaak door ondergeschikten als M. in hun dienstbetrekking
ingevolge hun algemene opdracht wordt verricht, geacht moet worden door de
eigenaar van die eenmanszaak te zijn verricht.” De economische kamer van het
hof te Arnhem meende dat de rechtbank het verweer van de raadsman, behalve
met betrekking tot het opzettelijk handelen, terecht had verworpen. Het hof
meende echter dat het verweer op andere gronden had moeten worden ver-
worpen:

“(...) dat het Hof dit verweer verwerpt omdat, indien de strafwet in eco-
nomische zaken termen gebruikt, die zien op een bepaald economisch iets
bewerken, zoals i.c. het doen van valse opgaven in een aanvrage voor uit-
voervergunning en uitvoeren en indien de verboden handeling verricht
wordt in een bepaald bedrijf, zoals i.c. een eenmanszaak, door onderge-
schikten ingevolge hun algemene opdracht binnen de kring van dat be-
drijf, de structuur van de tegenwoordige samenleving, waarin steeds vaker
personen handelingen niet rechtstreeks door een of meer tussenkomende
personen verrichten, meebrengt dat als “pleger” van die handelingen
wordt aangemerkt de eigenaar van het bedrijf, die economisch bewerkt
dat die verboden handelingen geschieden, ook al is die eigenaar niet op de
hoogte en al heeft hij daartoe geen bijzondere opdracht aan zijn personeel
gegeven; dat derhalve in het onderhavige geval de verd. als eigenaar van
het bedrijf “X.” voor de door zijn ondergeschikte, zijn exportmanager M.
in zijn dienstbetrekking binnen de kring van het bedrijf verrichte strafbare
handelingen, strafrechtelijk aansprakelijk is (...).”

Later voegde het hof hier nog aan toe, “dat aan de bedoelde aansprakelijkstelling
van verd. niet in de weg staat, dat de ondergeschikte M. zelf ook ter zake van
bedoelde strafbare handelingen vervolgd en veroordeeld zou zijn”, zoals de
raadsman nog had opgemerkt.
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De door het hof gehanteerde aansprakelijkheidsregel ging de Hoge Raad te ver.
De ‘stelling’ dat de verdachte ‘heeft ingevuld’, ‘heeft doen toekomen’ en ‘heeft
uitgevoerd’ werd volgens de Hoge Raad niet door de door het hof gegeven over-
wegingen gesteund:

“(...) dat nu echter, wat cassatiemiddel I betreft, deze overwegingen die
stelling niet kunnen dragen, aangezien daarbij uit het enkele verricht-
worden van handelingen gelijk de genoemde, die op een economisch iets
bewerken zouden zien, in een eenmanszaak door ondergeschikten inge-
volge hun algemene opdracht binnen de kring van dat bedrijf, het dader-
schap van den eigenaar van dat bedrijf is afgeleid “ook al is de eigenaar
van de handelingen niet op de hoogte en al heeft hij geen bijzondere op-
dracht aan zijn personeel gegeven”; dat toch handelingen zoals dergelijk
in strijd met de wet invullen van formulieren, doen toekomen van formu-
lieren aan den Dienst van In- en Uitvoer en uitvoeren van goederen,
slechts dan waren aan te merken als gedragingen van verd., indien verd.
erover vermocht te beschikken, of die handelingen al dan niet plaatsvon-
den, en deze behoorden tot de zodanige, welker plaatsvinden blijkens den
loop van zaken door verd. werd aanvaard of placht te worden aanvaard
(...).”   

De eis van ‘beschikken’ en ‘aanvaarden’, nodig om in het onderhavige geval tot
daderschap te concluderen, staan heden ten dage bekend als de ‘IJzerdraad-
criteria’.

Het hof had de bewezenverklaring onder meer doen steunen op een ver-
klaring van de verdachte: “Ik ben eigenaar van het Exportbedrijf “X.” en als
zodanig verantwoordelijk voor hetgeen in dat bedrijf mijn exportmanager tevens
chef inkoper, getuige J.D.M. verricht heeft in 1952, toen hij door mij was belast
met de verzorging van de export en het aanvragen van deviezen- en uitvoer-
vergunningen daartoe, waaronder te begrijpen hetgeen door hem is verricht met
betrekking tot de uitvoer van de in de t.l.l. genoemde partijen ijzerdraad naar
Finland.” De Hoge Raad meende dat, ongeacht de motivering van het hof, het
daderschap van de verdachte inderdaad zou kunnen volgen uit een erkenning
door de verdachte. Maar de door de verdachte afgelegde verklaring was te alge-
meen om daar zijn daderschap op te gronden; de door de verdachte erkende,
algemene verantwoordelijkheid als eigenaar van het bedrijf ‘bestaat niet onbe-
perkt’, aldus de Hoge Raad, “zodat onzeker moet worden geacht of die opgave
van verd. wel zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid betreft”. Daderschap
van de verdachte had wellicht kunnen worden aangenomen indien de eigenaar
niet (alleen) zou hebben gesproken over zijn algemene verantwoordelijkheid als
‘eigenaar’, maar zich (ook) concreter had uitgelaten over de ten laste gelegde,
door de exportmanager verrichte gedragingen. Als hij had verklaard dat hij wel
wist dat de formulieren onjuist werden ingevuld, dan zou daderschap zeker
kunnen worden aangenomen indien tevens had kunnen worden vastgesteld dat
hij vervolgens niet had ingegrepen. Alsdan had de eigenaar het plaatsvinden van
het onjuist invullen ‘blijkens de loop van zaken aanvaard’.
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4.3.3 Toerekening van opzet

In het IJzerdraadarrest had de rechtbank bewezen verklaard dat de eigenaar van
de eenmanszaak opzettelijk formulieren onjuist had ingevuld en dat de eigenaar
opzettelijk partijen ijzerdraad naar Finland had uitgevoerd, zonder de nood-
zakelijke bescheiden te overleggen aan de ambtenaren van de Invoerrechten en
Accijnzen. Hoewel het hof van mening was dat de eigenaar van het export-
bedrijf strafrechtelijk aansprakelijk was voor door zijn ondergeschikte in zijn
dienstbetrekking en binnen de kring van het bedrijf verrichte strafbare han-
delingen, ging deze ‘aansprakelijkstelling’ volgens het hof niet zover dat de
eigenaar ook aansprakelijk was voor het bij zijn exportmanager gevonden opzet.
Het hof overwoog: “(...) dat immers het begrip “opzet” in het strafrecht betekent
een bepaalde psychische instelling van de dader t.a.v. het strafbare feit of be-
paalde onderdelen daarvan, welke psychische instelling de grondslag vormt van
zeer ernstige door de rechter op de persoon toe te passen correcties, dat de
wetgever niet kan hebben bedoeld, deze correcties mogelijk te maken op de
enkele grond, dat die psychische instelling bij een ondergeschikte van de dader
aanwezig is; dat het evenmin de strekking der wet kan zijn, iemand voor een
feit,  (...)7 waarvan te zijnen aanzien van enige criminele gesteldheid niet blijkt,
aan misdrijf schuldig te verklaren.” De Procureur-Generaal bij het hof te Arn-
hem sloot zich in cassatie aan bij het oordeel van de rechtbank. De Hoge Raad
kon zich daar niet in vinden, en was van mening dat het hof zich, althans op dit
punt, niet schuldig had gemaakt aan grondslagverlating. Refererend aan de op-
vatting van de P-G bij het hof te Arnhem overwoog de Hoge Raad: “(...) dat
echter het besproken oordeel is onjuist, daar opzet t.a.v. enig delict of delicts-
bestanddeel door het Nederlandse strafrecht nergens wordt toegerekend aan een
natuurlijke persoon, indien die geestesgesteldheid bij hem of haar niet persoon-
lijk aanwezig is geweest.” Annotator Röling zag nog wel enige ruimte voor het
aannemen van opzet bij de eigenaar via de voorwaardelijk opzet-constructie.
“Waarom zou niet opzet van de patroon kunnen worden aangenomen als hij het
opzet van de employé placht te billijken? De leer van het voorwaardelijk opzet
(bewustzijn van mogelijkheid van “opzet bij de employé” terwijl men ook zou
gebillijkt hebben als men zekerheid daaromtrent had gehad) zou hier nieuwe
triomphen vieren kunnen.” In de door Röling geschetste oplossing is echter
evenmin sprake van ‘toerekening’ van opzet; bij de eigenaar dient immers
‘bewustzijn van mogelijkheid van opzet bij de employé’ te worden vastgesteld.

‘Toerekening van opzet’ is door de Hoge Raad voor wat betreft het straf-
recht categorisch afgewezen. In het fiscale boeterecht, althans met betrekking tot
de zogenaamde fiscale ‘vergrijpboeten’,8 is het kunnen toerekenen van opzet
evenwel uitdrukkelijk geaccepteerd. In HR 15 juli 1988, BNB 1988, 270 oor-
deelde de Hoge Raad dat een fiscale ‘verhoging’ alleen kan worden opgelegd
nadat is vastgesteld dat het aan het opzet of de grove schuld van de belasting-

                                                       
7. Op deze plaats staat oorspronkelijk de afkorting ‘t.a.v.’, die kennelijk overbodig is.
8. Zie de artt. 67d, 67e en 67f AWR.
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plichtige is te wijten dat te weinig belasting is geheven. Hieraan werd toe-
gevoegd: “Aan dat bewijs kan niet afdoen de omstandigheid dat de belasting-
plichtige bij het doen van zijn aangifte gebruik maakte van de diensten van een
adviseur en hij meende een juiste aangifte te doen en dat het aan zijn adviseur is
te wijten dat te weinig belasting is geheven, tenzij de belastingplichtige aantoont
dat hij in redelijkheid niet hoefde te twijfelen aan de fiscale aanvaardbaarheid
van de mededelingen of adviezen van die adviseur. Aldus kan het voorkomen
dat een onjuistheid in de aangifte, die is te wijten aan opzet of grove schuld van
de adviseur, voor rekening van de belastingplichtige komt.”9 Deze fiscaal-
rechtelijke toerekeningsregel blijkt sterk samen te hangen met het veiligstellen
van een effectieve handhaving van het fiscale recht. De Hoge Raad overwoog
namelijk verder: “Zou de belastingplichtige een verdergaande mogelijkheid
hebben zich erop te beroepen dat hij is afgegaan op hem door zijn adviseur
verstrekte mededelingen en adviezen en hem zelf geen opzet of grove schuld
kan worden verweten, dan zou hij er een niet aanvaardbaar belang bij hebben de
aangifte niet zelf op te stellen doch dit over te laten aan een adviseur. Hij zou
dan immers, mits hij bij de keuze van zijn adviseur de nodige zorg in acht
genomen heeft, de sanctie die de wet verbindt aan het doen van een onjuiste
aangifte, van zich kunnen afwentelen.” Indien het kunnen ‘afwentelen’ van een
sanctie zou worden geaccepteerd, zou de naleving van het fiscale recht worden
gefrustreerd.10 Hoewel het niet-accepteren van toerekening van opzet een funda-
menteel kenmerk is van het Nederlandse materiële strafrecht, is een dergelijke
toerekening − terwille van een effectieve handhaving van het fiscale recht − in
het fiscale bestuursstrafrecht wel aanvaard.

4.3.4 Aansprakelijkheidsgrenzen

De door de Hoge Raad geformuleerde IJzerdraadcriteria fungeren in het IJzer-
draadarrest als inperkende aansprakelijkheidscriteria. Het hof had de aanspra-
kelijkheidsgrens te ruim getrokken, door te oordelen dat de eigenaar van de
onderneming strafrechtelijk aansprakelijk is voor al het strafbare, dat de onder-
geschikte binnen zijn dienstbetrekking en binnen het bedrijf heeft begaan. De
grensbepalende functie van de IJzerdraadcriteria kan nader worden geïllustreerd
aan de hand van HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413 (m.nt. ’tH), waarin de
IJzerdraadcriteria juist extra aansprakelijkheidsruimte hebben verschaft ten op-
zichte van de door een lagere rechter te eng getrokken aansprakelijkheidsgrens.
Een vennootschap onder firma, de exploitant van een ‘bar-discotheek’, stond
terecht omdat zij te zamen en in vereniging met anderen of een ander, althans
alleen, in de uitoefening van haar bedrijf “middels een bij haar in dienst zijnde

                                                       
9. Zie nader over de toetsing van de belastingrechter aan de ‘onschuldpresumptie’: Wiewel (2001),

p. 109 e.v.
10. De achtergronden van de ‘fiscaalrechtelijke toerekeningsregel’ zijn nader uitgewerkt in Gritter

(2001). Zie voor een recentere (eveneens strafrechtelijke) bespreking van de toerekeningsregel:
Valkenburg (2001), p. 108 e.v.
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en/of voor of namens haar handelende portier of medewerker” onderscheid had
gemaakt tussen personen wegens hun ras; een aantal personen van Turkse
afkomst was de toegang tot de bar-discotheek geweigerd. De rechtbank had de
vennootschap vrijgesproken. Volgens de rechtbank was “niet (...) afdoende
gebleken dat verdachte als leidinggevende instantie in de Bar-Discotheek (...)
haar portier (...) heeft geïnstrueerd omtrent de niet-toelating van personen
wegens hun ras in de discotheek, zodat het ten laste gelegde verdachte niet kan
worden toegerekend.” Dit bleek een te beperkte opvatting van ‘daderschap’ te
zijn. De Hoge Raad overwoog: “In haar (...) overweging heeft de rechtbank als
haar oordeel tot uitdrukking gebracht dat de verdachte niet als dader kan worden
aangemerkt van de in de telastelegging omschreven handeling. Aan dat oordeel
ligt kennelijk de opvatting ten grondslag dat, indien handelingen zoals strafbaar
zijn gesteld in art. 429quater Sr (zoals die bepaling ten tijde van het ten laste
gelegde feit luidde) worden verricht door personen in dienst van dan wel
handelende voor of namens een vennootschap onder firma, die vennootschap
slechts als dader daarvan kan worden aangemerkt indien zij die personen
omtrent die handelingen heeft geïnstrueerd. (...) Deze opvatting kan evenwel
niet als juist worden aanvaard. Van daderschap van een vennootschap onder
firma van door een zodanig persoon verrichte handelingen als strafbaar gesteld
in evengenoemde bepaling kan immers eveneens sprake zijn indien de
vennootschap erover vermocht te beschikken of die handelingen al dan niet
plaatsvinden en deze behoorden tot de zodanige welker plaatsvinden blijkens de
feitelijke gang van zaken door de verdachte werd aanvaard of placht te worden
aanvaard.” Van daderschap van de vennootschap onder firma was volgens de
Hoge Raad dus niet alleen sprake als zij haar ondergeschikten zou hebben
geïnstrueerd tot het maken van onderscheid wegens ras; indien de vennootschap
over de strafbare gedraging vermocht te beschikken en deze had aanvaard of
placht te aanvaarden kon ook daderschap worden aangenomen. Bewijs van
instructie of opdracht had zeker tot daderschap geleid; nu daarvan geen sprake
was, kon echter nog niet worden gezegd dat de vennootschap geen dader was.11

4.3.5 Nadere plaatsbepaling van de IJzerdraadcriteria

Inleiding
Uit de literatuur blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de status en de
waarde van de IJzerdraadcriteria. Onzeker is bijvoorbeeld, in welke situaties de
criteria gelden of behoren te worden toegepast. Gelden de criteria alleen in
‘echte’ bedrijfsmatige situaties, zoals het geval was in het IJzerdraadarrest, of
ook in gevallen die daar (wellicht) veel van weg hebben, zoals was in de zaak
van de aborterende arts? Gelden de criteria in alle gevallen waarin sprake is van
een ‘plegen door middel van anderen’? Gelden de criteria on- verkort voor het
vaststellen van het daderschap van een rechtspersoon, of alleen voor het vast-
stellen van het daderschap van natuurlijke personen en andere niet-rechts-
                                                       
11. Ook annotator ’t Hart ziet het arrest in deze context.
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personen? Moet überhaupt worden gesproken van criteria? In het navolgende
zal worden getracht enige lijnen uit te zetten ten aanzien van de status en de al
dan niet betrekkelijke waarde van de criteria.

Het begrip ‘bewerkstelligen’
Uit de rechtspraak lijkt te kunnen worden afgeleid dat de IJzerdraadcriteria
betrekking hebben op een bijzondere vorm van betrokkenheid bij het feitelijk
vervullen van delictsbestanddelen door ondergeschikten of ‘vertegenwoordi-
gers’. Deze bijzondere betrokkenheid bestaat uit het ‘bewerkstelligen’ of − an-
ders gezegd − strafrechtelijk relevant veroorzaken van strafbare feiten, waarvan
de delictsbestanddelen geheel of ten dele door ondergeschikten of ‘vertegen-
woordigers’ worden vervuld. Vóór het wijzen van het IJzerdraadarrest kwam het
begrip ‘bewerkstelligen’ van een verboden gedraging als aansprakelijkheids-
vestigende betrokkenheid reeds ter sprake in HR 13 maart 1933, NJ 1933, p.
1385 e.v. (het ‘Tribune-arrest’). In dat arrest gaf de Hoge Raad een uitleg van
het juridische begrip ‘drukken’ in art. 419 Sr. De Hoge Raad overwoog onder
meer:

“(...) dat blijkens de bewoordingen van art. 419 Sr. dader van het daar om-
schreven feit is hij, die drukt, en onder 2° van dat artikel “de drukker” ge-
noemd wordt;
dat er geen enkele reden bestaat om aan te nemen, dat de daar bedoelde
handeling van het drukken uitsluitend zoude kunnen worden gepleegd
door het hoofd in den zin van eigenaar of exploitant van een drukkersbe-
drijf, doch veeleer, in overeenstemming ook met het gewoon spraakge-
bruik, moet worden aangenomen, dat ook zij, die, zonder hoofd van het
bedrijf te zijn, diè handelingen verrichten, welke in het drukkersbedrijf
rechtstreeks op het totstandkomen van het gedrukte product zijn gericht,
zijn te beschouwen als zij, die drukken, in den zin van genoemd art. 3;
dat dan ook de directeur van een het drukkersbedrijf uitoefenende naam-
looze vennootschap wel degelijk is iemand, die drukker van beroep is, en
zulk een directeur, die bewerkstelligt, dat door het aan hem onderge-
schikte personeel stukken worden afgedrukt, is te beschouwen als iemand,
die bedoelde stukken drukt in den zin van genoemd artikel, daargelaten of
ook nog andere personen als drukker in genoemden zin in aanmerking
komen.”

Uit de overwegingen van de Hoge Raad volgt dat het ‘drukken’ in de zin van art.
419 Sr niet alleen het fysieke drukken van producten betreft, maar ook het
‘bewerkstelligen’ van dat drukken. 

In het zogenaamde ‘Eerste Visserij-arrest’ (HR 12 juni 1979, NJ 1979, 555
(m. nt. GEM)) werd eveneens gesproken van het ‘bewerkstelligen’ van verboden
gedragingen. Het arrest betrof de reder en/of eigenaar van een vissersvaartuig,
waarmee op enig moment in strijd met de ‘Beschikking vangstbeperking tong en
schol 1977’ de visserij op tong en/of schol was uitgeoefend. De economische
kamer van het hof te Den Haag had de verdachte vrijgesproken. Weliswaar kon
volgens het hof worden bewezen dat de verdachte op het moment van het uit-
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oefenen van de visserij reder en/of eigenaar was van het vissersvaartuig, terwijl
bovendien kon worden bewezen dat op het in de tenlastelegging genoemde
tijdstip met het vaartuig op tong en/of schol werd gevist, maar beide omstandig-
heden waren volgens het hof van onvoldoende gewicht om aan te kunnen nemen
dat de reder in strijd met de wet de visserij ‘had uitgeoefend’. Tussen de positie
van de reder en de met het vaartuig verrichte visserij miste kennelijk een scha-
kel, die − bij aanwezigheid − strafrechtelijke aansprakelijkheid van de reder had
kunnen meebrengen. Die schakel, de koppeling tussen de specifieke positie van
de functionaris en de concrete, feitelijke gedraging (uitgevoerd, in dit geval, aan
boord van het vissersvaartuig) werd door de Hoge Raad in het Eerste Visserij-
arrest omschreven met het begrip ‘bewerkstelligen’. Met betrekking tot de reik-
wijdte van het begrip ‘visserij uitoefenen’ overwoog de Hoge Raad: “Naar de
strekking van deze beschikking geschiedt de in art. 2 daarvan verboden uit-
oefening van visserij niet alleen door de personen die aan boord van het betrok-
ken vissersvaartuig de voor bedoelde uitoefening noodzakelijke handelingen
verrichten, maar ook door degene die, in zijn hoedanigheid van reder en/of
eigenaar van dat vaartuig, bewerkstelligt dat daarmee de visserij in strijd met het
verbod wordt uitgeoefend.” Het hof had volgens de Hoge Raad geen onjuiste
uitleg gegeven van het begrip ‘visserij in strijd met het verbod uitoefenen’; de
door het hof bewezen verklaarde omstandigheden waren kennelijk onvoldoende
om het bewerkstelligen van verboden visserij aan te kunnen nemen.

In het zogenaamde Tweede Visserij-arrest (HR 1 juli 1981, NJ 1982, 80
(m.nt. ThWvV)) werd het begrip ‘bewerkstelligen’ nader in verband gebracht
met de IJzerdraadcriteria. Het arrest had betrekking op een vennootschap onder
firma, die reder en/of eigenaar van een vissersvaartuig was en ervan werd ver-
dacht − in strijd met de ‘Beschikking vangstbeperking andere zeevissoorten dan
tong en schol 1978’ − de visserij op kabeljauw te hebben uitgeoefend. Het hof
had de vennootschap vrijgesproken, omdat geen sprake zou zijn geweest van
‘bewerkstelligen’ van verboden visserij door de reder:

“(...) dat het Hof wel bewezen acht, dat verdachte op de in de telasteleg-
ging genoemde tijd reder en/of eigenaar van het in de telastelegging ge-
noemde vissersvaartuig was, alsmede dat op die tijd aan boord van dat
vaartuig op de in de telastelegging genoemde positie de visserij is uitgeoe-
fend; dat echter niet is gebleken, dat verdachte alstoen en aldaar in haar
hoedanigheid van reder en/of eigenaar van het bedoelde vissersvaartuig
heeft bewerkstelligd, dat verdachte daarmede de visserij op kabeljauw,
zijnde een vissoort als genoemd in de bijlage 2 en 3 Beschikking vangst-
beperking andere vissoorten dan tong en schol 1978 heeft uitgeoefend in
een in voormelde bijlage bij die vissoort genoemd water, (...) in strijd met
het dienaangaande geldende verbod; dat immers verdachte genoemd
vaartuig heeft uitgerust met boomkorren, netten, welke speciaal geëigend
zijn voor de uitoefening van de visserij op platvis, zoals tong en schol, en
de schipper van genoemd vaartuig die aldaar en alstoen de visserij uitoe-
fende, in opdracht van verdachte viste op tong en schol (...).”
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De Hoge Raad meende dat het hof geen onjuiste uitleg had gegeven van het
begrip ‘visserij uitoefenen’. Hij overwoog:

“Naar de strekking van voormelde beschikking geschiedt de in art. 2
daarvan verboden uitoefening van de visserij niet alleen door de personen
die aan boord van het betrokken vissersvaartuig de voor bedoelde uitoefe-
ning noodzakelijke handelingen verrichten, maar ook door degene die in
zijn hoedanigheid van reder en/of eigenaar van het betrokken vissers-
vaartuig bewerkstelligt dat met dat vaartuig de visserij in strijd met dat
verbod wordt uitgeoefend. Van zodanig bewerkstelligen is sprake indien
de vorenbedoelde aan boord van het vissersvaartuig verrichte handelingen
zijn aan te merken als gedragingen van de verdachte. Dit zou het geval
zijn indien de verdachte erover vermocht te beschikken of die handelingen
al dan niet zouden plaatsvinden en deze behoorden tot de zodanige welker
plaatsvinden blijkens de feitelijke gang van zaken door de verdachte werd
aanvaard of placht te worden aanvaard.”

In de door het hof gegeven motivering van de vrijspraak waren volgens de Hoge
Raad ‘onvoldoende aanknopingspunten’ te vinden voor het oordeel, dat het hof
een onjuiste uitleg had gegeven van het begrip ‘visserij uitoefenen’. Toegespitst
op de criteria: aangenomen mag worden dat de reder ‘vermocht te beschikken’
over de handelingen op het vissersvaartuig, niet kan worden aangenomen dat de
vennootschap de verboden visserij op kabeljauw heeft aanvaard. Integendeel; de
vennootschap had het vaartuig ‘uitgerust’ met netten, die geschikt waren voor de
vangst van een andere vissoort dan kabeljauw, terwijl de schipper van het vaar-
tuig “in opdracht van verdachte” viste op tong en schol, en niet op kabeljauw.
Evenals in het IJzerdraadarrest blijkt dat de enkele positie van de mogelijke
functionele dader niet redengevend is voor het aannemen van daderschap; enige
concrete betrokkenheid bij de verboden handelingen, op zijn minst bestaand in
het ‘bewerkstelligen’ van die gedragingen, is een noodzakelijk vereiste voor het
aannemen van daderschap.12

Het ‘bewerkstelligen’ van verboden gedragingen is, zo kan voorlopig uit de
arresten worden afgeleid, de basis waarop de strafrechtelijke verantwoordelijk-
heid van de functionele dader als pleger is gebaseerd.13 Opmerkelijk is dat het in
de besproken arresten telkens gaat om het bewerkstelligen van puur fysieke
handelingen van personen, die voor de functionele dader optreden: handelingen,
‘welke in het drukkersbedrijf rechtstreeks op het totstandkomen van het ge-
drukte product zijn gericht’ en de ‘aan boord van een vissersvaartuig’ verrichte,
voor het uitoefenen van visserij noodzakelijke, handelingen.

De persoon van de functionele dader
Uit de (gepubliceerde) rechtspraak zijn mij geen gevallen bekend, waarin de
Hoge Raad het daderschap van een rechtspersoon (expliciet) koppelt aan de
                                                       
12. Zie, uitdrukkelijk, Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 216. 
13. De Hullu (1993), p. 22, plaatst het functionele daderschap eveneens uitdrukkelijk in termen van

‘bewerkstelligen’: in wezen heeft het functioneel-daderschapsbegrip de “letterlijke spierbeweging”
vervangen door “gedrag dat een bepaald effect bewerkstelligt”.
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IJzerdraadcriteria. Het IJzerdraadarrest betrof het daderschap van de eigenaar
van een eenmanszaak, terwijl het Tweede Visserij-arrest en het arrest inzake
discriminatie in een bar-discotheek het daderschap van een vennootschap onder
firma betrof. Uit het laatste arrest wordt wel afgeleid, dat de IJzerdraadcriteria,
al dan niet onder omstandigheden, een rol kunnen spelen bij het daderschap van
een rechtspersoon.14 Die stap volgt evenwel niet dwingend uit het Tweede
Visserij-arrest en het arrest inzake discriminatie. Weliswaar is de vennootschap
onder firma, zijnde een ‘vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid’, te zamen
met enige andere niet-rechtspersonen in art. 51 Sr met ‘de rechtspersoon’ gelijk
gesteld, maar die gelijkstelling betreft wellicht slechts de erkenning van de
rechtssubjectiviteit en de strafbaarheid van de genoemde niet-rechtspersonen.
Uit het enkele feit dat een vennootschap onder firma, evenals een rechtspersoon,
strafbare feiten kan begaan en deswege kan worden gestraft, volgt nog niet dat
de voorwaarden waaronder een vennootschap onder firma in bepaalde situaties
kan worden aangesproken dezelfde voorwaarden zijn als die, welke gelden voor
‘echte’ rechtspersonen. In het volgende hoofdstuk wordt nader teruggekomen op
het daderschap van de (echte) rechtspersoon, en het belang van de IJzerdraad-
criteria voor de vaststelling van dat daderschap.

Beperkte betekenis van de IJzerdraadcriteria?
Knigge heeft betoogd, dat de IJzerdraadcriteria − zo zij al behoren te gelden −
slechts in nauw te omlijnen gevallen van betekenis zijn. De schrijver acht de
specifieke context van het IJzerdraadarrest van doorslaggevend belang. In het
IJzerdraadarrest was volgens hem sprake van een eigenaar die slechts zijdelings
was betrokken bij de concrete, plaatsgevonden hebbende gedragingen. “Ver-
dachte had als eigenaar slechts zijdelingse bemoeienis: de exportmanager was
bij verdachte in dienst en vervulde − op eigen wijze − een taak die hem in die
betrekking door de verdachte was opgedragen.”15 Die zijdelingse bemoeienis
vormde geen strafrechtelijk relevante betrokkenheid, waarop het daderschap van
de eigenaar kon worden gebaseerd. Als belangrijke achtergrond van dit oordeel
ziet Knigge dat geaccepteerd is, dat de eigenaar van een eenmanszaak taken mag
delegeren. “Van hem wordt niet verwacht dat hij iedere verrichting van de
ondergeschikte controleert. Het is dan niet redelijk hem aan te spreken als de
papieren niet in orde zijn.”16 Andere belangrijke kenmerken van de IJzerdraad-
casus zijn, althans volgens Knigge, de aard van de verweten gedragingen en de
persoon die de gedragingen feitelijk heeft verricht. De aan de eigenaar ten laste
gelegde gedragingen betroffen handelingen in het economisch verkeer, die door
onderg schikten ingevolge hun algemene opdracht binnen de kring van het be-
drijf werden verricht. Deze factoren, gekoppeld aan de ‘zijdelingse bemoeienis
van de eigenaar’, duiden op een situatie waarin een ondergeschikte in relatieve
vrijheid en zelfstandigheid taken voor de eigenaar van een eenmanszaak ver-

                                                       
14. Zie bijvoorbeeld De Hullu (2000), p. 161 e.v. en Remmelink (1996), p. 150 e.v.
15. Knigge (1992), p. 142.
16. Knigge (1992), p. 143.
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richt. Een dergelijke situatie wordt door mij in het vervolg ‘IJzerdraadsituatie’
genoemd.

Knigge ziet de IJzerdraadcriteria niet zozeer als criteria waaraan het al dan
niet bestaan van daderschap kan worden getoetst, als wel als bijkomende
feitelijke omstandigheden die in de specifieke context van de IJzerdraadcasus tot
het aannemen van strafrechtelijke aansprakelijkheid hebben kunnen leiden. “Het
gaat niet om een bijkomend vereiste voor daderschap, maar om een feitelijke
omstandigheid, op grond waarvan in bepaalde gevallen tot daderschap kan wor-
den geconcludeerd. Die omstandigheid is dat de verdachte wist (of placht te aan-
vaarden) dat in strijd met de wet werd gehandeld.”17 Zoals de feiten in de casus
lagen, lag aansprakelijkheid kennelijk niet in de rede. Als had kunnen worden
vastgesteld dat de eigenaar van malversaties, begaan door de ondergeschikte,
had geweten, of daarmee had ingestemd, kon daderschap kennelijk wel worden
aangenomen. Aldus wijst Knigge op de mogelijk bestaande betrekkelijke waarde
van de IJzerdraadcriteria. Voor zover zij al behoren te gelden, gelden zij volgens
hem slechts in bijzondere gevallen. De criteria gelden volgens Knigge dus niet
als ‘algemene’ criteria die ‘het’ daderschap begrenzen.

Knigge is verder van mening, dat de factoren die in IJzerdraadsituaties tot
daderschap kunnen leiden te beperkt zijn. Hij acht voorstelbaar dat er situaties
zijn waarin − gegeven de relatieve afstand tussen de eigenaar en de min of meer
zelfstandig werkende ondergeschikte − de eis van wetenschap of ‘plegen te
aanvaarden’ een te hoge drempel opwerpt voor het aannemen van daderschap.
Volgens Knigge zijn er gevallen denkbaar waarin ook tot daderschap zou
moeten kunnen worden geconcludeerd indien (slechts) kan worden vastgesteld
dat de dader had moeten begrijpen dat er − bijvoorbeeld − malversaties hebben
plaatsgevonden. Enerzijds kan delegatie geoorloofd zijn, maar anderzijds kan,
onder omstandigheden, nader toezicht op de taakvervulling van de onderge-
schikte noodzakelijk zijn. Indien controle uit onachtzaamheid achterwege wordt
gelaten, kan aansprakelijkheid in bepaalde situaties in de rede liggen, omdat de
eigenaar had moeten begrijpen dat zich onregelmatigheden hadden kunnen
voordoen. Een dergelijke benadering van aansprakelijkheid dient, zo kan hieraan
worden toegevoegd, de effectiviteit van de wetshandhaving.

De vraag kan worden opgeworpen of de vormen van betrokkenheid waarop
Knigge duidt per definitie onvoldoende zijn om, in IJzerdraadsituaties, tot aan-
sprakelijkheid te concluderen. In het IJzerdraadarrest is overwogen dat de
eigenaar slechts dan dader is, indien hij over de verboden gedragingen vermocht
te beschikken en indien hij − blijkens de loop van zaken − het plaatsvinden van
die gedragingen heeft aanvaard of placht te aanvaarden. Taalkundig duidt
‘aanvaarden’ op een ‘zich erin schikken’ iets te ondergaan of te doorstaan, of
‘het zich belasten met een verplichting of verantwoordelijkheid’. Voorstelbaar is
dat in bepaalde situaties uit het ‘uit onachtzaamheid niet controleren van de
ondergeschikte’ mag worden afgeleid dat de eigenaar zichzelf met strafrechte-

                                                       
17. Knigge (1992), p. 143. 
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lijke verantwoordelijkheid heeft belast, ofwel het plaatsvinden van de verboden
gedragingen heeft aanvaard. De Hoge Raad zegt uitdrukkelijk niet, dat de
eigenaar de verboden gedragingen moet hebben aanvaard. Daderschap kan
worden aangenomen, indien de eigenaar ‘het plaatsvinden’ van de verboden
gedragingen blijkens de loop van zaken heeft aanvaard. Op basis daarvan zou
kunnen worden verdedigd dat het ‘aanvaarden’ − anders dan doorgaans wordt
aangenomen − in hoge mate is geobjectiveerd.18 

De IJzerdraadcriteria en de ‘rechtsplicht tot ingrijpen’
Volgens Knigge kan in IJzerdraadsituaties in beginsel tot daderschap van de
eigenaar van een eenmanszaak worden geconcludeerd als de verdachte had ge-
weten, of placht te aanvaarden, dat de ondergeschikte in strijd met de wet heeft
gehandeld. “Die intentionele betrokkenheid bij de voorgevallen feiten maakt
hem tot dader, omdat dan gezegd kan worden dat hij − door niet in te grijpen −
in zorg tekort is geschoten.”19 Vaststelling van de omstandigheid dat de eigenaar
over de gedraging ‘vermocht te beschikken’ houdt in, zo kan hier aan worden
toegevoegd, dat de eigenaar wel de (reële) mogelijkheid had tot ingrijpen.

Knigge heeft laten zien dat functioneel daderschap in wezen geen bijzon-
dere rechtsfiguur is, die de aansprakelijkheid van de eigenaar van een eenmans-
zaak buiten de wet om uitbreidt. De aansprakelijkheid van de functionele dader
zal in IJzerdraadsituaties in veel gevallen namelijk in verband kunnen worden
gebracht met − in de dogmatiek geaccepteerde − oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid.20 Ook Remmelink legt een verband tussen ‘oneigenlijke omissie-
aansprakelijkheid’ en functioneel daderschap. In het kader van een behandeling
van het ‘nalaten’ in het strafrecht schrijft hij: “Wij zagen hiervoor ook, dat bij de
zgn. functionele delicten het eigenlijke handelen vaak door anderen geschiedt,
terwijl de functionaris zelf achter zijn bureau zit. Toch worden die handelingen
hem toegerekend. Hij is als functionaris daarvoor aansprakelijk, zodat wij
wezenlijk ook daar met oneigenlijke omissie te maken hebben.”21 ‘Oneigenlijke
omissie’ en ‘functioneel daderschap’ worden ook door andere schrijvers wel met
elkaar in verband gebracht, maar het ‘functioneel daderschap’ wordt veelal toch

                                                       
18. Vergelijk Strijards (1988), p. 72, die betoogt dat het bij ‘aanvaarden’ van bepaalde gebeurtenissen

gaat om “een ‘uiterlijke indruk’ die de aansprakelijke in zijn opstelling maakt”. Verder schrijft hij:
“Het gaat om de strekking van de opstelling in het maatschappelijk verkeer. ‘Aanvaarding’ − als
strekkingsbegrip − is dus niet hetzelfde als ‘bewust of billijkend aanvaarden’ (of: besluiten te
accepteren), want dan zou men hier al, op dit niveau van het daderschap, een onloochenbaar doleus
bestanddeel introduceren (...).” Van Woensel (1993), p. 97, verwijst naar HR 5 november 1991, NJ
1992, 269, en stelt dat de rechter onder omstandigheden uit het uitoefenen van onvoldoende controle
voorwaardelijk opzet kan afleiden. Zie over de subjectieve dan wel objectieve uitleg van het
‘aanvaardingsvereiste’ ook Van Strien (1996), p. 87.

19. Knigge (1992), p. 143.
20. Vergelijk Van Woensel (1993), p. 77, die zich overigens niet zozeer concentreert op de schending

van de rechtsplicht tot ingrijpen, maar op de ‘bijzondere zorgplicht’ die aan de plicht tot ingrijpen
ten grondslag kan worden gelegd. 

21. Remmelink (1996), p. 164. Zie ook De Hullu (2000), p. 82, en Van Bemmelen/Van Veen (1998),
p. 61 en 62, alsmede p. 216. 
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als bijzondere vorm van daderschap beschouwd.22 Het door omissie kunnen
plegen van een commissiedelict is evenwel een algemeen geaccepteerd aan-
sprakelijkheidsconcept.

Voor aansprakelijkheid wegens ‘oneigenlijke omissie’ gelden volgens de
Nederlandse dogmatiek twee voorwaarden: “De dader moet in de feitelijke
mogelijkheid hebben verkeerd om in te grijpen en hij moet bovendien een bij-
zondere zorgplicht hebben gehad.”23 Indien aan deze voorwaarden is voldaan,
kan worden gesproken van een bestaande rechtsplicht tot ingrijpen.24 De ‘bij-
zondere zorgplicht’ wordt door Remmelink omschreven als een “speciale zorg-
plicht (‘Garantenstellung’) ten aanzien van het betreffende rechtsgoed”.25 Deze
‘speciale zorgplicht’ kan diverse bronnen hebben. Remmelink wijst de volgende
aan: de wet, de positie van eigenaar of gebruiker van een bepaald rechtsgoed, de
overeenkomst, een (bijzonder) beroep, een bepaalde gezagsverhouding, zaak-
waarneming en een “voorafgaand gevaarlijk of crimineel handelen”.26 Van
Bemmelen/Van Veen koppelen ‘functioneel daderschap’ en ‘oneigenlijke omis-
sieaansprakelijkheid’ (voor zover daarvan sprake is) als volgt aan elkaar: “Hier
is de bijzondere zorgplicht gekoppeld aan het uitoefenen van een functie. De
baas die handel drijft of produceert, moet zorgen dat zijn personeel de econo-
mische regelgeving naleeft”27.

De geschetste uitgangspunten van aansprakelijkheid wegens oneigenlijke
omissie kunnen in verband worden gebracht met de IJzerdraadcriteria. Indien,
achteraf, in een IJzerdraadsituatie wordt vastgesteld dat de eigenaar van een een-
manszaak over een gedraging van een ondergeschikte vermocht te beschikken,
terwijl het plaatsvinden van die gedraging blijkens de loop van zaken door de
eigenaar werd aanvaard of placht te worden aanvaard, dan kan bij de eigenaar
− gezien zijn bijzondere positie in het bedrijf − kennelijk een rechtsplicht tot in-
grijpen worden aangenomen. Uit het voldaan hebben aan het beschikkings-
                                                       
22. De bijzonderheid schuilt dan mogelijk in het feit dat de feitelijke handeling van een ander dan de

functionele dader een rol speelt. Dit kan evenwel ook worden geduid als een nadere verschijnings-
vorm van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid. 

23. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 61. Vergelijk Van Veen (1989), p. 300: “Strafbaar handelen
kan iedereen. Strafbaar nalaten kan alleen degene, die in een situatie verkeert, waarin hij volgens de
wet had moeten handelen.”

24. Van Woensel (1993), p. 67, Remmelink (1996) p. 166, Van Bemmelen/Van Veen, (1998), p. 61, De
Hullu (2000), p. 81, Nieboer (1991), p. 130 (zie tevens: Nieboer (1985), p. 261 e.v.).

25. Remmelink (1996), p. 166.
26. Remmelink (1996), p. 167 en 168.
27. Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 61 en 62. Knigge heeft overigens vraagtekens gezet bij de

idee, dat het bestaan van een ‘rechtsplicht tot ingrijpen’ uiteindelijk moet worden gebaseerd op het
bestaan van een buiten de strafbepaling gelegen zorgplicht (Knigge (1992), p. 133 e.v.). Volgens
Knigge ligt aan iedere strafbepaling de ‘algemene zorgplicht’ ten grondslag, die inhoudt dat een
ieder de plicht heeft te voorkomen dat door zijn handelen rechtsgoederen worden gekrenkt. Is
bijvoorbeeld sprake van een voorafgaand gevaarzettend handelen, dan biedt de schending van de
algemene zorgplicht volgens Knigge voldoende basis om tot een plicht tot ingrijpen te concluderen,
en bij niet-ingrijpen tot aansprakelijkheid. Knigge meent dus dat de ‘plicht tot ingrijpen’ niet in
externe, buiten de strafbepaling gelegen bronnen hoeft te worden gevonden, maar kan worden geput
uit de omschreven ‘algemene zorgplicht’, die aan iedere strafbepaling zelf ten grondslag ligt. De
‘externe’ bijzondere zorgplichten kunnen volgens Knigge echter wel omstandigheden opleveren, die
meespelen bij het antwoord op de vraag of er in concreto een rechtsplicht tot ingrijpen bestaat.
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vereiste volgt dat de eigenaar de reële mogelijkheid had om in te grijpen; uit het
voldaan hebben aan het aanvaardingsvereiste volgt dat hij − gezien zijn bijzon-
dere positie − ook had moeten ingrijpen.28

Voorstelbaar is dat functioneel daderschap, althans bij commissiedelicten, in
veel gevallen ‘samenvalt’ met oneigenlijke omissieaansprakelijkheid, en duidt
op een ‘bewerkstelligen’ van verboden gedragingen die feitelijk door een ander
zijn begaan. Indien dit wordt geaccepteerd, dan lijkt daarmee tevens te kunnen
worden aanvaard dat de IJzerdraadcriteria geen universele criteria zijn. De kern
van het kunnen aannemen van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid bestaat
immers uit het kunnen vaststellen van een rechtsplicht tot handelen of ingrijpen.
Zonder rechtsplicht tot ingrijpen bestaat geen oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid. Waarop de rechtsplicht tot ingrijpen in concreto is gebaseerd, zal sterk
afhangen van de delictsomschrijving en de feitelijke omstandigheden van het
geval. In IJzerdraadsituaties, waarin sprake is van een ondernemer die slechts
zijdelings is betrokken bij de feitelijke, in relatieve zelfstandigheid verrichte
werkzaamheden van de ondergeschikte, is de inzet van de IJzerdraadcriteria om
tot het aannemen van een rechtsplicht tot ingrijpen te concluderen mogelijk goed
te verdedigen. Een voorbeeld van een dergelijke IJzerdraadsituatie wordt, buiten
het IJzerdraadarrest zelf, ook geleverd door de casus van het Tweede Visserij-
arrest. De relatieve zelfstandigheid waarmee vissers op zee hun werk doen zal
meebrengen dat de reder op de wal niet zonder meer kan worden aangesproken
indien blijkt, dat door de vissers ‘verboden visserij’ is uitgeoefend.29 In andere
situaties gelden wellicht andere gronden waarop een rechtsplicht tot ingrijpen
mag worden gebaseerd.30

Voor zover de IJzerdraadcriteria, gezien een casus waarin ze van toepassing
zijn, als ‘handvatten’ voor het al dan niet aannemen van oneigenlijke omissie-
aansprakelijkheid moeten worden gezien, bestaat er geen noodzaak het ‘functio-
nele daderschap’ als bijzondere rechtsfiguur te beschouwen.31 Commissie door
omissie, ofwel aansprakelijkheid wegens een handelen door nalaten, is een
rechtsfiguur die zich volgens de geldende dogmatiek begeeft binnen de grenzen
van aansprakelijkheid wegens ‘plegen’. De ‘omissiedader’ pleegt het commis-
siedelict door nalaten. Gedragingen van derden worden niet ‘botweg’ toege-
rekend aan de functionaris; functioneel daderschap is gebaseerd op een door de
functionele dader zelf begane oneigenlijke omissie.32 Wel is het goed te be-
grijpen, waarom functioneel daderschap wel is of wordt beschouwd als aan-
sprakelijkheid op grond van toerekening van handelingen van derden. Zonder
feitelijk uitgevoerd delict bestaat immers geen aansprakelijkheid wegens het niet
hebben voorkomen van dat delict.33 Maar de aansprakelijkheid van de func-
                                                       
28. Vergelijk Nieboer (1991), p. 134. 
29. Vergelijk Wolswijk (2001), p. 1108.
30. Vergelijk Knigge (1992), p. 145 en 146. 
31. Anders Nieboer (1991), p. 135 e.v., die het IJzerdraadarrest in strijd acht met het legaliteitsbeginsel. 
32. Zie over functioneel daderschap, al dan niet te zien als toerekening van (fysieke) handelingen aan de

functionele dader: Wolswijk (2001), p. 1090 e.v.
33. Vergelijk Van Woensel (1993), p. 56.
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tionaris is uiteindelijk niet gebaseerd op de toerekening van handelingen van
derden; binnen de rechtsfiguur van aansprakelijkheid wegens oneigenlijke omis-
sie bestaat slechts aansprakelijkheid wegens eigen nalaten. Maar: dit nalaten be-
treft het niet-voorkomen van delicten, gepleegd door personen voor wie de
functionele dader verantwoordelijk is.34 Deze vorm van nalaten is nevengeschikt
aan, wat ik maar noem, ‘rechtstreeks nalaten’. In de IJzerdraadcasus had de
eigenaar bijvoorbeeld ook zelf het invullen van de formulieren ter hand kunnen
nemen. Als hij bepaalde posten op de formulieren had opengelaten, die wel
hadden moeten worden ingevuld, zou van het onjuist invullen door (‘recht-
streeks’) nalaten kunnen worden gesproken. Beide vormen van nalaten leveren
te zamen met het eigenhandig actief onjuist invullen van formulieren verschij-
ningsvormen op van ‘plegen’. Op basis van het voorgaande kan er voor worden
gepleit om bij vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid niet zo zeer
de aandacht te vestigen op de − waarschijnlijk sterk casuïstische − IJzer-
draadcriteria, als wel op de grondslag van de aansprakelijkheid van de func-
tionele dader. Die grondslag zal veelal kunnen worden aangemerkt als on-
eigenlijke omissieaansprakelijkheid. Die vorm van aansprakelijkheid kan wor-
den aangenomen, zodra op basis van de delictsomschrijving en de relevante
feiten tot een rechtsplicht tot ingrijpen (of meer algemeen: een rechtsplicht tot
gevaarafwending) kan worden geconcludeerd.

Nogmaals: functionele delictsinterpretatie
Eerder bleek dat het door middel van anderen plegen van een delict onder
omstandigheden op basis van functionele delictsinterpretatie als het zelf plegen
van de delictsgedraging kan worden geduid. Aannemelijk lijkt dat ook in der-
gelijke gevallen veelal sprake zal zijn van oneigenlijke omissieaansprakelijk-
heid. Zo kan het organiseren van een verboden invoer als ‘voorafgaande gevaar-
zettende gedraging’ ten opzichte van een later daadwerkelijk plaatsgevonden
invoer worden gezien. De aansprakelijkheid van de eigenaar van een eenmans-
zaak voor de door een procuratiehouder verrichte verboden verkoop van een
goed zou kunnen samenhangen met de bijzondere rechtspositie van de eigenaar
ten opzichte van het betrokken rechtsgoed (prijsbeheersing in verband met
schaarste).

Anderzijds is voorstelbaar, dat oneigenlijke omissieaansprakelijkheid en
commissieaansprakelijkheid een gemeenschappelijk grijs gebied kennen, waar-
bij het sterk van de waardering van de feiten afhangt of sprake is van on-
eigenlijke omissie of commissie.35 Dit zal met name het geval zijn, als bijvoor-

                                                       
34. Dit biedt tevens verdere grond aan de in de literatuur verdedigde vuistregel, dat de IJzerdraadcriteria

alleen of met name van belang zijn bij delicten, die actieve gedragingen strafbaar stellen, zoals de
‘visserij uitoefenen’ en het ‘invullen van formulieren’ (zie hieromtrent Vellinga-Schootstra (1999),
p. 27 en 28, en Van Woensel (1993), p. 101). Alleen bij in delictsomschrijvingen omschreven
actieve gedragingen komt de vraag naar boven, in hoeverre een zeker nalaten aansprakelijkheid kan
opleveren voor die actieve gedraging.

35. Vergelijk Machielse en Schaffmeister (1992), p. 48 : “Tussen doen en laten bestaat een onverkend
gebied, waarin de grens door de een bij het doen, door de ander bij het nalaten wordt getrokken.”
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beeld de organisator van een verboden invoer bovendien een deel van de delicts-
bestanddelen − in commissie − heeft vervuld. Verder kan het zo zijn, dat een
‘voorafgaand’ gevaarzettend handelen een zodanig causaal verband heeft met de
uiteindelijk plaatsgevonden delictshandeling, dat ‘gewoon’ van een eigenhandig
begaan (dus: van het in commissie begaan) van die delictshandeling moet
worden gesproken.36

In de literatuur is er op gewezen, dat ‘de’ strafbare gedraging in veel geval-
len bestaat uit een ‘complex van handelen en nalaten’.37 Hoewel het uiteen-
rafelen van dit complex veelal een onmogelijke opgave zal blijken te zijn, valt er
toch veel voor te zeggen het ‘handelen’ en het ‘nalaten’ niet over één kam te
scheren.38 Binnen het kader van functionele verantwoordelijkheid bestaat aan-
sprakelijkheid wegens ‘zuivere oneigenlijke omissie’ alleen, indien een rechts-
plicht tot handelen (of tot ingrijpen, of tot gevaarafwending) kan worden aan-
genomen. Het leerstuk van de oneigenlijke omissieaansprakelijkheid biedt uit-
eindelijk een model aan de hand waarvan vraagstukken van functionele ver-
antwoordelijkheid kunnen worden ontleed.

Verdere nuancering: het belang van de delictsomschrijving
De IJzerdraadcriteria kunnen, zo is in het voorgaande betoogd, worden gezien
als ‘handvatten’, die in bepaalde situaties tot het oordeel kunnen leiden dat een
‘rechtsplicht tot ingrijpen’ moet worden aangenomen, alsmede het bestaan van
een reële mogelijkheid tot ingrijpen. De handvatten bieden zo beschouwd
criteria, die in bepaalde situaties een belangrijke functie kunnen vervullen bij de
bepaling van de omvang van aansprakelijkheid wegens ‘plegen’ bij commissie-
delicten, ofwel delicten die een zeker handelen strafbaar stellen. Of de criteria
ter sprake kunnen komen, hangt evenwel mede af van de strekking van de rege-
ling. Uit het besproken Tweede Visserij-arrest bleek, dat de strekking van de
vangstbeschikking meebracht dat het ‘uitoefenen van de verboden visserij’ het
bewerkstelligen van dat uitoefenen omvatte. Anderzijds kan de strekking van
een regeling meebrengen, dat alleen degene die eigenhandig de delictsbestand-
delen vervult, pleger van een delict kan zijn. Een voorbeeld wordt gevonden in
HR 2 juni 1992, NJ 1992, 754 (m. nt. Kn). In deze zaak stond een rechtspersoon
                                                       

Zie voor een voorbeeld van een casus, waarin sprake lijkt te zijn van een grijs gebied: HR 24 juni
1986, NJ 1987, 177, besproken door Strijards (1988), p. 85 e.v. en genoemd door Knigge (1992),
p. 132 en 133.

36. Te denken valt bijvoorbeeld aan het door middel van een postbode ‘afleveren’ van een valselijk op-
gemaakt geschrift (art. 225 lid 2 Sr).

37. Strijards (1988), p. 86. Zie tevens Knigge (1992), p. 132 e.v., die spreekt van een ‘complex van
doen en laten’. 

38. Vergelijk Machielse en Schaffmeister (1992), p. 48. Strijards (1988), p. 85, acht het evenwel
“belachelijk” als binnen het “strafrechtelijke gedragingsbegrip” − zoals in de ‘fysieke gedragings-
leer’ − een principieel onderscheid wordt aangebracht tussen ‘doen’ en ‘laten’. Dit heeft alles te
maken met zijn uitgangspunt, dat iedere strafrechtelijke gedraging een buitenstrafwettelijke
‘zorgplichtschending’ is (Strijards (1988), p. 55 e.v.). Bij nalaten wordt, zo schrijft Strijards, “goed
duidelijk hoe sterk wij aanleunen tegen buitenwettelijke rechtsplichtbevestigende omstandigheden”.
Vergelijk Nieboer (1991), p. 130, die spreekt van het “simplistische onderscheid doen/niet-doen”
dat geen oplossingen kan brengen in gevallen waarin doen en laten nauw met elkaar zijn verweven.
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terecht omdat hij in strijd met het ‘Besluit luchtvaartuigen bestrijdingsmiddelen’
bestrijdingsmiddelen zou hebben toegepast. De rechtspersoon was in eerste
aanleg veroordeeld, maar door de economische kamer van het hof te Den Haag
vrijgesproken. De procureur-generaal bij het hof tekende cassatieberoep aan
tegen het arrest, omdat de rechtspersoon als functioneel dader had moeten
worden veroordeeld. De Hoge Raad oordeelde, mede op basis van sterke aan-
wijzingen uit de wetsgeschiedenis39, dat het delict in kwestie slechts kon worden
gepleegd door de “feitelijke toepasser van bestrijdingsmiddelen”. “Voor uitbrei-
ding van de strafbaarstelling in de door rekwirant in cassatie voorgestane zin is
naar de kennelijke strekking van het besluit daarnaast geen ruimte,” aldus de
Hoge Raad.40 Oneigenlijke omissie kan niet ten aanzien van ieder delict tot
strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden; slechts indien de omissiedader, (mede)
op basis van de strekking van de regeling, als normadressaat kan worden aan-
gemerkt, kan hij strafrechtelijk aansprakelijk zijn.

Verder lijkt aannemelijk, dat de IJzerdraadcriteria − voor zover wordt ge-
accepteerd dat zij in bepaalde gevallen de ‘rechtsplicht tot ingrijpen’ kunnen
normeren − bij eigenlijke omissiedelicten niet of minder snel ter sprake zullen
komen.41 De verklaring daarvan schuilt in de delictsomschrijving. Eigenlijke
omissiedelicten zijn delicten, die een bepaald ‘niet-doen’ of nalaten rechtstreeks
strafbaar stellen. Omissiedelicten stellen een ‘nalaten’ met zoveel woorden straf-
baar, of zijn geformuleerd als ‘verplichting’ die bij schending een strafbaar feit
oplevert. Een voorbeeld van de eerste soort wordt gevonden in art. 135 Sr: het
onder omstandigheden opzettelijk nalaten een samenspanning tot bepaalde mis-
drijven aan de ‘autoriteiten’ te melden. Een voorbeeld van de tweede soort be-
treft art. 5:3 lid 3 van de Arbeidstijdenwet. Daarin is bepaald: “De werkgever
organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer op ten minste 13 zondagen in
elke periode van 52 achtereenvolgende weken geen arbeid verricht.” De schen-
ding van dit voorschrift levert een economisch eigenlijk omissiedelict op (art. 1
ten 4° WED).

Bij eigenlijke omissiedelicten leidt het enkele niet-voldoen aan een ver-
plichting tot een voltooide delictsgedraging. Bij eigenlijke omissiedelicten hoeft
slechts een ‘plichtschending’ in verband te worden gebracht met iemand, die de
verplichting diende te vervullen. De delictsomschrijving geeft uitsluitsel over de
vraag, wie diegene is. Eventuele gedragingen van ondergeschikten spelen bij de
vaststelling van het daderschap geen rol. Bij eigenlijke omissiedelicten gaat het
om de schending van een door de wet gecreëerde zorgplicht als zodanig; het
gaat niet om de vraag of een zeker handelen (van bijvoorbeeld een onder-

                                                       
39. Anders: De Hullu (2000), p. 154 noot 57.
40. De beoordeling van een eventuele strafwaardige betrokkenheid van een bovengeschikte kan alsdan

plaatsvinden in het kader van doen plegen, medeplegen, medeplichtigheid (tenzij het grondfeit een
overtreding betreft) of uitlokking.

41. Vergelijk Van Woensel (1993), p. 49 en 50. Bij eigenlijke omissiedelicten komt ‘functioneel
daderschap’ niet te pas, aldus Van Woensel (p. 50). “Dader van een omissiedelict is degene die een
bepaalde verplichting niet nakomt; men heeft dan niet met handelingen te maken, laat staan met
handelingen die door middel van een tussenpersoon zijn verricht,” aldus de schrijfster.
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geschikte) het gevolg is van (bijvoorbeeld) een (strafrechtelijk relevant) voor-
afgaand handelen of nalaten van de functionele dader. Eventuele gedragingen
van derden, of zorgvuldig uitgevoerde controles, komen − althans bij overtre-
dingen − hooguit aan de orde bij de vraag naar de verwijtbaarheid.

De IJzerdraadcriteria zullen waarschijnlijk niet of nauwelijks bij eigenlijke
omissiedelicten ter sprake komen, omdat er in de regel minder noodzaak bestaat
de rechtsplicht tot handelen door middel van rechtsvinding te ‘construeren’.42

Bij eigenlijke omissiedelicten formuleert de delictsomschrijving veelal direct de
rechtsplicht tot handelen; nalaten is ‘direct’ strafbaar gesteld.43 Voor het stellen
van nadere aansprakelijkheidseisen − bijvoorbeeld: vermocht de verdachte over
het nalaten te beschikken, en heeft hij het plaatsvinden van de omissie aanvaard
− is geen plaats, omdat de wetgever het bestaan van een ‘rechtsplicht tot han-
delen’ reeds zelf heeft gevestigd. Of het plaatsvinden van de omissie is aan-
vaard, is bij eigenlijke omissiedelicten door de bank genomen domweg irrele-
vant.

Bij eigenlijke omissiedelicten zal er derhalve minder of geen behoefte be-
staan aan nadere ‘handvatten’ op basis waarvan de rechtsplicht tot handelen
nader kan worden gevestigd. Daarmee is niet gezegd, dat nadere handvatten
− waaronder in bepaalde gevallen de IJzerdraadcriteria − nooit ter sprake zullen
kunnen komen bij de vraag, of in concreto sprake is van ‘eigenlijke omissie-
aansprakelijkheid’. Voorstelbaar is dat de delictsomschrijving van een eigenlijk
omissiedelict zodanig ruim is uitgevallen, dat niet zonneklaar is welke omvang
de ‘rechtsplicht tot handelen’ heeft. Nadere criteria kunnen de rechtsplicht tot
handelen vervolgens vestigen.

Het voorgaande kan mogelijk worden doorgetrokken tot delicten, die een
zekere ‘toestand’ strafbaar stellen.44 Bij ‘toestanddelicten’ leidt het enkele be-
staan van een verboden toestand of een feitelijke omstandigheid in beginsel tot
strafbaarheid. Als dader van een ‘toestanddelict’ kan diegene worden aangewe-
zen, die het in zijn macht had de verboden toestand te voorkomen of te beëin-
digen.45 Ook bij toestanddelicten zullen, zo kan worden betoogd, de IJzer-
draadcriteria − of andere ‘handvatten’ − niet tot nauwelijks ter sprake komen.
Gemiddeld genomen zal irrelevant zijn, of een bepaalde verboden toestand is
‘aanvaard’; het enkele bewijs van de verboden toestand zal − gekoppeld aan de
macht tot ingrijpen of voorkomen − tot strafbaarheid leiden. Maar, zo blijkt uit
de rechtspraak, bij bepaalde toestanddelicten moet − in ieder geval met betrek-
king tot bepaalde daders − in het ‘toestandsbestanddeel’ een stilzwijgend
subjectief bestanddeel worden ingelezen. In dit verband valt te denken aan HR
                                                       
42. Daarbij laat ik in het midden, of de rechtsplicht tot handelen op de ‘algemene zorgplicht’ moet

worden gebaseerd, of op het bestaan van een ‘bijzondere zorgplicht’.
43. Nieboer (1991), p. 124 spreekt in dit verband van “intra-systematische” of “endogene” zorgplichten.

Zie op dit punt tevens Röling (1941), p. 90: “Bij menig strafbaar feit door nalaten is t.a.v. den dader
de bron der verplichting uitdrukkelijk genoemd, kan dus alleen hij het strafbaar feit plegen, die aan
die bijzondere verplichting onderworpen was.”

44. Kritisch daaromtrent: Wolswijk (2001), p. 1109 e.v.
45. Torringa (1984), p. 32, met jurisprudentie.
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15 december 1998, NJ 1999, 203, waarbij de HR met betrekking tot het bewijs
van ‘aanwezig hebben’ van hennep (art. 3 lid 1 onder C Opiumwet) bewustheid
ten aanzien van het ‘aanwezig hebben’ heeft geëist.46

Resumerend: het aansprakelijkheidsspectrum
Aannemelijk lijkt, dat ‘functioneel daderschap’ geen bijzondere rechtsfiguur is.
De oplossing van vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid via de
figuur ‘functioneel daderschap’ begeeft zich, zo valt te verdedigen, binnen een
bestaande en alom erkende dogmatische structuur. De grondslag van functionele
aansprakelijkheid kan bij commissiedelicten in veel gevallen worden gezien als
oneigenlijke omissieaansprakelijkheid. Oneigenlijke omissieaansprakelijkheid
bestaat, indien de dader de feitelijke (reële) mogelijkheid had tot ingrijpen, en in
een bijzondere rechtspositie verkeerde ten opzichte van het betrokken rechts-
goed. De bijzondere rechtspositie kan ontstaan uit een (strafrechtelijk relevant)
voorafgaand handelen of nalaten, of samenhangen met een bepaalde positie,
zoals het ‘zijn’ van eigenaar van een eenmanszaak. Of en in hoeverre een rechts-
plicht tot ingrijpen bestaat, die bij schending tot het bestaan van oneigenlijke
omissieaansprakelijkheid leidt, hangt af van de delictsomschrijving en de om-
standigheden van het geval. Indien een ondergeschikte in relatieve vrijheid en
zelfstandigheid taken uitvoert voor zijn werkgever, kan worden verdedigd dat
een zekere intentionele betrokkenheid, bestaande uit een ‘weten’ of een ‘plegen
te aanvaarden’, moet worden geëist. In andere gevallen is bewustheid wellicht
niet van doorslaggevend belang om tot het bestaan van een rechtsplicht tot
ingrijpen te concluderen. Bij eigenlijke omissiedelicten heeft de wetgever de
rechtsplicht tot ingrijpen in de regel reeds in de delictsomschrijving gevestigd,
zodat slechts in bijzondere gevallen nadere handvatten nodig zijn om tot een
rechtsplicht tot ingrijpen − en dus tot aansprakelijkheid − te kunnen con-
cluderen. Ook bij toestanddelicten bestaat, zo is betoogd, gemiddeld genomen
minder aanleiding om criteria te ontwikkelen om de aansprakelijkheid nader te
kunnen omlijnen.

Indien de rechter vaststelt dat een verdachte een commissiedelict heeft
gepleegd, dan geeft hij aan, dat de verdachte zelf alle bestanddelen van het delict
heeft vervuld. Indien bijvoorbeeld aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij, in
strijd met een verbodsbepaling, bepaalde formulieren in strijd met de waarheid
heeft ingevuld, dan betekent de vaststelling dat de verdachte het delict heeft
gepleegd, dat de verdachte ‘zelf’ de formulieren in strijd met de waarheid heeft
ingevuld. Onder het ‘plegen’ van dit delict kunnen diverse casusposities schuil
gaan. Zo kan uit de bewijsmiddelen blijken, dat de verdachte zelf de pen ter
hand heeft genomen om het formulier in strijd met de waarheid in te vullen. In
dat geval heeft de verdachte ‘eigenhandig’, ‘fysiek’, het delict gepleegd. Het
delict kan, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en de strekking van de
achterliggende regeling, evenwel ook ‘functioneel’ zijn gepleegd. Alsdan is
sprake van een bewerkstelligen van verboden gedragingen, feitelijk begaan door
                                                       
46. Zie nader Kessler (2001), p. 28 e.v. 
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ondergeschikten. Dit bewerkstelligen zal dogmatisch gezien in veel gevallen als
aansprakelijkheid wegens oneigenlijke omissie kunnen worden geduid. De
aansprakelijkheid wegens oneigenlijke omissie kan diverse gronden hebben. Zo
kan sprake zijn van een voorafgaand gevaarzettend handelen: de verdachte kan
een ondergeschikte hebben geïnstrueerd het formulier in strijd met de waarheid
in te vullen, of een zodanige instructie hebben gegeven dat hij moet hebben
geweten dat het leidde tot het foutief invullen van een formulier. Ook is het
bijvoorbeeld mogelijk, dat de verdachte aan zijn ondergeschikte de nodige valse
gegevens heeft verstrekt, die de ondergeschikte vervolgens gebruikt bij het in-
vullen van het formulier. De mogelijkheid bestaat ook, dat de verdachte,
wetende dat de ondergeschikte in het verleden enige malen het formulier in
strijd met de waarheid heeft ingevuld, de ondergeschikte wederom het formulier
laat invullen, zonder maatregelen te nemen om een nieuwe valsheid te voor-
komen. Afhankelijk van de waardering van de betrokkenheid kan echter ook
sprake zijn van commissieaansprakelijkheid. De functionele dader kan zo dicht
op de feitelijke gedraging zitten, dat nauwelijks meer van een strafrechtelijk
relevant voorafgaand gevaarzettend handelen kan worden gesproken, als wel
van een − praktisch gesproken − eigenhandige delictsvervulling. Er kan evenwel
ook een meer rechtstreekse oneigenlijke omissieaansprakelijkheid bestaan: de
verdachte kan, met de pen in de hand, zelf bepaalde posten in strijd met de waar-
heid ‘niet invullen’. Het begrip ‘plegen van een commissiedelict’ kan, afhanke-
lijk van de omstandigheden, zogezien een spectrum bieden, dat diverse vormen
van betrokkenheid kan betreffen: zelf ‘eigenhandig’ plegen, bewerkstelligen dat
anderen feitelijk delictsbestanddelen uitvoeren en ‘eigenhandig nalaten’. De
laatste twee vormen van betrokkenheid leveren oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid op.

In breder verband kan worden gezegd, dat het begrip ‘plegen van een straf-
baar feit’ een spectrum biedt. Alsdan wordt het aansprakelijkheidsspectrum bij
commissiedelicten aangevuld met vormen van betrokkenheid, die tot plegers-
aansprakelijkheid kunnen leiden bij de eigenlijke omissiedelicten en de toe-
standdelicten. Zoals betoogd, kunnen eigenlijke omissies en verboden toe-
standen direct voor rekening komen van de normadressaat, mits bij de dader een
rechtsplicht tot ingrijpen kan worden vastgesteld, dan wel het bestaan van
‘macht’ tot beëindiging van de verboden toestand.47 De ‘macht tot ingrijpen’ en
de ‘rechtsplicht’ tot ingrijpen zijn veelal afdoende uitgedrukt in de delictsom-
schrijving.

Het geschetste spectrum is breed; ‘plegen’ kan in veel gevallen samenlopen
met deelnemingsfiguren als ‘doen plegen’ en ‘uitlokken’. In de literatuur is
reeds herhaaldelijk erop gewezen, dat ‘functioneel daderschap’ de toepassing
van aansprakelijkheidsgronden als ‘doen plegen’ en ‘uitlokken’ heeft terug-
gedrongen.48 In wezen zijn deze rechtsfiguren heden ten dage aan te merken als

                                                       
47. Zie reeds Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 219.
48. Aanvankelijk ging de Hoge Raad bijvoorbeeld uit van een uitleg van ‘doen plegen’, waarbij het

irrelevant was of de feitelijke uitvoerder straffeloos was. Mede om uitlokking van doen plegen te
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‘restfiguren’, die kunnen worden ingezet om aansprakelijkheidsposities op te
lossen die niet onder het ‘plegen’ kunnen worden gebracht.49 De ‘opvulling’ van
het begrip ‘plegen’ met aansprakelijkheidsgevallen, die ook onder de deel-
nemingsfiguren zouden kunnen vallen, heeft een belangrijk effect. Zo hoeft bij
een situatie van doen plegen, opgelost binnen (functioneel) plegen, niet van de
straffeloosheid van de feitelijke uitvoerder te blijken. Bij uitlokking, opgelost
binnen (functioneel) plegen, hoeft niet van de inzet van een wettelijk uitlok-
kingsmiddel te blijken. De deelnemingsfiguren zijn door de ‘brede’ invulling
van het ‘plegen’ evenwel niet van belang ontbloot. Zoals bleek, kan ‘plegen’ in
verband met de strekking van de regeling niet altijd worden ingevuld met func-
tionele verantwoordelijkheid; in dergelijke gevallen bieden de deelnemings-
figuren uitkomst om een eventuele strafrechtelijk relevante betrokkenheid van
een functionaris te kunnen beoordelen.

4.4 Functionele verantwoordelijkheid en effectieve
wetshandhaving

De aansprakelijkheidsgrondslag ‘plegen’ heeft, zo kan worden betoogd, reeds
bij voorbaat de nodige ruimte verschaft om vraagstukken van functionele ver-
antwoordelijkheid op te lossen. Indien dit niet zo zou zijn geweest, hadden
vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid ‘gewoon’ via de bestaande
deelnemingsfiguren kunnen (of moeten) worden opgelost. De ‘omvang’ van de
aansprakelijkheid van functionarissen zou daardoor, gezien de thans geldende
uitleg van de deelnemingsfiguren, wel (enigszins) zijn afgenomen. Aansprake-
lijkheidsfiguren als ‘doen plegen’ en ‘uitlokking’ kennen tegenwoordig immers
begrenzingen, die niet relevant zijn in het kader van een beoordeling van gedrag
binnen de figuur ‘plegen’. Het begrip ‘plegen’ is, via de band van de oneigen-
lijke omissieaansprakelijkheid, kennelijk flexibel genoeg om ook casusposities
van functionele verantwoordelijkheid te omvatten. Als dit niet zo zou zijn ge-
weest, was mogelijk een aanleiding ontstaan om de (thans geldende) be-
grenzingen van de deelnemingsfiguren nader af te tasten. Het belang van effec-
tieve wetshandhaving zou de motor hebben kunnen zijn achter die (fictieve)
ontwikkeling.

Van belang is evenwel, dat de behoefte aan een oplossing voor vraag-
stukken van functionele verantwoordelijkheid − al dan niet via het ‘plegen’ −
wel een duidelijke band heeft met de behoefte aan een effectieve wetshand-
having. Functionele verantwoordelijkheid betreft in zijn algemeenheid aanspra-
kelijkheid wegens een strafrechtelijk relevant veroorzaken van strafbare feiten.
Niet alleen degene die feitelijk strafbaar handelt, maar ook (of, bij kwaliteits-

                                                       
scheiden kwam de Hoge Raad daar later op terug. Zie nader Van Woensel (1993), p. 125 e.v., en
Harteveld (1999), p. 150 e.v.

49. Volgens Vellinga-Schootstra (1999), p. 37, is tegenwoordig een ‘bescheiden’ rol weggelegd voor de
deelnemingsfiguren. Knigge (1992), p. 152, spreekt in dit verband liever van een ‘overlap van
aansprakelijkheden’.
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delicten, uitsluitend) degene die dat strafbare handelen door ondergeschikten
mogelijk maakt kan een strafrechtelijk relevant verwijt worden gemaakt. Met
het ook de laatstgenoemde strafrechtelijk verantwoordelijk achten, is de hand-
having van wetgeving gediend. De strafrechtelijke pijlen kunnen zich immers
richten op degene die het strafbare feit − gezien zijn bijzondere positie in een
bedrijf − heeft kunnen voorkomen. Hiermee hangt samen dat functioneel dader-
schap, met Röling, kan worden gezien als reactie op de ontwikkeling in de
‘moderne’ samenleving waarbij − althans in bedrijven − arbeidsdeling eerder
regel dan uitzondering is. Wie feitelijk (‘spierkrachtelijk’) de strafwet heeft
overtreden is vanuit het oogpunt van effectieve handhaving minder interessant
dan degene die, zonder zijn handen letterlijk vuil te maken, strafrechtelijk
relevant heeft veroorzaakt dat de strafwet wordt overtreden. De functionele
dader kan immers worden gezien als de ‘centrale figuur in het onrecht.’50 Door
deze centrale figuur aansprakelijk te achten en in voorkomende gevallen aan te
pakken kan effectieve wetshandhaving worden bereikt. Vellinga-Schootstra
schrijft over de ontwikkeling van het functionele daderschap: “In plaats van op
de uiterlijke han- deling en dus op de feitelijk handelende persoon werd steeds
meer gelet op de maatschappelijke realiteit. Het zoeklicht werd in veel gevallen
gericht op een ander dan de fysieke dader; de belangstelling was verplaatst van
de ‘gewone’ dader naar de persoon die het verboden handelen organiseert en
die, wil de handhaving van het strafrecht het beoogde effect hebben, vervolgd
moet worden.”51 Ook vanuit het oogpunt van opsporing lijkt het zich kunnen
con-centreren op de functioneel verantwoordelijke als ‘pleger’ van het delict
aan- trekkelijk. Met name in het economisch ordeningsrecht lijkt de functioneel
verantwoordelijke over het algemeen eenvoudiger te achterhalen dan de feite-
lijke uitvoerder(s) van het delict. Overigens zit dit voordeel reeds ingebakken in
de eigenlijke omissiedelicten en de toestanddelicten, waarbij voor wat betreft het
bewijs van daderschap in beginsel kan worden geabstraheerd van tussenperso-
nen. Maar indien functioneel daderschap werkelijk niets meer is dan oneigen-
lijke omissieaansprakelijkheid, luidt de conclusie dat de ‘oude dogmatiek’ reeds
bij voorbaat voldoende was toegerust om moderne tendensen als ‘arbeids-
deling’ adequaat op te vangen.

4.5 Bijzondere rechtsgebieden

4.5.1 Inleiding

In de volgende paragrafen zal worden nagegaan, in hoeverre de zogenaamde
IJzerdraadcriteria een rol van betekenis kunnen spelen bij het bepalen van

                                                       
50. Het begrip is ontleend aan Hulsman (1966), p. 84. Het kunnen aanwijzen van de centrale figuur in

het onrecht betreft volgens Hulsman één van de “desiderata” waaraan bij het regelen van aspecten
van daderschap in wetgeving en rechtspraak moet worden voldaan.

51. Vellinga-Schootstra (1999), p. 20.



230      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

(bestuurs)strafrechtelijke aansprakelijkheid in het Nederlandse arbeidsomstan-
dighedenrecht, jaarrekeningenrecht en mededingingsrecht.52 De in de vorige
paragrafen opgebouwde analyse zal daarbij het uitgangspunt zijn. Of de IJzer-
draadcriteria bij het bepalen van aansprakelijkheid naar aanleiding van nadere
feiten en omstandigheden in stelling moeten worden gebracht, hangt op basis
van die analyse onder meer af van het type delict: is sprake van een omissie-
delict of een commissiedelict. Aan het slot van deze paragraaf zal worden
stilgestaan bij de vraag in hoeverre in het Voorontwerp vierde tranche Awb
rekening is gehouden met de rechtsfiguur ‘functioneel daderschap’.

4.5.2 Het huidige arbeidsomstandighedenrecht

Het moderne arbeidsomstandighedenrecht, neergelegd in de Arbeidstijdenwet en
de Arbowet 1998, kent met name strafrechtelijk en bestuursstrafrechtelijk te
handhaven normen, die tot een zeker doen verplichten. Voor een deel gaat het
daarbij om zorgplichtbepalingen. Ter illustratie kunnen het eerste en het tweede
lid van art. 5:5 Atw worden genoemd, die zijn opgenomen in art. 1 ten 4° WED:

“1. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de jeugdige werkne-
mer een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 12 uren in elke periode
van 24 achtereenvolgende uren, waarin de periode tussen hetzij 22.00 uur
en 06.00 uur, hetzij 23.00 uur en 07.00 uur, begrepen is.
2. De werkgever organiseert de arbeid zodanig, dat de werknemer van 18
jaar of ouder een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren in
een aaneengesloten tijdruimte van 24 uren, welke rusttijd éénmaal in elke
aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten
minste 8 uren. De in de vorige volzin bedoelde tijdruimte vangt aan op het
eerste tijdstip van de dag, waarop de werknemer arbeid verricht.” 

Een ander voorbeeld betreft art. 6 lid 1, eerste zin van de Arbowet 1998, op-
genomen in art. 1 ten 3° WED:

“De werkgever neemt bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid
de maatregelen die nodig zijn ter voorkoming en beperking van zware on-
gevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en de gevolgen daar-
van voor de veiligheid en de gezondheid van de in het bedrijf, inrichting
of deel daarvan werkzame werknemers.”

Het in de Arbowet 1998 opgenomen centrale misdrijf (art. 32 lid 1) stelt met
zoveel woorden zowel een zeker handelen als een zeker nalaten strafbaar:

“Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in
strijd met deze wet of de daarop berustende bepalingen indien daardoor,
naar hij weet of redelijkerwijs moet weten, levensgevaar of ernstige scha

                                                       
52. Het onderzoek op het terrein van de Arbowet 1998, de Arbeidstijdenwet en het jaarrekeningenrecht

van Boek 2 BW heeft geen (gepubliceerde) uitspraken aan het licht gebracht, waarin de
IJzerdraadcriteria als zodanig in stelling zijn gebracht voor het bepalen van aansprakelijkheid. Naast
de NJ is in dit kader gezocht in de elektronische databank www.rechtspraak.nl.
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de aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te ver-
wachten is.”

Artikel 33 lid 3 van de Arbowet 1998 stelt straf op het herhaaldelijk begaan van
beboetbare feiten. Indien terzake van eenzelfde ‘handeling of nalaten’ in strijd
met een bestuursstrafrechtelijk te handhaven voorschrift reeds twee maal eerder
een boete is opgelegd in de voorafgaande 48 maanden, dan levert het handelen
of nalaten in strijd met dat voorschrift een economisch delict op.

Eerder bleek dat de Arbowet 1998 twee bestuursstrafrechtelijke strafbaar-
stellingen kent. Deze zijn opgenomen in art. 33 lid 1 en in art. 33 lid 2 van de
wet. Artikel 33 lid 1 Arbowet 1998 merkt ‘de handeling of het nalaten’ in strijd
met nader genoemde bepalingen uit de Arbowet 1998 aan als beboetbaar feit.
Artikel 33 lid 2 van de wet stelt simpelweg dat een boete kan worden opgelegd
ter zake van de op grond van art. 16 lid 9 bij amvb omschreven beboetbare
feiten.53 De voorschriften die bestuursstrafrechtelijk kunnen worden gehand-
haafd betreffen met name verplichtingen tot een doen. Een voorbeeld betreft art.
3 lid 2 van de Arbowet 1998, beboetbaar gesteld in art. 33 lid 1 van de wet.
Volgens het eerste lid van art. 3 Arbowet 1998 dient de werkgever een ‘zo goed
mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid’ te voeren, onder nader aangegeven
voorwaarden. In art. 3 lid 2 is vervolgens bepaald:

“Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goe-
de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de
werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de be-
kwaamheden van de werknemers.”

Aangezien in het arbeidsomstandighedenrecht met name normen voorkomen die
verplichten tot een zeker doen, kent het arbeidsomstandighedenrecht voor-
namelijk eigenlijke omissiedelicten. Bij dergelijke delicten volgt de ‘rechtsplicht
tot handelen’ of ingrijpen in beginsel rechtstreeks uit de wet, zodat, in lijn met
het voorgaande betoog, de IJzerdraadcriteria niet of nauwelijks aan de orde
zullen komen in de handhavingspraktijk.

4.5.3 Het jaarrekeningenrecht

Ook de jaarrekeningvoorschriften uit Boek 2 BW die via de WED strafrechtelijk
worden gehandhaafd betreffen, op een enkele na, verplichtingen tot een zeker
doen. Zo is de rechtspersoon op grond van art. 2:393 lid 1 BW verplicht tot het
verlenen van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een door de
wet aangewezen persoon:

“De rechtspersoon verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening
aan een registeraccountant of aan een Accountant-Administratieconsulent
ten aanzien van wie bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van
de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bedoelde register
een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die

                                                       
53. In het vorige hoofdstuk is gebleken, dat de bepaling doelt op het tiende lid van art. 16.
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wet. De opdracht kan worden verleend aan een organisatie waarin ac-
countants die mogen worden aangewezen, samenwerken.”

Artikel 2:394 lid 3 verplicht de rechtspersoon om op een gegeven moment, op
de door de wet aangegeven wijze, zijn jaarrekening openbaar te maken: “Uiter-
lijk dertien maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaar-
rekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt.” In art.
2:394 lid 1 BW is onder meer bepaald: “De openbaarmaking geschiedt door
nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als
dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore
van het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken die overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de Handelsregisterwet
1996 bevoegd is. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring
zijn aangetekend.”

De voorschriften, gesteld bij art. 2:362 lid 6, laatste zin BW betreffen even-
eens verplichtingen tot een doen. De voorschriften hebben betrekking op het be-
paalde in art. 2:362 lid 1 BW: “De jaarrekening geeft volgens normen die in het
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig in-
zicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen
en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat,
omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon”. Na het opstellen
van de jaarrekening zal bij de vaststelling en de goedkeuring van de jaarrekening
rekening moeten worden gehouden met eventuele wijzigingen van omstandig-
heden, “voor zover dat onontbeerlijk is voor het in lid 1 bedoelde inzicht” (art.
2:362 lid 6, eerste zin). Als op grond van nieuwe gegevens, bekend geworden na
de vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening, blijkt dat de jaarrekening ‘in
ernstige mate’ tekortschiet, dan zal ‘het bestuur’ een aantal handelingen moeten
verrichten. In de laatste zin van art. 2:362 lid 6 BW is voorgeschreven:

“Blijkt nadien dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het ge-
ven van dit inzicht, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de
leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten
kantore van het handelsregister; bij de mededeling wordt een accoun-
tantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel
393 is onderzocht.” 

Koning schrijft over deze bepaling: “Deze zin betreft het veel zeldzamer geval
dat na de openbaarmaking van de jaarrekening nog iets bekend wordt, waardoor
het beeld dat de jaarrekening geeft in één klap achterhaald en misleidend wordt,
zoals wanneer de valsheid van een belangrijk effectenbezit wordt ontdekt of
voor de balansdatum aangerichte productschade. Dan moet een désaveuverkla-
ring worden neergelegd, die de jaarrekening tot van onwaarde bestempelt.”54 De
overtredingen van voorschriften gesteld bij art. 2:362 lid 6, laatste zin leveren
economische delicten op. De delicten kunnen alleen in de periode na de vast-
stelling en de goedkeuring worden gepleegd. 
                                                       
54. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar, aant. 6 op art. 2:362 BW (Koning).
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Artikel 1002 lid 2 Rv bevat eveneens verplichtingen tot een doen. De bepaling
staat in nauw verband met art. 999 Rv. Op grond van dat artikel kunnen
‘belanghebbenden’ van een ‘rechtspersoon, bank of instelling of onderneming’
vorderen dat zij hun jaarrekening, jaarverslag of ‘overige gegevens’ conform de
voor hen bij of krachtens de wet gestelde regels inrichten, als zij van oordeel
zijn dat de genoemde jaarstukken niet aan die regels voldoen. “Dezelfde be-
voegdheid heeft een belanghebbende ten aanzien van de jaarrekening, het jaar-
verslag of de daaraan toe te voegen overige gegevens van een commanditaire
vennootschap of vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 360 lid 2 van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.” Deze civielrechtelijke jaarrekening-
procedure wordt, zo is gebleken, gevoerd voor de Ondernemingskamer van het
Hof te Amsterdam. Naast belanghebbenden is ook de advocaat-generaal bij het
Hof te Amsterdam bevoegd tot het instellen van de rechtsvordering (art. 999 lid
2 Rv). “Voor zover de ondernemingskamer de vordering toewijst, geeft zij aan
de rechtspersoon, instelling of onderneming of bank een bevel omtrent de wijze
waarop deze de jaarrekening, het jaarverslag of de overige gegevens moet in-
richten; het bevel bevat daaromtrent nauwkeurige aanwijzingen” (art. 1002 lid 1
Rv). In aansluiting hierop is in art. 1002 lid 2 Rv bepaald:

“De rechtspersoon, instelling of onderneming of bank is verplicht de jaar-
rekening, het jaarverslag of de overige gegevens met inachtneming van
het bevel op te maken, en voor zover het de jaarrekening betreft, te be-
sluiten omtrent de vaststelling en goedkeuring.”

De schendingen van voorschriften, gesteld bij art. 1002 lid 2 Rv, leveren econo-
mische delicten op. 

De voorschriften gesteld bij art. 2:395 BW ten slotte kunnen, op een enkele
na, eveneens worden aangemerkt als verplichtingen tot een doen. In art. 2:395
BW zijn voorschriften opgenomen omtrent de ‘vrijwillige’ openbaarmaking van
jaarstukken. Naast de verplichting tot openbaarmaking van de jaarstukken door
‘nederlegging’ van de jaarstukken ten kantore van het handelsregister (art. 2:394
BW) staat namelijk de vrijheid om de jaarstukken anderszins te publiceren. Een
bedrijf kan bijvoorbeeld zijn jaarrekening opnemen in een publicatie, bestemd
voor werknemers of andere geïnteresseerden. De vrijwillige publicatie is nader
genormeerd in art. 2:395 BW. Deze ingewikkeld geformuleerde bepaling is in
zijn geheel opgenomen in art. 1 ten 4° WED. Artikel 2:395 BW luidt als volgt:

“1. Wordt de jaarrekening op andere wijze dan ingevolge het vorige arti-
kel openbaar gemaakt, dan wordt daaraan in ieder geval de in artikel 393
lid 5 bedoelde accountantsverklaring toegevoegd. Voor de toepassing van
de vorige zin geldt als de jaarrekening van een rechtspersoon waarop arti-
kel 397 van toepassing is, mede de jaarrekening in de vorm waarin zij in-
gevolge dat artikel openbaar mag worden gemaakt. Is de verklaring niet
afgelegd, dan wordt de reden daarvan vermeld.
2. Wordt slechts de balans of de winst- en verliesrekening, al dan niet met
toelichting, of wordt de jaarrekening in beknopte vorm op andere wijze
dan ingevolge het vorige artikel openbaar gemaakt, dan wordt dit ondub
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belzinnig vermeld onder verwijzing naar de openbaarmaking krachtens
wettelijk voorschrift, of, zo deze niet is geschied, onder mededeling van
dit feit. De in artikel 393 lid 5 bedoelde accountantsverklaring mag alsdan
niet worden toegevoegd. Bij de openbaarmaking wordt medegedeeld of de
accountant deze verklaring heeft afgelegd. Is de verklaring afgelegd, dan
wordt een mededeling van de accountant toegevoegd welke strekking zijn
verklaring bij de jaarrekening heeft. Is de verklaring niet afgelegd, dan
wordt de reden daarvan vermeld.
3. Is de jaarrekening nog niet vastgesteld of goedgekeurd, dan wordt dit
bij de in lid 1 en lid 2 bedoelde stukken vermeld. Indien een mededeling
als bedoeld in de laatste zin van artikel 362 lid 6 is gedaan, wordt dit
eveneens vermeld.”

De voorschriften richten zich, zo zal in hoofdstuk 5 nog aan de orde komen, tot
de rechtspersoon. Alle voorschriften, op één na, zijn verplichtingen tot een
doen. De uitzondering wordt teruggevonden in art. 2:395 lid 2, tweede zin.
Daaruit volgt dat in een bepaalde situatie geen accountantsverklaring mag
worden toegevoegd aan een vrijwillige publicatie van de jaarrekening. Het in die
situatie wel toevoegen van de verklaring levert een economisch delict op.

Aangezien bijna alle voorschriften verplichtingen tot een ‘doen’ betreffen,
kunnen de economische delicten die verband houden met het jaarrekeningen-
recht als eigenlijke omissiedelicten worden gekwalificeerd; zo levert bijvoor-
beeld slechts het niet-tijdig publiceren van de jaarrekening een economisch
delict op, alsmede het niet-verstrekken van een opdracht tot onderzoek van de
jaarrekening aan een daartoe bevoegd persoon. De IJzerdraadcriteria zullen
reeds daarom geen rol van betekenis spelen bij de strafrechtelijke handhaving
van het Nederlandse jaarrekeningenrecht. ‘IJzerdraadaansprakelijkheid’ zal zich
in bepaalde situaties in beginsel alleen kunnen voordoen bij de schending van
het voorschrift, neergelegd in art. 2:395 lid 2, tweede zin BW, dat een zeker
doen betreft. Het is evenwel de vraag of de IJzerdraadcriteria überhaupt in
stelling moeten worden gebracht bij de bepaling van aansprakelijkheid op grond
van dit delict. In het volgende hoofdstuk zal zoals gezegd blijken dat slechts
rechtspersonen de voorschriften van art. 2:395 lid 2, tweede zin BW kunnen
plegen. Daar5 zal worden betoogd dat de IJzerdraadcriteria slechts in zeer uit-
zonderlijke situaties een rol zullen spelen bij de bepaling van aansprakelijkheid
van een rechtspersoon.

4.5.4 Het mededingingsrecht

In de Mededingingswet komen zowel bestuursstrafrechtelijk te handhaven voor-
schriften voor die tot een zeker doen verplichten, als bepalingen die een zekere
handeling verbieden. Een voorbeeld van een bestuursstrafrechtelijk te hand-
haven bepaling die tot een zeker doen verplicht, is art. 43 Mw: 

“Een onderneming verstrekt desgevraagd aan de directeur-generaal de in-
lichtingen omtrent bedrijfsgegevens van die onderneming, die voor de be-
oordeling van een aanvraag om een vergunning redelijkerwijs nodig zijn.”
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Het niet-naleven van het voorschrift, ofwel het niet-verstrekken van de inlichtin-
gen die redelijkerwijs nodig zijn, kan op grond van art. 72 Mw worden beboet.
Een andere verplichting tot een ‘doen’ is te vinden in art. 69 lid 1 Mw jo. art.
5:20 lid 1 Awb. Volgens art. 5:20 is ‘een ieder’ verplicht “aan een toezicht-
houder alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de
uitoefening van zijn bevoegdheden.” Degene die ‘jegens’ een toezichthoudend
of tot onderzoek bevoegde ambtenaar van de Nma in strijd handelt met art. 5:20
lid 1 Awb, kan op grond van art. 69 lid 1 Mw worden beboet. Het niet-
meewerken met een ambtenaar van de Nma levert dus een beboetbaar feit op.

Een voorbeeld van een verplichting iets niet te doen, is te vinden in art. 34
Mw:

“Het is verboden een concentratie tot stand te brengen voordat het voor-
nemen daartoe aan de directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier
weken zijn verstreken.”

Indien een verboden concentratie ‘tot stand wordt gebracht’ kan in beginsel
iedere bij de concentratie betrokken partij worden beboet, zo zal in het volgende
hoofdstuk nog blijken. 

De centrale verbodsbepalingen van de Mededingingswet, de artt. 6 (verbod
van mededingingsafspraken) en 24 (misbruik van een economische machts-
positie), lijken met name handelingen te verbieden. Volgens art. 6 lid 1 Mw zijn
verboden “overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemers-
verenigingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemin-
gen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de
Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd, beperkt of vervalst.”
Als voorbeelden van beboetbaar gedrag noemt de toelichting, onder verwijzing
naar het oude art. 85 van het EG-Verdrag,55 actieve gedragingen: ‘het recht-
streeks of zijdelings bepalen van de aan- en verkoopprijzen of van andere con-
tractuele voorwaarden’; ‘het beperken of het controleren van de productie, de
afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen’; ‘het verdelen van mark-
ten of van voorzieningsbronnen’; ‘het ten opzichte van handelspartners toe-
passen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmee
nadeel berokkenend bij de mededinging’ en ‘het afhankelijk stellen van het
sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van
bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen
verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten’.56 Ook de voor-
beelden die de toelichting geeft van ‘misbruik van een economische machts-
positie’ zien met name op actieve gedragingen. Genoemd worden onder meer:
‘het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of
van andere onbillijke contractuele voorwaarden’ en ‘het beperken van de pro-
ductie, de afzet of de technische ontwikkeling, ten nadele van de verbruikers’.57

                                                       
55. De bedoelde materie is tegenwoordig neergelegd in art. 81 van het Verdrag.
56. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 61.
57. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 71.
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De schending van een mededingingsrechtelijke verplichting iets te doen, zoals
bijvoorbeeld het voorschrift van art. 43 Mw of art. 5:20 lid 1 Awb jo. art. 69 lid
1 Mw, levert een bestuursstrafrechtelijk eigenlijk omissiedelict op. Uit een
uitspraak van de directeur-generaal van de Nma kan worden afgeleid dat aan-
sprakelijkheid wegens een mededingingsrechtelijk eigenlijk omissiedelict op
dezelfde wijze wordt vastgesteld, als met betrekking tot het strafrecht is be-
toogd. In het geval van art. 43 Mw bijvoorbeeld kan een boete worden opgelegd
indien wordt vastgesteld dat (1) een onderneming gevraagd is inlichtingen te
verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn en (2) de gevraagde inlichtingen niet
worden gegeven. Niet relevant is wie in concreto binnen de onderneming ver-
antwoordelijk is voor het uitblijven van de gegevens. Deze vormgeving van aan-
sprakelijkheid blijkt uit D-G Nma 24 maart 1999, zaak nr. 802 (Edipress v.
Audax). In die zaak was een besloten vennootschap, via een gemachtigde, her-
haaldelijk gevraagd inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in beschei-
den. De vordering werd meerdere malen genegeerd. Uiteindelijk is aan de beslo-
ten vennootschap de maximale boete van f 10.000,- opgelegd.58 De D-G Nma
had onder meer overwogen:

“Aangenomen moet worden dat Audax goed op de hoogte is van de in-
houd van de Mededingingswet en de Algemene wet bestuursrecht. Audax
is een grote onderneming met een eigen juridische stafafdeling en be-
schikt tevens over een extern juridisch adviseur die in het onderzoek als
gemachtigde heeft opgetreden. Bovendien is Audax eerder geconfronteerd
geweest met vergelijkbare procedures, zowel onder de voorloper van de
Mededingingswet (Wet economische mededinging) als onder de Mede-
dingingswet zelf (zaak 803). Zij was derhalve langer bekend met de on-
derwerpen waarop de verzoeken betrekking hadden. In dit licht kan thans
niet anders geconcludeerd worden dan dat Audax bewust, zo niet welbe-
wust, het risico heeft genomen dat zij in strijd met de Algemene wet be-
stuursrecht respectievelijk de Mededingingswet handelde. (...) De nale-
ving van de medewerkingsplicht is van wezenlijk  belang voor de doel-
treffendheid van de toepassing van de Mededingingswet en de controle op
de naleving ervan. De gevorderde inzage en inlichtingen, zouden − naar
Audax zich bewust kon zijn − dragend kunnen zijn voor de besluitvor-
ming. Door haar vertragende en non-coöperatieve opstelling heeft Audax
de doeltreffendheid in hoge mate gefrustreerd en de  voortgang van het
mededingingsrechtelijk onderzoek naar haar eigen gedragingen op de
markt voor import en distributie van dagbladen en tijdschriften aanzienlijk
bemoeilijkt. Dergelijk  gedrag moet als een zeer ernstige inbreuk op de
medewerkingsplicht worden beschouwd.”

Niet van belang is geweest, wie binnen de onderneming het ‘mededingings-
rechtelijk onderzoek’ heeft gefrustreerd. Het gegeven dat de vennootschap over
een ‘eigen juridische stafafdeling’ beschikte, lijkt mee te brengen dat de ven-
nootschap geacht wordt op de hoogte te zijn van de (bestuursstrafrechtelijke) ge-
volgen van het niet-meewerken. Hoewel de vordering bijvoorbeeld ook aan een
                                                       
58. Tegenwoordig kan een maximale boete worden opgelegd van €  4.500.
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bestuurder had kunnen worden gericht, brengt het vorderen van medewerking
van de eigenaar mee dat niet hoeft te worden vastgesteld wie binnen de onder-
neming nalatig is geweest. Een dergelijke wijze van opereren heeft evidente
voordelen. Zo hoeft niet te worden nagegaan, wie binnen de onderneming van de
eigenaar de meest geëigende persoon is om mee te werken met de toezicht-
houder. Van de eigenaar van de onderneming kunnen als zodanig inlichtingen
worden gevorderd; blijven die inlichtingen uit, dan kan dat de eigenaar worden
verweten. 

Zoals gezegd kent de Mededingingswet ook bepalingen die een zekere
handeling verbieden. Als voorbeeld werd het bepaalde in art. 34 Mw genoemd:
het ‘tot stand brengen van een verboden concentratie’. In de eerder besproken
uitspraak D-G Nma 13 oktober 2000, nr. 1316 (HWS Holding en Scheuten)
heeft de Nma een soort daderschapscriterium geformuleerd, dat sterk doet den-
ken aan het ‘beschikkingscriterium’, zoals geformuleerd in het IJzerdraad-
arrest. In de zaak werd in de eerste plaats vastgesteld dat een verboden con-
centratie tot stand was gebracht. Dit bleek uit een ‘aandeelhoudersovereen-
komst’, die tot gevolg had dat − door een verandering in zeggenschap − een
tweetal bedrijven tot één bedrijf werd samengevoegd. Vervolgens werd de vraag
beantwoord, aan wie de schending van art. 34 Mw kon worden ‘toegerekend’.
Uit art. 74 lid 1 Mw volgt namelijk, dat in geval van overtreding van art. 34 Mw
de directeur-generaal van de Nma een boete kan opleggen aan ‘de natuurlijke
persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend’. In
de zaak HWS Holding en Scheuten overwoog de directeur-generaal met
betrekking tot het begrip ‘toerekenen’ in verband met de geconstateerde over-
treding van art. 34 Mw: “De vraag aan wie de overtreding kan worden toe-
gerekend dient te worden beantwoord in het licht van de mogelijkheden om
doorslaggevende invloed uit te oefenen op de beslissing de concentratie tot stand
te brengen.” De ‘doorslaggevende invloed’ lijkt door de directeur-generaal te
worden afgeleid uit de eerdergenoemde aandeelhoudersovereenkomst. Slechts
de eigenaren van ondernemingen die zeggenschap hebben over een onder-
neming, kunnen de zeggenschap over die onderneming wijzigen en dus door-
slaggevende invloed uitoefenen op het tot stand brengen van een concentratie,
die het gevolg is van die wijziging in de zeggenschap.

Een equivalent van het ‘aanvaardingscriterium’ wordt niet teruggevonden in
de uitspraak van de Nma. Dit zou kunnen sporen met de opvatting, dat de
subjectieve gesteldheid van de overtreder in beginsel alleen een rol speelt bij de
beoordeling van een beroep op de mededingingsrechtelijke schulduitsluitings-
grond.59 Anderzijds kan het aangaan van de aandeelhoudersovereenkomst als
impliciete aanvaarding worden gezien. Zojuist is evenwel gebleken dat de
IJzerdraadcriteria in het strafrecht mogelijk alleen ter sprake zullen komen in
situaties waarin een zekere afstand bestaat tussen de functionele dader en de
feitelijke uitvoerder van het delict. De aanvaardingseis geldt wellicht niet in de
situatie, waarvan in de zaak HWS Holding en Scheuten sprake was. 
                                                       
59. Zie nader paragraaf 3.4.2 van hoofdstuk 3.
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4.5.5 Het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht vierde tranche

Het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht vierde tranche kent geheel eigen
begrippen met betrekking tot de personen aan wie een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd. Bestuurlijke boetes kunnen volgens art. 5.4.1.1 van het Voor-
ontwerp worden opgelegd ter bestraffing van een ‘overtreder’. De ‘overtreder’ is
“degene die de overtreding pleegt of medepleegt” (art. 5.0.1). Een ‘overtreding’
is een “gedraging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk
voorschrift”. ‘Gedraging’ moet volgens de toelichting op het Voorontwerp “in
de ruimst mogelijke zin worden opgevat”; het omvat ook een ‘nalaten’ en het
laten bestaan van een verboden toestand.60

Het Voorontwerp lijkt het daderschap te beperken tot de ‘pleger’ en de
‘medepleger’ van bestuurlijk beboetbare feiten. Het begrip ‘pleger’ omvat daar-
bij volgens de toelichting op het Voorontwerp het zogenaamde functionele
daderschap. “(...) In het strafrecht kan een sanctie niet alleen worden opgelegd
aan degene die de gedraging in fysieke zin verricht, maar ook (aan)61 degene die
daarvoor maatschappelijk gezien verantwoordelijk is. In het bestuursrecht be-
hoort dit niet anders te zijn.”62 Indien de werknemer van een bedrijf of instelling
in ‘fysieke zin’ een gedraging verricht, kan derhalve het bedrijf of de leiding van
het bedrijf als ‘overtreder’ worden aangemerkt, aldus de toelichting. “Het be-
hoeft geen betoog dat dit voor de handhaving van grote delen van het bestuurs-
recht van groot belang is.”63 Daarmee wordt erkend, dat het kunnen aanspreken
van de functioneel verantwoordelijke het belang van effectieve wetshandhaving
dient. Voor wat betreft het vaststellen van aansprakelijkheid koppelt het Voor-
ontwerp het bestuursstrafrechtelijke functionele daderschap aan de strafrechte-
lijke IJzerdraadcriteria.64

De aansprakelijkheidsfiguren ‘doen plegen’, ‘uitlokken’ en ‘medeplichtig-
heid’ kunnen daarentegen worden gemist in het bestuursrecht, zo volgt uit het
Voorontwerp.65 Medeplichtigheid heeft geen plaats gekregen in het voorontwerp
omdat medeplichtigheid aan strafrechtelijke overtredingen (ook) niet strafbaar
is.66 ‘Doen plegen’ is volgens het Voorontwerp in het strafrecht reeds een
zeldzame figuur, terwijl situaties van ‘doen plegen’ veelal door middel van de
‘leer van het functionele daderschap’ kunnen worden opgelost. “Uitlokking (...)
komt bij lichtere delicten evenmin veel voor en vergt bovendien veelal een uit-
voerig feitenonderzoek waarvoor de bestuursrechtelijke procedure zich minder
goed leent.”67 Het Voorontwerp meent daarentegen dat aan de figuur ‘mede-
plegen’ wel behoefte bestaat. ‘Medeplegen’ moet volgens de toelichting worden

                                                       
60. Voorontwerp, p. 105.
61. In het oorspronkelijke citaat staat hier abusievelijk ‘door’.
62. Voorontwerp, p. 106.
63. Voorontwerp, p. 106.
64. Voorontwerp, p. 106.
65. Zie omtrent deze figuren het Voorontwerp, p. 107.
66. Knigge (2000), p. 93 noot 74, meent dat in gevallen van opzettelijke wetsovertredingen niettemin

behoefte kan bestaan aan de bestraffing van betrokken medeplichtigen. 
67. Voorontwerp, p. 107.
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onderscheiden van de niet-beboetbare medeplichtigheid. “Dit onderscheid is van
belang omdat, zoals hiervoor uiteengezet, aan de medeplichtige geen bestuur-
lijke sancties kunnen worden opgelegd.”68 Hoewel medeplichtigheid dus niet
kan worden beboet, is het wel zinvol dat de sanctieoplegger ‘medeplichtigheid’
kan onderscheiden van ‘medeplegen’.

In het Voorontwerp valt op dat de ontwerper nauw bij het strafrechtelijke
aansprakelijkheidsrecht heeft willen aansluiten. Dat blijkt onder meer uit de
introductie van aansprakelijkheidsfiguren als ‘plegen’ en ‘medeplegen’, en de
invulling van het begrip ‘plegen’ met functioneel daderschap. Anderzijds be-
tekenen de uitsluiting van de figuren ‘uitlokking’ en ‘medeplichtigheid’ een dui-
delijke afwijking van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. De vaststelling
van uitlokking behoeft volgens de toelichting op het Voorontwerp veelal een
‘uitvoerig feitenonderzoek’, terwijl de figuur in het strafrecht bij lichte vergrij-
pen nauwelijks voorkomt. Voor zover met het uitsluiten van uitlokking een ver-
eenvoudiging is beoogd, is het sterk de vraag of dat wel bereikt kan worden. Het
enkele uitsluiten van de figuur uitlokking betekent nog niet, dat ‘uitlokking’ in
bestuursstrafzaken niet zal voorkomen. Uitlokking zal in veel gevallen, evenals
‘doen plegen’, kunnen worden opgelost via functioneel daderschap. ‘Uitgebreid
feitenonderzoek’ zal zich daarom nog steeds kunnen voordoen, maar dan in het
kader van de figuur ‘plegen’.

Knigge is niet onverdeeld positief over het in het Voorontwerp voorgestelde
bestuursstrafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Hij voorspelt dat het ontbreken
van figuren als ‘medeplichtigheid’ en ‘uitlokking’ wel eens tot een ruime uitleg
van de wel erkende figuren ‘plegen’ en ‘medeplegen’ zou kunnen leiden.69 Aan-
nemelijk lijkt dat de behoefte aan effectieve wetshandhaving een dergelijke ont-
wikkeling, voor zover die zich openbaart, in gang zal zetten. Knigge’s voor-
naamste kritiek op de in het Voorontwerp voorgestelde aansprakelijkheids-
regeling is evenwel dat een andere wijze van punitieve afdoening dan straf-
rechtelijke afdoening geen verschillen in sanctiestelsels rechtvaardigen. Op dit
aspect is reeds in hoofdstuk 2 ingegaan.

4.5.6 Resumerend: functioneel daderschap in de bijzondere rechtsgebie-
den

De IJzerdraadcriteria zullen in de handhavingspraktijk, althans in de praktijk van
de handhaving van het jaarrekeningenrecht, het arbeidsomstandighedenrecht en
het mededingingsrecht, geen grote rol spelen. Dit komt omdat die criteria, zoals
met betrekking tot het strafrecht is betoogd, − voor zover ze in een situatie van
toepassing zijn − met name een rol zullen spelen bij de handhaving van
commissiedelicten. In de genoemde rechtsgebieden komen echter met name
eigenlijke omissiedelicten voor. De omissie, het verzuim, kan rechtstreeks op

                                                       
68. Voorontwerp, p. 107.
69. Knigge (2000), p. 93 (met betrekking tot uitlokking) en p. 93 noot 48, met betrekking tot

medeplegen.



240      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

het conto van de normadressaat worden geschreven; het is niet van belang, of de
eigenlijke omissie ‘middellijk’ tot stand is gekomen. De rechtsplicht tot in-
grijpen of handelen vloeit veelal rechtstreeks uit de wet voort.

Het veelvuldig vóórkomen van eigenlijke omissiedelicten heeft een be-
langrijk effect: het versterkt de effectiviteit van de wetshandhaving. Anders dan
bij commissiedelicten kan, voor wat betreft de vaststelling van het daderschap,
worden geabstraheerd van eventuele ‘tussenliggende’ gedragingen van onder-
geschikten. Niet hoeft te worden vastgesteld of de (bewezen) feitelijke hande-
ling via het aannemen van een rechtsplicht tot ingrijpen, al dan niet onder de
werking van de IJzerdraadcriteria, voor rekening van de functionele dader kan
komen. De wet omschrijft een verplichting, die moet worden nagekomen; het
enkele niet-nakomen van de verplichting leidt tot strafbaarheid of beboetbaar-
heid.

4.6 Engeland: ‘vicarious liability’

4.6.1 Inleiding

In het Engelse strafrecht geldt het beginsel dat niemand strafrechtelijk aan-
sprakelijk kan zijn voor de gedragingen van een ander. De aansprakelijkheid van
een werkgever in verband met delicten, uitgevoerd door werknemers, voor-
onderstelt een betrokkenheid van de werkgever als (fysiek) pleger of deelne-
mer.70 Een uitzondering op dit beginsel wordt gevormd door het ‘leerstuk’ van
de ‘vicarious liability’. “Vicarious liability is liability for the acts of another.”71

Het leerstuk heeft een civielrechtelijke oorsprong, en vond aanvankelijk met
name toepassing in de ‘law of torts’. In de ‘law of torts’ kan de ‘master’ of
‘principal’ aansprakelijk zijn voor de gedragingen van zijn ‘servant’, althans
voor zover die gedragingen zijn verricht gedurende zijn (contractuele) werk-
zaamheden voor de ‘master’. Hoewel de toepassing van het leerstuk in het straf-
recht in de achttiende eeuw door de rechtspraak was afgewezen, is het leerstuk
in de loop der tijden niettemin op beperkte schaal in dat sanctierecht binnen-
gedrongen.72 In de eerste plaats werd vicarious liability in voorkomende geval-
len toegepast bij een tweetal common law-delicten: ‘public nuisance’ and
‘criminal libel’. In de tweede plaats deed het zijn intrede bij de interpretatie van
statutory offences die voor strafbaarheid een bepaalde kwaliteit eisen.73 Zoals
nog zal blijken heeft ‘vicarious liability’ een sterk pragmatische achtergrond.

                                                       
70. Smith (1999), p. 172, Card (1992), p. 554. Voor zover een betrokkene niet aanwezig is bij de

uitvoering van het delict, lijkt in beginsel te moeten worden teruggevallen op aansprakelijkheid in
verband met ‘innocent agency’ (vergelijkbaar met doen plegen; zie Smith (1999), p. 123 e.v.) of
deelneming. 

71. Smith (1999), p. 171.
72. Card (1992), p. 554, Smith (1999), p. 172.
73. Smith (1999), p. 172.
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4.6.2 Vormen van ‘vicarious liability’

Inleiding
Uit Engelse literatuur en rechtspraak blijkt dat de voorwaarden waaronder
vicarious liability mag worden aangenomen afhankelijk zijn van het type delict.
Is sprake van een delict dat voor strafbaarheid bewijs van een geestesgesteldheid
(mens rea) eist, dan mag vicarious liability alleen worden aangenomen in
situaties waarin de werkgever wettelijke taken of plichten die als zodanig op
hem rusten, aan een ander heeft gedelegeerd. Uit de literatuur en rechtspraak
volgt, dat het in beginsel taken en verplichtingen moet betreffen die als zodanig
op vergunninghouders (zoals uitbaters) rusten.74 Indien degene aan wie taken en
plichten zijn gedelegeerd een strafbaar feit begaat, dan mag − onder nadere
voorwaarden − niet alleen de gedraging, maar ook de geestesgesteldheid van de
feitelijk handelende persoon worden toegerekend aan de werkgever. Is sprake
van een delict dat voor strafbaarheid niet het bewijs van een geestesgesteldheid
eist (ofwel: er is sprake van een offence of strict liability), dan betekent het
aannemen van vicarious liability in wezen het aannemen van aansprakelijkheid
op basis van functionele delictsinterpretatie. Het aannemen van vicarious
liability blijkt in die gevallen namelijk samen te hangen met delicten, die
bijvoorbeeld de ‘verkoop’ van bepaalde goederen betreffen, of het ‘houden’ van
voertuigen. Sommige schrijvers zien deze aansprakelijkheidsgevallen evenwel
niet als gevallen van ‘vicarious liability’. Die schrijvers hanteren in dit verband
een ‘ruim’ handelingsbegrip, en beweren dat een werkgever in die gevallen
rechtstreeks als pleger van een door hem zelf begane verboden verkoop kan
worden aangemerkt.75 Andere schrijvers zien strafrechtelijke aansprakelijkheid
in verband met bijvoorbeeld het ‘verkopen’ van goederen juist als typisch geval
van vicarious liability als gevolg van ‘extensive construction’. Door extensieve
delictsinterpretatie kan, in gevallen waarin dat is toegestaan, een werkgever
strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de gedragingen die een ander, de werk-
nemer, fysiek heeft verricht. Card hangt deze visie aan.76 Hij schrijft: “It has
become common for the courts to give an extended construction to certain verbs
used in statutory offences, such as ‘sell’ or ‘use’, so that the act of an employee
is regarded as the act of his employer and thereby the employer is held to have
committed the offence physically performed by his employee.”77 Een deel van
de literatuur baseert vicarious liability in verband met strict liability-delicten dus
op een eigen gedraging, een ander deel van de literatuur spreekt uitdrukkelijk
van aansprakelijkheid voor andermans gedrag, ofwel van ‘vicarious liability’.
Een dergelijke tegenstelling wordt ook teruggevonden in de Nederlandse

                                                       
74. Zie onder meer Wells (2001), p. 98.
75. Archbold (1999), p. 1505 en 1506; Simester en Sullivan (2000), p. 240.
76. Card (1992), p. 555, ziet uitdrukkelijk twee ‘principles of interpretation’ die vicarious liability

kunnen vestigen: ‘extensive construction’ en ‘delegation’. Ook Smith (1999), p. 173 en p. 176 e.v.,
plaatst ‘extensive construction’ in de sleutel van vicarious liability.

77. Card (1992), p. 555.
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literatuur betreffende het functioneel daderschap.78 Het resultaat van beide
invalshoeken is overigens hetzelfde; in beide visies kan de werkgever wegens
een verboden verkoop worden bestraft. Het gemeenschappelijke van de beide
visies is verder dat de beide kampen hun oplossing ophangen aan de − al dan
niet extensief te noemen − uitleg van de delictsomschrijving.

Delegatie als grondslag
Een belangrijke zaak waarin vicarious liability in verband met delegatie werd
toegepast betreft Allen v. Whitehead.79 Aan de verdachte, de houder (‘keeper’)
van een café, was de overtreding ten laste gelegd van een voorschrift, gesteld bij
s. 44 van de Metropolitan Police Act 1839. De bepaling luidde, voor zover van
belang, als volgt:

“(...) Be it enacted that every person who shall have or keep any house,
shop, room or place of public resort within the metropolitan police dis-
trict, wherein provisions, liquors, or refreshments of any kind shall be sold
or consumed (whether the same shall be kept or retailed therein or procu-
red elsewhere) and who shall wilfully or knowingly permit drunkenness
or other disorderly conduct in such house, shop, room or place (...) or
knowingly permit or suffer prostitutes or persons of notoriously bad cha-
racter to meet together and remain therein, shall for every such offence be
liable to a penalty of not more than £ 5.”

De verdachte had de dagelijkse leiding van de bar overgelaten aan een ‘mana-
ger’, en bezocht zijn café slechts één of tweemaal per week. Op een zekere dag
werd de verdachte gewaarschuwd door de politie: in zijn café zouden enige
prostituees zijn gesignaleerd. De caféhouder instrueerde daarop zijn manager om
geen prostituees toe te laten, en liet een plakkaat ophangen waaruit bleek dat
deergelijke bezoekers ongewenste gasten waren. Enige tijd later constateerde de
politie dat op acht opeenvolgende dagen prostituees in het café aanwezig waren
geweest. De verdachte was op elk van die momenten afwezig. Vastgesteld werd
dat de aangestelde manager op de hoogte was van de aanwezigheid van de
prostituées.

De caféhouder werd gedagvaard en veroordeeld wegens de schending van
het bepaalde in s. 44 van de Metropolitan Police Act. Hij werd zowel aan-
sprakelijk geacht voor het handelen van de manager (het toelaten van de pros-
tituees) als voor de wetenschap van de manager (de wetenschap dat hij pros-
tituees had toegelaten), en wel omdat hij de leiding van het café volledig had
overgedragen aan de manager. Lord Hewart, C.J. overwoog:

“This seems to me to be a case where the proprietor, the keeper of the
house, had delegated his position to a manager, so far as the conduct of
the house was concerned; he had transferred to the manager the exercise
of discretion in the conduct of the business, and it seems to me the only

                                                       
78. Wolswijk (2001), p. 1060 e.v.
79. [1929] All ER Rep. 13 (KB). De zaak is uitgebreid besproken door Smith (1999), p. 173 e.v.
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reasonable conclusion is, regard being had to the purpose of this Act, that
knowledge in the manager was knowledge in the keeper of the house.”

Eerder in zijn overwegingen stelde Lord Hewart C.J. reeds dat s. 44 “would be
rendered nugatory”, ofwel een dode letter zou blijven, als een dergelijke aan-
sprakelijkheidsconstructie niet zou worden toegepast. Verder haalde Lord He-
wart in Allen v. Whitehead rechtspraak aan, waaruit blijkt dat plaatsvervangende
aansprakelijkheid alleen kan worden aangenomen, als de wetgever dat heeft ge-
wild. Of in concreto vicarious liability kan worden aangenomen hangt af, zo
blijkt uit door Lord Hewart aangehaalde rechtspraak, van een aantal factoren:
het doel van de wet, de gebruikte bewoordingen, de aard van de verplichting
(‘duty’) in kwestie, de persoon op wie de verplichting rust, de persoon die de
verplichting normaliter feitelijk uitvoert en ten slotte de persoon die de straf
dient te dragen.

In de zaak Vane v. Yiannopoullos80 stond de houder van een ‘restaurantver-
gunning’ terecht omdat hij, in strijd met een vergunningvoorwaarde, ‘intoxi-
cating liquor’ zou hebben geschonken aan een tweetal personen, die niet tevens
een maaltijd gebruikten. Het strafbare feit betrof de schending van s. 22(1) onder
a van de Licensing Act 1961: “If the holder of a justices’ on-license knowingly
sells or supplies intoxicating liquor to persons to whom he is not permitted by
the conditions of the licence to sell or supply it (...) he shall be guilty of an
offence under this act.” De verkoop van drank aan de klanten, die niet tevens
een maaltijd gebruikten, was feitelijk uitgevoerd door een serveerster, die door
de restauranthouder was gewezen op de vergunningvoorwaarde. Volgens House
of Lords-rechter Lord Evershed kan een vergunninghouder in de eerste plaats
strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de gedragingen van ondergeschikten,
zonder dat hoeft te blijken van mens rea bij de vergunninghouder. Daarmee lijkt
Evershed te doelen op ‘vicarious liability’ bij ‘strict liability-delicten’, een aan-
sprakelijkheidsfiguur die straks zal worden besproken. Voorzover een delicts-
omschrijving wel bewijs van mens rea vordert, zal de vereiste subjectieve
gesteldheid in beginsel bij de vergunninghouder zelf moeten worden gevonden,
aldus Lord Evershed. Lukt dit niet, dan mag de mens rea van de ondergeschikte
aan de vergunninghouder worden toegerekend, mits sprake is geweest van
‘delegatie’. Na een opsomming van relevante case law overwoog Evershed in
concreto: 

“The effect of these numerous cases appears to my mind, however, to be
that (subject to the exception which follows) where the scope and purpose
of the relevant Act is the maintenance of proper and accepted standards of
public order in licensed premises or other comparable establishments, the-
re arises under the legislation what Channell, J.81 called a “quasi-criminal
offence” which renders the licensee or proprietor criminally liable for the
acts of his servants though there may be no mens rea on his part. On the

                                                       
80. [1964] 3 All ER 820 (HL).
81. Volgt verwijzing naar Pearks, Gunston and Tee, Ltd. v. Ward [1900-03] All ER Rep. 228 (KB) (op

p. 232). Zie over die zaak nader Wells (2001), p. 91.
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other hand, where the relevant regulation imports the word “knowingly”
as a condition of liability on the part of the licensee or the proprietor the
result will be different. “Knowledge”, that is mens rea in a real sense, on
the part of the licensee or the proprietor should normally be established as
a fact, if he is to be held liable under the statute. To this second propositi-
on it appears, however, that, for better or worse, it should now be accep-
ted that something further may be added - namely, that in the absence of
proof of actual knowledge, nevertheless the licensee or proprietor may be
held liable if he be shown, in the language of the judgements to which I
have referred, in a real sense, effectively to have “delegated” his proprie-
tary or manegerial functions.”

De restauranthouder werd uiteindelijk niet veroordeeld, omdat geen bewijs van
een relevante delegatie van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden aan
de serveerster had plaatsgevonden.

In het Engelse strafrecht bestaat enige onzekerheid omtrent de vraag hoe
omvangrijk de delegatie moet zijn om de ‘delegator’ op grond van het delegatie-
beginsel plaatsvervangend aansprakelijk te doen zijn. Zeer waarschijnlijk is
vereist dat, gezien het concrete delict in kwestie, alle relevante taken en be-
voegdheden aan de ‘manager’ moeten zijn overgedragen. Lord Evershed over-
woog op dit punt: “If it be asked what is meant by delegation, it may be said
(and I have in mind the citations which I have made) that the expression will
cover cases where the licensee or proprietor has handed over all the effective
management of his premises, where he in truth connives at or wilfully closes his
eyes to what in fact is being done.”82 Mogelijk is eveneens vereist dat de
‘delegator’ ten tijde van het plegen van het delict niet ter plaatse aanwezig was.
“For vicarious liability to arise there must be a real and effective delegation; to
constitute such a delegation the activity delegated must be under the exclusive
control of the delegate, free from the principal’s supervision.”83 Als er geen
strafrechtelijk relevante delegatie van taken en bevoegdheden heeft plaats-
gevonden is de ‘delegator’ alleen voor zijn eigen handelen en nalaten aan-
sprakelijk. Bovendien kan aansprakelijkheid alleen bestaan indien de delegans
binnen zijn overgedragen bevoegdheden heeft gehandeld. Zodra de delegans de
delegatiegrenzen overschrijdt vervalt de aansprakelijkheid van de delegator.84

De ‘plaatsvervangende aansprakelijkheid’ op grond van delegatie heeft een
interessante achtergrond. Met deze aansprakelijkheidsgrondslag wordt tot uit-
drukking gebracht dat de normadressaat de vrijheid heeft om de uitvoering van
taken en plichten, die op hem als zodanig rusten, te delegeren, zonder dat hij

                                                       
82. Evershed lijkt meer te eisen dan de volledige overdracht van taken en bevoegdheden; hij lijkt te

stellen dat het wezenlijk gaat om een situatie waarin de ‘delegator’ bewust zijn ogen sluit voor de
wijze waarop gedragingen worden verricht. Een dergelijke bijkomende eis is door mij niet
teruggevonden in de literatuur. Mogelijk bedoelde Evershed te zeggen dat de volledige delegatie
van taken en bevoegdheden in de praktijk zeer wel kan samenhangen met het bewust sluiten van de
ogen, zodat het reeds daarom redelijk is de ‘delegator’ na delegatie aansprakelijk te achten. 

83. Halsbury’s Laws of England Vol. 11(1), p. 53.
84. “Vicarious liablity can arise only if the employee or delegate etc was acting within the scope of his

employment or authority,” aldus Card (1992), p. 557.



245AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN

daardoor zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan ontlopen. “(...) If the
manager chooses to delegate the carrying on of the business to another, whether
or not that other is his servant, then what that other does or what he knows must
be imputed to the person who put the other into that position.”85 Lord Parker,
C.J., overwoog in de zaak R. v. Ward: “(...) a man cannot get out of the
responsibilities and duties attached to a licence by absenting himself.”86 In
wezen ligt in een dergelijke aansprakelijkheidsregel de eigen verantwoordelijk-
heid van de ‘delegator’ besloten voor het zorgvuldig uitkiezen en controleren
van de delegans. In paragraaf 4.3.5 bleek dat Knigge de Nederlandse IJzerdraad-
criteria eveneens in de context van delegatie heeft geplaatst.

Anders dan in het Engelse recht zal in het Nederlandse strafrecht de
functionele dader, conform het IJzerdraadarrest, altijd zelf het door het delict
geëiste opzet moeten hebben. In het Engelse strafrecht geldt die ‘regel’ slechts
bij wijze van uitgangspunt. Voor zover daarvan wordt afgeweken lijkt het
Engelse strafrecht er vanuit te gaan dat de ‘delegator’ door de delegatie de feite-
lijk door een ondergeschikte verrichte gedragingen ‘bij voorbaat’ heeft aan-
vaard. (Volledige) delegatie lijkt derhalve een bewuste aanvaarding te impli-
ceren van het risico, dat de feitelijke uitvoerder fouten maakt. Overigens is reeds
gebleken, dat toerekening van ‘mens rea’ niet vreemd is in het Nederlandse
recht; het komt, ter wille van een effectieve handhaving van het fiscale recht,
ook voor in het Nederlandse fiscale boeterecht.

In de Engelse literatuur wordt aangenomen dat bij delicten die mens rea
eisen, slechts het delegatiebeginsel tot vicarious liability kan leiden, mits de
wetgever ‘vicarious liability’ (impliciet) heeft gewild.87 Lord Parker, C.J.,
overwoog in de zojuist aangehaalde zaak R. v. Ward, nadat hij had overwogen
dat een vergunninghouder zijn verantwoordelijkheid niet kan ontlopen door
‘zich te verwijderen’:

“The position of course is quite different if he remains in control. It would
be only right that he should not be liable if a servant behind his back did
something which contravened the terms of the licence. If, however, he
wholly absents himself leaving somebody else in control, he cannot claim
that what has happened has happened without his knowledge if the dele-
gate has knowingly carried on in contravention of the licence.”

Het (volledig) gedelegeerd hebben van de relevante taken en verplichtingen
geldt bij delicten, die bewijs van mens rea eisen, dus als voorwaarde (en ook als

                                                       
85. Overweging van Lord Goddard C.J. in de zaak Linnett v. Metropolitan Police Commr, [1946] KB

290, DC (citaat overgenomen van Archbold (1999), p. 1506).
86.  [1968] 1 All ER 197 (CA) (op p. 204). Ten laste was gelegd: ‘knowingly selling liquor in breach of

condition of licence’.
87. Smith (1999), p. 175 en Halsbury’s Laws of England Vol. 11(1), p. 53, onder verwijzing naar

rechtspraak. Card beperkt het ‘delegatiebeginsel’ als grondslag van vicarious liability tot delicten
die ten aanzien van alle bestanddelen bewijs van mens rea eisen. Is ten aanzien van bepaalde
bestanddelen wel, en ten aanzien van andere bestanddelen geen bewijs van mens rea vereist, dan zal
de functioneel verantwoordelijke zelf over de geëiste geestesgesteldheid moeten beschikken (Card
(1992), p. 556). Dit is echter niet geheel “free from doubt”, aldus Card (1992), p. 555.



246      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

grens) voor het aansprakelijk achten van de superieur voor de bij de onder-
geschikte gevonden − en door het delict geëiste − geestesgesteldheid. Indien
geen (volledige) delegatie heeft plaatsgevonden, kan geen toerekening van de
geestesgesteldheid van een werknemer aan zijn superieur plaatsvinden. Dan
moet voor strafbaarheid altijd worden bewezen dat de superieur zelf de door het
delict geëiste ‘mens rea’ heeft. Uit de literatuur blijkt dat de gedragingen van
een ander in dergelijke gevallen wel kunnen worden toegerekend aan de werk-
gever; de indruk bestaat dat het enkel gedragingen kunnen betreffen, die bij een
functionele of extensieve interpretatie van delictsbestanddelen (ook) als eigen
gedragingen zouden kunnen worden aangemerkt.

Functionele of extensieve uitleg van bestanddelen
De aansprakelijkheid voor verboden gedragingen van ondergeschikten en
vertegenwoordigers bij strict liability-delicten hangt, afhankelijk van de gekozen
invalshoek, samen met functionele delictsinterpretatie, dan wel extensieve
delictsinterpretatie. In het eerste geval wordt zonder meer gesproken van een
eigen gedraging van de werkgever, in het tweede geval wordt gesproken van
aansprakelijkheid voor de gedraging van een ander.

Uit de zaak Coppen v. Moore88 blijkt van een zekere ‘verknoping’ van de
beide aansprakelijkheidsconcepten: enerzijds wordt gewezen op het feit dat de
verdachte aansprakelijk is voor de gedragingen van een ander, anderzijds wordt
uitgegaan van een moderne functionele uitleg van delictsbestanddelen. Coppen,
één van de eigenaren van de firma Coppen Bros., stond in deze zaak terecht
omdat hij in strijd had gehandeld met s. 2(2) van de Merchandise Marks Act
1887. Moore, een inspecteur van de ‘Bacon Curer’s Association of Great Britain
and Ireland’ kocht in één van de winkels van de firma een zogenaamd ‘Scotch
ham’ die in werkelijkheid een ‘American ham’ bleek te zijn. Het gegeven dat het
een Schotse ham betrof werd mondeling verstrekt door een medewerker van de
winkel. Ook op de door Moore gevraagde rekening werd geschreven dat het een
Schotse ham betrof. Nadat Moore kenbaar had gemaakt wie hij was, vroeg hij of
de ham in kwestie nog steeds ‘Scotch’ was; de medewerker bekende daarop dat
het in werkelijkheid een Amerikaanse ham betrof.89 Moore initieerde vervolgens
een strafzaak tegen één van de gebroeders Coppen. Section 2(2) van de
Merchandise Marks Act 1887 luidde, voor zover van belang, als volgt:

“Every person who sells (...) any goods (...) to which  (...) any false trade
description is applied (...) shall, unless he proves (a) that, having taken all
reasonable precautions against committing an offence against this Act, he
had at the time of the commission of the alleged offence no reason to sus-
pect the genuineness of the (...) trade description; and (b) on demand (...)
he gave all the information in his power (...); or (c) that otherwise he had
acted innocently; be guilty of an offence against this Act.”

                                                       
88. [1895-9] All ER Rep. 926 (QB).
89. Vanuit het oogpunt van controle en opsporing heeft de zaak dus ook interessante aspecten.
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Volgens Lord Russell of Killowen, C.J. was het de bedoeling van de wetgever
geweest om in het geval van s. 2(2) van de Merchandise Marks Act 1887 de
‘master’ aansprakelijk te achten voor gedragingen die door een ‘servant’ ge-
durende zijn werkzaamheid zijn verricht. Hij overwoog: “In my judgement, it
was clearly the intention of the legislature to make the master criminally liable
for such acts, unless he was able to rebut the prima facie presumption of guilt by
one or other methods pointed out in the Act. (...) To begin with, it cannot be
doubted that the appellant sold the ham in question although the transaction was
carried out by his servants. In other words, he was the seller although not the
actual salesman. It is clear also, as already stated, that the ham was sold with a
“false trade description” which was material. If so, there is evidence establishing
a prima facie case of an offence against the Act having been committed by the
appellant.” Enerzijds wordt gewezen op de aansprakelijkheid van de werkgever
voor de gedragingen van een werknemer, anderzijds wordt de eigenaar van de
zaak ‘rechtstreeks’ gezien als ‘verkoper’ zonder dat hij feitelijk had verkocht.
Aangezien het delict in kwestie een ‘offence of strict liability’ betrof, lag het
vervolgens op de weg van de verdachte te bewijzen dat hij alle maatregelen had
genomen om het begaan van het delict te voorkomen. Daarin slaagde de
verdachte niet, hoewel hij een instructie naar de bedrijfsleiders van de winkels
had doen uitgaan met de mededeling dat de hammen slechts als ‘breakfast ham’
mochten worden verkocht, zonder een designatie van de oorsprong. 

De verdachte was (mede)eigenaar van meerdere winkels. Dat gegeven
speelde een belangrijke rol bij de inkleuring van zijn aansprakelijkheid. Lord
Russell of Killowen, C.J. overwoog namelijk dat indien de eigenaar in dat geval
niet aansprakelijk zou kunnen zijn, de wet in kwestie ineffectief zou zijn:

“In answer, then, to the question which alone is put to us, namely,
whether, upon the facts stated, the decision of the magistrates convicting
the appellant was in point of law correct, my answer is that, in my judge-
ment, it was. When the scope and object of the Act are borne in mind, any
other conclusion would, to a large extent, render the Act ineffective for its
avowed purposes. (...) The appellant, under the style of the “London Sup-
ply Stores”, carries on extensive business as grocer and provision dealer,
having, it appears, six shops or branch establishments, and having a who-
lesale warehouse. It is obvious that, if sales with false trade descriptions
could be carried out in these establishments with impunity so far as the
principal is concerned, the Act would, to a large extent, be nugatory.”

Met andere woorden: als de eigenaar van de winkels in dit soort zaken niet
aansprakelijk zou kunnen zijn, dan zouden de wettelijke bepalingen geen effect
hebben. De wet zou straffeloos overtreden kunnen worden; het drijven van een
onderneming in meerdere vestigingen, met als gevolg dat de ondernemer niet in
alle vestigingen aanwezig kan zijn om toezicht te houden, heeft dus geen
mitigerend effect op de strafrechtelijke aansprakelijkheid.90 Uitdrukkelijk is
                                                       
90. Smith (1999), p. 177, merkt op dat in de zaak Coppen v. Moore niet het delegatiebeginsel is

toegepast; had het hof dat wel gedaan, dan zou Coppen niet aansprakelijk zijn geweest voor de
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overwogen dat het in dit geval niet aannemen van strafrechtelijke aansprakelijk-
heid niet zou bijdragen aan de (effectieve) handhaving van de wet.

Deze ‘vorm’ van aansprakelijkheid is, zo blijkt uit rechtspraak en de litera-
tuur, gereserveerd voor gevallen waarin sprake is van een ‘offence of strict
liability’. Bij dergelijke delicten kan een handeling, verricht door een onderge-
schikte binnen de kring van zijn contractuele werkzaamheden, direct op het
conto van de functioneel verantwoordelijke werkgever worden geschreven.
Daarbij is het onverschillig, of de ‘patroon’ al dan niet taken aan de onderge-
schikte heeft gedelegeerd.91

Strafbaarheid van de feitelijke uitvoerder
Indien het delict in kwestie een kwaliteitsdelict is, kan de feitelijke uitvoerder
van het delict, die niet over de door het delict geëiste kwaliteit beschikt, worden
aangesproken wegens ‘abetting’, een vorm van medeplichtigheid (“strange
though this appears when he is the only participant in the crime who is present,”
aldus Smith).92 Dit zal zich in de rechtspraktijk met name voordoen in gevallen
waarin ‘delegatie’ de achtergrond is van vicarious liability.93 Bij niet-kwaliteits-
delicten zou een feitelijke uitvoerder onder omstandigheden echter rechtstreeks
als pleger (‘principal’) kunnen worden aangemerkt. Dit blijkt in de rechts-
praktijk voor te komen bij delicten, die bijvoorbeeld het ‘verkopen’ van zekere
goederen betreffen. De vervolgende instantie mag in die gevallen zowel de
feitelijke uitvoerder als de ‘functionele dader’ als pleger van de verboden ver-
koop vervolgen. Volgens Smith moet voor de aansprakelijkheid van de functio-
nele dader bij dergelijke delicten worden gekeken naar de ‘legal act’, terwijl de
feitelijke uitvoerder wordt beoordeeld op zijn ‘physical act’.94 De schrijver
merkt op dat het kunnen aanspreken van de feitelijke uitvoerder als pleger bij
strict liability-delicten de nodige voordelen heeft boven het aanspreken van die
persoon wegens medeplichtigheid: voor aansprakelijkheid wegens deelneming
zal telkens een vorm van mens rea moeten worden bewezen.95 

Resumerend
Indien het delict in kwestie een ‘offence of strict liability’ is, kan een werkgever
worden aangesproken voor de gedragingen van zijn werknemer, althans voor
zover de gedraging heeft plaatsgevonden binnen de contractuele werkzaamheid
van de werknemer. Betreft het strafbare feit in kwestie een delict dat voor
strafbaarbaarheid bewijs van een geestesgesteldheid eist, dan zal die gesteldheid
bij de functioneel verantwoordelijke gevonden moeten worden. Hierop bestaat,
zo bleek, één belangrijke uitzondering: indien het een geval betreft waarbij de

                                                       
gedragingen van zijn medewerker. De bewuste medewerker was immers niet aangesteld als (al dan
niet volledig bevoegde) beheerder of ‘manager’ van de winkel. 

91. Uitdrukkelijk: Lord Parker C.J. in het eerder aangehaalde arrest R. v. Ward (op p. 202).
92. Smith (1999), p. 178.
93. Dergelijke gevallen betreffen immers kwaliteitsdelicten.
94. Smith (1999), p. 178.
95. Smith (1999), p. 178.
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functioneel verantwoordelijke (vergunninghouder) zijn strafrechtelijk afdwing-
bare wettelijke taken en verplichtingen (volledig) aan een ‘manager’ heeft ge-
delegeerd, mag ook de geestesgesteldheid van de ‘manager’ aan de functioneel
verantwoordelijke worden toegerekend.

4.7 Zorgplichtbepalingen en omissiedelicten

4.7.1 Geen ‘vicarious liability’ bij zorgplichtbepalingen

“It is important to distinguish vicarious liability from liability for breach of a
personal duty − i.e., a duty imposed on a specified person, usually by statute,”
aldus Smith. “If the specified person is in breach of that duty, he commits the
actus reus of the offence and, if it imposes strict liability, he is personally, not
vicariously, guilty of the offence, though he may say with truth that he would
not have been in breach but for the fault of his employees or agents.”96 In het
vorige hoofdstuk kwamen reeds enige delicten uit het Engelse arbeidsomstan-
dighedenrecht ter sprake, die de werkgever met zoveel woorden verplichten
voor een zeker resultaat te zorgen: de ss. 2(1) en 3(1) van de Health and Safety
at Work etc. Act 1974. Zoals bleek bepaalt s. 2(1): “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.” Section 3(1) verplicht 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 ge-
zondheids- of veiligheidsrisico’s. In de eerder aangehaalde zaak R. v. Associated
Octel Co. Ltd.97 werd door het House of Lords met betrekking tot s. 3(1) van de
HSWA 1974 uitdrukkelijk vastgesteld dat de zorgplichtbepaling geen ‘vicarious
liability’ vestigde. De aanleiding tot de zaak was het volgende. Associated Octel
Ltd. dreef een chemische fabriek die door de Health and Safety Executive als
een ‘major hazzard site’ was getypeerd. Voor bepaalde reparaties had de onder-
neming een klein bedrijfje ingehuurd, waarvan de werknemers praktisch ‘full
time’ op het fabrieksterrein aanwezig waren. Deze werknemers waren onder-
worpen aan een werkvergunningensysteem. Volgens dit systeem dienden de
ingehuurde werknemers voor iedere klus een formulier in te vullen waaruit de
aard van de te verrichten werkzaamheden bleek. De ‘engineers’ van de fabriek
hadden de bevoegdheid toestemming te verlenen tot het verrichten van de werk-
zaamheden, onder vermelding van de veiligheidsmaatregelen die getroffen dien-
den te worden. Op een kwade dag bevond een werknemer van het ingehuurde
bedrijfje zich voor schoonmaakwerkzaamheden in een tank. Deze werkzaam-
heden werden bij een elektrische verlichting verricht. Op een gegeven moment
brak de lamp, waardoor een emmer met aceton vlam vatte. Het gevolg was dat
de werknemer met zware brandwonden moest worden afgevoerd. Associated

                                                       
96. Smith (1999), p. 171.
97. [1996] 4 All ER 846 (HL).
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Octel, het bedrijf dat de werknemer had ingehuurd, werd daarna vervolgd
wegens de schending van s. 3(1) van de HSWA 1974: het bedrijf zou zijn onder-
neming niet zodanig hebben gedreven dat zou zijn gewaarborgd dat de gezond-
heid of de veiligheid van personen, die niet bij hem in dienst zijn, niet aan
risico’s werden blootgesteld.

Volgens de chemieonderneming berustte de verantwoordelijkheid voor het
ongeval bij het ingehuurde bedrijf, onder meer omdat het ingehuurde bedrijf
onafhankelijk opereerde. Het ongeval zou zijn veroorzaakt door de wijze waarop
het ingehuurde bedrijf zijn onderneming dreef. Volgens Lord Hoffmann was de
stellingname van het bedrijf gebaseerd op een misvatting van de aard van de
aansprakelijkheid van de werkgever: 

“It is based on what seems to me a confusion between two quite different
concepts: an employer’s vicarious liability for the tortious act of another
and a duty imposed upon the employer himself. Vicarious liability de-
pends (with some exceptions) on the nature of the contractual relationship
between the employer and the tortfeasor. There is liability if the tortfeasor
was acting within the scope of his duties under a contract of employment.
Otherwise, generally speaking, the employer is not vicariously liable. But
s. 3 is not concerned with vicarious liability. It imposes a duty upon the
employer himself. That duty is defined by reference to a certain kind of
activity, namely, the conduct by the employer of his undertaking. It is in-
different to the nature of the contractual relationships by which the em-
ployer chooses to conduct it.”

De Engelse auteur Smith schreef in een annotatie bij een andere strafzaak be-
treffende s. 3(1) HSWA 197498: “Where a statutory duty to do something is
imposed on a particular person (here, an “employer”) and he does not do it, he
commits the actus reus of an offence. It may be that he has failed to fulfil his
duty because his employee or agent has failed to carry out his duties properly
but this is not a case of vicarious liability.” De werkgever is volgens Smith aan-
sprakelijk omdat hij persoonlijk nalatig is geweest in de naleving van zijn ver-
plichtingen. “There is no need to find someone − in a case of the company, the
“brains” and not merely the “hands” − for whose acts the person with the duty
can be held liable.” Smith vervolgt: “The duty on the company in this case was
“to ensure” − 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 matter.”

In een latere strafzaak, R. v. Gateway Foodmarkets Ltd.99, is uitgemaakt dat
s. 2(1) van de HSWA 1974 op dezelfde wijze moet worden uitgelegd. Onder
verwijzing naar de zaak R. v. Associated Octel Ltd. stelde Court of Appeal-
rechter Evans: “I would respectfully adopt the same approach to s. 2(1). The
structure of the two subsections is the same. The duty is imposed on the
                                                       
98. Zie Smiths ‘commentary’ op R. v. British Steel plc (CA), CLR 1995, p. 654.
99. [1997] 3 All ER 78 (CA).
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employer. It is a duty to ‘ensure (...) the health, safety and welfare at work of all
his employees’. If the duty is broken, the employer is guilty of an offence (s.
33(1)(a)).” Het gegeven dat s. 3(1) spreekt van “to conduct his undertaking in
such a way (...)”, terwijl die woorden niet voorkomen in s. 2(1), had geen in-
vloed. “(...) In our judgement, it is the same kind of duty: the company, as
employer, is liable when the necessary conditions for liability are fulfilled.”

Bij zorgplichtbepalingen, zoals neergelegd in de ss. 2(1) en 3(1) van de
HSWA 1974, is dus beslissend in hoeverre de werkgever zelf aan de wettelijke
zorgplicht heeft voldaan. De werkgever kan zich niet verschuilen achter het
gegeven, dat hij anderen met de feitelijke uitvoering van de zorgplicht heeft
belast. Strafbaarheid kan − althans met betrekking tot de genoemde zorgplicht-
bepalingen − worden ontlopen, indien de werkgever een succesvol beroep op
een strafuitsluitingsgrond kan doen.100

4.7.2 Aansprakelijkheid wegens omissie

In wezen betekent het oordeel dat een zorgplicht is geschonden het aannemen
van ‘eigenlijke omissieaansprakelijkheid’. Card schrijft: “By way of contrast,
where a statutory offence of strict liability consists of an omission to fulfil a duty
imposed on the accused, he is personally (as opposed to vicariously) liable for
that offence as perpetrator if that duty is not fulfilled, even though he has
instructed an employee or subordinate of his to ensure that it was fulfilled.”101 In
algemene zin schrijven Clarkson en Keating over omissieaansprakelijkheid in
het Engelse strafrecht: “Most crimes are committed by positive action and thus
the requirement of an ‘act’ will usually be met by a positive act. But in certain
circumstances a passive failure to act may be deemed to constitute the requisite
‘act’.”102 Volgens Clarkson en Keating kan strafrechtelijke aansprakelijkheid
wegens een ‘failure to act’ twee vormen aannemen. De eerste vorm die zij noe-
men betreft eigenlijke omissieaansprakelijkheid. “In conduct crimes the failure
to act may itself, without more, constitute the crime. This usually occurs in
statutory crimes which are specifically defined in terms of an omission to act,
for example, failing to provide for a child in one’s care or failing to provide a
specimen of breath under the breathaliser legislation.”103 De tweede vorm kan
zich volgens de schrijvers voordoen bij ‘result crimes’. “In result crimes the

                                                       
100. Zoals in het vorige hoofdstuk bleek is voor de zorgplichtbepalingen uit het Engelse arbeids-

omstandighedenrecht het bepaalde in s. 40 van de HSWA 1974 van belang: “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 practicable
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.”

101. Card (1992), p. 554.
102. Clarkson en Keating (1998), p. 106.
103. Clarkson en Keating (1998), p. 106. Card (1992), p. 51, spreekt bij deze vorm van ‘express offences

of omission’; Smith (1999), p. 44, spreekt van ‘offences of mere omission’.
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failure to act may contribute towards the harm specified in the offence and may
thus, in certain circumstances, be deemed the requisite ‘act’ for the purpose of
the offence. This will only be so if the actor is under a duty to act.”104 De tweede
vorm betreft oneigenlijke omissieaansprakelijkheid: commissie door omissie.

Strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens oneigenlijke omissie kan volgens
het Engelse recht slechts bestaan indien er een (bijzondere) verplichting tot
handelen bestaat: ‘a duty to act’. Hoewel (nog) niet helemaal zeker is in welke
gevallen een plicht tot handelen kan ontstaan, wijzen Clarkson en Keating een
vijftal ‘bronnen’ aan, waarvan algemeen wordt aangenomen dat zij een ‘duty to
act’ kunnen opleveren: (1) ‘a special relationship’, zoals die bijvoorbeeld bestaat
tussen ouders en kinderen en echtgenoten; (2) de (vrijwillige) overname van
verantwoordelijkheid; (3) een contractuele relatie; (4) een wettelijke verplichting
en (5) het veroorzaken van een (voorafgaande) gevaarlijke situatie105. Een
‘algemene’ plicht tot ingrijpen bestaat evenwel niet in het Engelse strafrecht.
“The central argument relates to individual liberty and autonomy,” aldus Clark-
son en Keating. “Our freedom should only be restricted insofar as it is necessary
to prevent persons causing harm to others.”106

Card beschouwt het eigenlijke omissiedelict als een ‘moderne delicts-
variant’. “Apart from the common law offence of misprision of treason (a failure
to report a treason), all offences of this type are statutory. Such offences are
increasingly common in modern statutes; generally they are minor in nature.”107

Het leerstuk van de vicarious liability hoeft, zo bleek, bij omissiedelicten die
geen bewijs van een geestesgesteldheid eisen niet in stelling te worden gebracht,
indien met betrekking tot die delicten vraagstukken van functionele verant-
woordelijkheid opdoemen.108 Het toepassingsbereik van vicarious liability lijkt
(dus) beperkt te zijn tot delicten, die een zeker handelen als zodanig strafbaar
stellen. Mij is evenwel niet gebleken dat de literatuur vicarious liability
uitdrukkelijk koppelt aan oneigenlijke omissieaansprakelijkheid.

4.8 Enige opmerkingen over middellijk daderschap en deelneming

4.8.1 Innocent agency

Degene die alle delictsbestanddelen eigenhandig heeft vervuld wordt in het
Engelse strafrecht de ‘principal’ of de ‘principal offender’ genoemd. Clarkson
en Keating omschrijven het begrip ‘principal offender’ in termen van causaliteit:
“The principal offender is usually described as the one whose act is the most

                                                       
104. Clarkson en Keating (1998), p. 106. Vergelijk Card (1992), p. 51.
105. Clarkson en Keating (1998), p. 107.
106. Clarkson en Keating (1998), p. 119. Zie tevens Card (1992), p. 52.
107. Card (1992), p. 51.
108. Voor zover een omissiedelict wel bewijs van mens rea eist, zal degene die volgens de wet had

moeten handelen zelf over die mens rea moeten beschikken (dit valt af te leiden uit Smith (1999),
p. 52).
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immediate cause of the actus reus.”109 Bij wijze van uitzondering wordt ook als
‘principal’ aangemerkt degene die een delict pleegt ‘door middel van’ een ander:
een ‘innocent agent’.110 Uit de literatuur volgt, dat de middellijke dader doel-
gericht gebruik moet maken van de ‘agent’. “If a person makes use of an
innocent agent in order to procure the commission of an offence, that person, not
the innocent agent, is the perpetrator, even though he is not present at the scene
of the crime and does nothing with his own hands.”111

‘Middellijk daderschap’ kan bestaan indien de persoon die door de
‘principal’ wordt gebruikt als innocent agent kan worden aangemerkt. ‘Innocent
agency’ bestaat indien het ingezette werktuig niet zelf ‘guilty’ is wegens het
uiteindelijk gepleegde delict. Straffeloosheid kan onder meer zijn grond hebben
in ontoerekeningsvatbaarheid (het werktuig is bijvoorbeeld te jong om straf-
rechtelijk te kunnen worden aangesproken), overmacht, of het niet hebben van
de door het delict geëiste mens rea. Bij strict liability-delicten speelt deze laatste
grond geen rol. Aangezien dergelijke delicten geen bewijs van een geestes-
gesteldheid vereisen, kan de ‘innocent agent’ zonder mens rea in beginsel als
‘principal’ worden aangemerkt, mits de agent beschikt over de eventueel door
het delict vereiste kwaliteit. Heeft slechts de agent de vereiste kwaliteit, dan zal
de strafbaarheid van de ‘middellijke dader’ die niet beschikt over de vereiste
kwaliteit volgens het Engelse recht moeten worden gebaseerd op deelneming: de
sturende persoon is dan een ‘secondary party’ bij het delict.

4.8.2 Deelneming

Deelneming betreft een vorm van strafbare betrokkenheid bij een door een
ander gepleegd delict. Deelneming kan zich naar Engels strafrecht voordoen als
‘aiding’, ‘abetting’, ‘counselling’ en ‘procuring’. ‘Aiding’ betreft “the activity of
a person who helps, supports or assists the perpetrator to commit the principal
offence.”112 De ‘abettor’ spoort of moedigt de uiteindelijke pleger aan tot het
(verder) plegen van een delict: “the activity of a person who incites, instigates or
encourages the perpetrator to commit it”.113 De inhoud van ‘abetting’ lijkt op die
van ‘counseling’. “‘Counsel’ (...) does not add anything strictly but is used to
describe encouragement before the commission of the principal offence.”114

Volgens Smith beperkte ‘abetting’ zich eertijds tot gelijktijdige ‘medeplichtig-
heid’, terwijl ‘counselling’ “incitement at an earlier time” betrof.115 ‘Procuring’
ten slotte lijkt raakvlakken te hebben met de Nederlandse figuren ‘doen plegen’
en ‘uitlokking’. “A person ‘procures’ the commission of an offence if he causes

                                                       
109. Clarkson en Keating (1998), p. 536.
110. Zie over ‘innocent agency’ onder meer Clarkson en Keating (1998), p. 536, Card (1992), p. 536 en

537 en Smith (1999), p. 123 e.v. 
111. Card (1992), p. 536.
112. Card (1992), p. 538.
113. Card (1992), p. 540.
114. Card (1992), p. 538.
115. Smith (1999), p. 125.
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it to be committed or brings its commission about. More fully, a person procures
the commission of an offence where he sets out to see that it is committed and
takes appropriate steps to produce its commission.”116

Iemand kan als ‘accomplice’ (deelnemer) worden bestraft indien bewezen
kan worden dat hij deelnemingshandelingen heeft verricht, dat hij de voor deel-
neming vereiste mens rea heeft en dat het strafbare feit waaraan hij heeft deel-
genomen is gepleegd. De voor strafbaarheid vereiste mens rea bestaat volgens
Card uit drie onderdelen: (1) opzet (intent) op de deelnemingshandelingen, (2)
kennis van de essentiële bestanddelen van het uiteindelijk gepleegde delict en
(3) een zeker bewustzijn dat de pleger handelt of zal handelen met de door het
gronddelict geëiste mens rea.117 Of het derde onderdeel in alle gevallen bewezen
moet worden is onzeker. “The circumstances of the actus reus must be known,
but there is some authority for the view that the mens rea of the principal
offender need not,” aldus Smith.118 Het grondfeit kan overigens een onvoltooid
delict zijn (een inchoate offence). Het Engelse strafrecht kent drie van dergelijke
delicten: ‘incitement’, ‘conspiracy’ en ‘attempt’.

Van de genoemde deelnemingsfiguren lijkt ‘procuring’ dicht in de buurt te
komen van het Nederlandse functionele plegerschap, dat − zo is betoogd − als
een bewerkstelligen van de uiteindelijk door een ander verrichte strafbare ge-
draging kan worden gezien. Bij Smith blijkt verder, dat een bewust niet-ingrij-
pen ook onder ‘abetting’ kan vallen.119 Aannemelijk is echter dat vraagstukken
van functionele verantwoordelijkheid in beginsel zonder gebruikmaking van de
deelnemingsfiguur ‘procuring’ zullen worden opgelost. ‘Procuring’ eist voor
strafbaarheid bewijs van ‘intent’ van de deelnemer. Bij vraagstukken van func-
tionele verantwoordelijkheid biedt ‘vicarious liability’ juist de mogelijkheid
daarvan af te zien. Bij ‘strict liability-delicten’ is bewijs van een geestesgesteld-
heid irrelevant, terwijl bij ‘mens rea-delicten’ onder voorwaarden kan worden
volstaan met toerekening van de geestesgesteldheid van de ondergeschikte.

4.9 Bijzondere rechtsgebieden

4.9.1 Arbeidsomstandighedenrecht

Een belangrijk deel van de delicten uit het Engelse arbeidsomstandighedenrecht
bestaat, zo bleek, uit zorgplichten die op de ‘employer’ rusten. Schendingen van
die zorgplichten leveren eigenlijke omissiedelicten op, die niets van doen heb-
ben met ‘vicarious liability’ voor de gedragingen van werknemers. Naast zorg-
plichten kent de HSWA 1974 ook bepalingen die de werkgever meer bepaald tot
een zeker doen verplichten; het niet-doen levert vervolgens eveneens aansprake-
lijkheid op wegens (eigenlijke) omissie. Deze bepalingen betreffen met name
                                                       
116. Card (1992), p. 538. 
117. Card (1992), p. 544.
118. Smith (1999), p. 136.
119. Smith (1999), p. 131.
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verplichtingen op het administratieve vlak. Zo is in s. 2(3) voorgeschreven dat
een werkgever zijn arbeidsomstandighedenbeleid op schrift moet stellen en mee
moet delen aan zijn werknemers120, en bepaalt s. 2(6) dat een werkgever in
voorkomende gevallen ‘veiligheidsfunctionarissen’ om advies moet vragen.121

‘Veiligheidsfunctionarissen’ zijn werknemers die door erkende vakbonden zijn
aangewezen om de werknemers te vertegenwoordigen bij veiligheidskwesties.122

De werkgever is in dit verband bovendien verplicht, indien dit hem is verzocht,
tot het instellen van een ‘veiligheidscomité’ (s. 2(7)).123 Op grond van s. 3(3) is
de werkgever (en iedere ‘self-employed person’) verder verplicht om niet-werk-
nemers die bij zijn werkzaamheden zijn betrokken in te lichten over veiligheids-
kwesties.124

De centrale strafbaarstelling van de HSWA 1974 is, zo bleek, te vinden in
s. 33(1). De bepaling behelst in de eerste plaats de strafbaarstelling van gedra-
gingen in strijd met de sections 2 tot en met 7 en de sections 8 en 9 van de wet
(respectievelijk s. 33(1) (aanhef) en (a) en s. 33(1) (aanhef) en (b)): “It is an
offence for a person (a) to fail to discharge a duty to which he is subject by
virtue of sections 2 to 7; (b) to contravene section 8 or 9 (...).” Section 33(1)
(aanhef) en (c) stelt straf op het niet-naleven van de ‘health and safety
regulations’, alsmede op (onder meer) het overtreden van vergunningvoor-
schriften die op grond van de ‘regulations’ zijn gesteld:

“It is an offence for a person (...) (c) to contravene any health and safety
regulations or agricultural health and safety regulations or any require-
ment or prohibition imposed under any such regulations (including any
requirement or prohibition to which he is subject by virtue of the terms of
or any condition or restriction attached to any licence, approval, ex-
emption or other authority issued, given or granted under the regulati-
ons).”

                                                       
120. “Except in such cases as may be prescribed, it shall be the duty of every employer to prepare and as

often as may be appropriate revise a written statement of his general policy with respect to the
health and safety at work of his employees and the organisation and arrangements for the time being
in force for carrying out that policy, and to bring the statement and any revison of it to the notice of
all his employees.”

121. “It shall be the duty of every employer to consult any such representatives with a view to the
making and maintenance of arrangements which will enable him and his employees to cooperate
effectively in promoting and developing measures to ensure the health and safety at work of the
employees, and in checking the effectiveness of such measures.”

122. Zie s. 2(4) HSWA 1974, dat de ‘Secretary of State’ de bevoegdheid geeft regels te stellen met
betrekking tot de aanwijzing van veiligheidsfunctionarissen. De nadere regels zijn de vinden in de
Safety Representatives and Safety Committees Regulations 1977 (SI 1977/500; nadien gewijzigd).

123. “In such cases as may be prescribed it shall be the duty of every employer, if requested to do so by
the safety representatives mentioned in subsections (4) en (5) above, to establish, in accordance with
regulations made by the Secretary of State, a safety committee having the function of keeping under
review the measures taken to ensure the health and safety at work of his employees and such other
functions as may be prescribed.”

124. “In such cases as may be prescribed, it shall be the duty of every employer and every self-employed
person, in the prescribed circumstances and in the prescribed manner, to give to persons (not being
his emloyees) who may be affected by the way in which he conducts his undertaking the prescribed
information about such aspects of the way in which he conducts his undertaking as might affect
their health and safety.”
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De overige strafbaarstellingen zijn neergelegd in s. 33(1)(d) tot en met (o). Deze
strafbepalingen betreffen onder meer het ‘intentionally’ hinderen van een
inspecteur bij de uitoefening van zijn bevoegdheden (s. 33(1)(h)), het voor-
komen of pogen te voorkomen dat iemand anders vragen van een inspecteur
beantwoordt (s. 33(1)(f)) en het zich valselijk uitgeven voor een inspecteur (s.
33(1)(n)). Hoewel ‘een ieder’ de delicten kan plegen, richten een aantal normen,
die via s. 33 van de wet strafrechtelijk worden gehandhaafd, zich tot de
‘employer’; slechts de werkgever kan dan wegens de schending van die normen
als pleger aansprakelijk zijn.

Aangezien de meeste delictsomschrijvingen betrekking hebben op de schen-
ding van (zorg)plichten, waarbij voor strafbaarheid geen bewijs van een geestes-
gesteldheid hoeft te worden geleverd, betreft de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van de werkgever-rechtspersoon in de meeste gevallen eigenlijke omissie-
aansprakelijkheid. Eigenlijke omissieaansprakelijkheid heeft bij dergelijke delic-
ten, nogmaals, niets te maken met ‘vicarious liability’. Als kan worden bewezen
dat het door de wetgever gewenste resultaat niet is ingetreden, dan is de werk-
gever-rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk, behoudens een succesvol be-
roep op disculpatie.

De Engelse Working Time Regulations 1998 kent met name verplichtingen
tot een zeker doen. Zo bepaalt reg. 7(1) aanhef en onder (b): “An employer
− (...) shall ensure that each night worker employed by him has the opportunity
of a free health assesment at regular intervals of whatever duration may be
appropriate in his case.” De centrale strafbaarstelling volgt, zo bleek reeds in het
vorige hoofdstuk, uit reg. 29(1): “An employer who fails to comply with any of
the relevant requirements shall be guilty of an offence.” De Working Time
Regulations 1998 kennen zogezien eveneens met name eigenlijke omissie-
delicten, die rechtstreeks door de werkgever kunnen worden gepleegd.

4.9.2 Jaarrekeningenrecht

Ook in het Engelse jaarrekeningenrecht kan de vennootschap met name worden
aangesproken in verband met eigenlijke omissiedelicten. Een voorbeeld betreft
s. 238(5) CA 1985. Deze bepaling stelt straf op het niet doen toekomen van een
kopie van de jaarrekening aan personen, die gerechtigd zijn een kopie daarvan te
ontvangen (s. 238(1) CA 1985). In het vijfde lid van s. 238 CA 1985 is bepaald:
“If default is made in complying with this section, the company and every
officer of it who is in default is guilty of an offence and liable to a fine.”
Daarnaast kent de Companies Act 1985 enige ‘toestanddelicten’.125 Zo is in
s. 233(6) CA 1985 bepaald:

“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

                                                       
125. Een ‘state of affairs’ (een toestand) kan de ‘actus reus’ van een delict uitmaken (zie onder meer

Smith (1999), p. 43). 
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of the signatory’s name being signed as required by this section, the com-
pany and every officer of it who is in deafult is guilty of an offence and li-
able to a fine.”

Bij Smith blijkt, dat strafbaarheid wegens een toestanddelict kan worden aan-
genomen indien de verdachte de verboden toestand heeft veroorzaakt, of geen
einde aan de verboden toestand heeft gemaakt hoewel dit wel ‘mogelijk’
(possible) was.126 

Volgens s. 233(1) tot en met (3) zijn de bestuurders verplicht de balans te
ondertekenen. Als de balans ter inzage wordt gelegd of gepubliceerd zonder die
ondertekening, kan de vennootschap daarop worden aangesproken, alsmede
iedere functionaris die ‘in default is’. De bepaling zal voor wat betreft de ven-
nootschap als een ‘toestanddelict’ moeten worden aangemerkt. De vennootschap
is strafrechtelijk aansprakelijk zodra bewezen kan worden dat een balans ‘is’
gepubliceerd zonder de door de wet geëiste ondertekening. Voor de aanspra-
kelijkheid van de vennootschap is, zo valt aan te nemen, niet relevant wie de
publicatie of terinzagelegging daadwerkelijk in gang heeft gezet; van belang is
slechts, dat het gaat om een balans ‘van’ de vennootschap.

Ook de functionarissen van de vennootschap kunnen op basis van s. 233(6)
worden aangesproken.. De overige aansprakelijkstellingen stellen ten aanzien
van de ‘functionarissen’ en de bestuurders van de vennootschap met name straf
op een zeker ‘niet-doen’127, of omschrijven, in enkele gevallen, eveneens
‘toestandaansprakelijkheid’.128 De schending van s. 233(5) lijkt eveneens
‘toestandaansprakelijkheid’ te kunnen opleveren, hoewel ook een zeker ‘doen’
kan worden gestraft. In de eerste volzin van s. 233(5) is bepaald: 

“If annual accounts are approved which do not comply with the require-
ments of this Act, every director of the company who is party to their ap-
proval and who knows that they do not comply or is reckless as to
whether they comply is guilty of an offence and liable to a fine.”

In de tweede zin van art. 233(5) is bepaald dat iedere bestuurder van de
vennootschap op het moment van goedkeuring geacht wordt te hebben deel-
genomen aan de goedkeuring, tenzij hij aantoont, dat hij alle redelijkerwijs te
nemen maatregelen heeft genomen om de goedkeuring te voorkomen. 

De schendingen van publicatievoorschriften die met betrekking tot de jaar-
rekening zijn gegeven leveren, zo volgt uit s. 242 CA 1985, telkens een eigenlijk
omissiedelict op. In de subsections (1) en (2) van dat artikel is bepaald:

“(1) The directors of a company shall in respect of each financial year de-
liver to the registrar a copy of the company’s annual accounts together

                                                       
126. Smith (1999), p. 43. Indien ‘compliance’ fysiek onmogelijk is, zou de verdachte vrijuit moeten

gaan, zo blijkt verder bij Smith (1999), p. 43, onder verwijzing naar de zaak Lim Chin Aik v. Regina.
Deze uitspraak werd in het vorige hoofdstuk behandeld in het kader van het begrenzen van het
aannemen van strict liability. Zie  hoofdstuk 3, paragraaf 3.7.6.

127. Zie s. 222(6) (niet alle redelijk te nemen stappen ondernemen om naleving door de vennootschap te
verzekeren) en s. 232(4) (het niet-mededelen van bepaalde informatie). 

128. Zie de ss. 234(5), 241(2) en 242(2) van de CA 1985.
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with a copy of the director’s report for that year and a copy of the audi-
tor’s report on those accounts. If any document comprised in those ac-
counts or reports is in a language other than English, the directors shall
annex to the copy of that document delivered a translation of it into En-
glish, certified in the prescribed manner to be a correct translation.
(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.”

De aan het niet-naleven van de voorschriften gekoppelde ‘civil penalty’, op te
leggen aan de vennootschap, betreft eveneens een eigenlijk omissiedelict:
“Where the requirements of section 242(1) are not complied with before the end
of the period allowed for laying and delivering accounts and reports, the
company is liable to a civil penalty (...)” (s. 242A CA 1985). Eerder bleek dat
eigenlijke omissieaansprakelijkheid, althans bij strict liability-delicten, niets van
doen heeft met ‘vicarious liability’. Aannemelijk is, dat dit ook het geval is in
het Engelse bestuursstrafrecht. Enige aanwijzing daarvoor heb ik evenwel niet in
de literatuur kunnen vinden.

4.9.3 Mededingingsrecht

De (bestuurs)strafrechtelijke feiten
In de Competition Act 1998 mogen wegens een schending van het verbod van
mededingingsafspraken en van het verbod van misbruik van een economische
machtspositie boetes (civil penalties) worden opgelegd aan de natuurlijke per-
soon of rechtspersoon, die een onderneming drijft. De boetebepalingen lijken,
evenals de corresponderende Nederlandse verbodsbepalingen (artt. 6 en 24
Mw), met name een beboetbaar handelen te betreffen. Zo betreft de “Chapter I
prohibition” (s. 2(1) CoA 1998) een verbod op “agreements between under-
takings, decisions by associates of undertakings or concerted practices which
− (a) may affect trade within the United Kingdom, and (b) have as their object or
effect the prevention, restriction or distortion of competition within the United
Kingdom.” De “Chapter II-prohibition” (s. 18(1) CoA 1998) verbiedt “any
conduct on the parts of one or more undertakings which amounts to the abuse of
a dominant position in a market (...) if it may affect trade within the United
Kingdom.” Als voorbeelden van gedrag dat ‘misbruik van een economische
machtspositie’ kan opleveren, noemt de Competition Act 1998 slechts actieve
gedragingen (s. 18(2) CoA 1998): ‘imposing unfair purchase or selling prices or
other unfair trading conditions’, ‘limiting production, markets or technical
development to the prejudice of consumers, ‘applying dissmilar conditions to
equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a
competitive disadvantage’ en ‘making the conclusion of contracts subject to
acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their
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nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of
the contracts’.129

De strafbaarstellingen van de Competition Act 1998 betreffen zowel com-
missiedelicten als eigenlijke omissiedelicten. Een voorbeeld van een eigenlijk
omissiedelict betreft het bepaalde in s. 42 jo. s. 26(1) CoA 1998: het niet
voldoen aan de verplichting (‘requirement’) om nader aangegeven bescheiden of
informatie te verstrekken, die volgens de Director General of Fair Trading
verband houden met ‘any matter relevant to the investigation’. Een voorbeeld
van een commissiedelict is het bepaalde in s. 43(1) onder (a) CoA 1998: “A
person is guilty of an offence if, having been required to produce a document
under section 26, 27 or 28 − (...) he intentionally or recklessly destroys or
otherwise disposes of it, falsifies it or conceals it (...).”

Aansprakelijkheidsvoorwaarden 
Als de DG na onderzoek besluit dat een “Chapter I prohibition” dan wel een
“Chapter II prohibition” is overtreden, dan mag hij een boete (‘penalty’) op-
leggen aan de betrokken ‘undertaking’.130 Het begrip ‘undertaking’ omvat zowel
natuurlijke personen als rechtspersonen. In het volgende hoofdstuk zal meer in
detail worden ingegaan op het normadressaatschap van de ‘undertaking’.

In hoofdstuk 3 bleek reeds, dat de boete alleen mag worden opgelegd als de
schending van de verbodsbepalingen ‘intentionally’ of ‘negligently’ is begaan.
De verdere voorwaarden waaronder een ‘onderneming’ kan worden aange-
sproken in het Engelse bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht lijken aan te
sluiten bij de voorwaarden waaronder ondernemingen in het Europese kartel-
recht ter verantwoording kunnen worden geroepen. In een publicatie van het
OFT staat geschreven: “For intention or negligence to be found it is not
necessary for there to haven been action by, or even knowledge of, the partners
or principal managers of the undertaking concerned; action by a person who is
authorised to act on behalf of the undertaking suffices.”131 Hiermee lijkt zowel
voor de natuurlijke persoon, als voor de rechtspersoon een aansprakelijkheids-
regel te zijn geformuleerd. Beboetbaarheid van de onderneming lijkt mogelijk
als kan worden aangetoond, dat ‘iemand’ bevoegd namens de ‘undertaking’
heeft gehandeld. Ook het bij de ‘vertegenwoordiger’ gevonden opzet of de on-
achtzaamheid lijkt daarbij aan de ‘undertaking’ te kunnen worden toegerekend.
In zekere zin bestaat dus een parallel met het bestaan van ‘vicarious liability’ bij
delegatie van taken en bevoegdheden. Overigens is mij onduidelijk in hoeverre

                                                       
129. Uit s. 18(2) CoA 1998 volgt dat dit gedrag in het bijzonder ‘misbruik van een economische

machtspositie’ kan meebrengen; het betreft dus gedrag, dat in het bijzonder het beboetbaar gestelde
gevolg meebrengt. Een belangrijk deel van het beschreven gedrag kleurt tevens de verboden
kartelafspraken; zo zullen kartelafspraken “which (...) limit or control production, markets, technical
development or investment” een verboden kartelafspraak opleveren (s. 2(1) jo. s. 2(2) CoA 1998).

130. Zie s. 36(1) respectievelijk s. 36(2). Het ‘boetebesluit’ (de ‘penalty notice’) moet schriftelijk worden
meegedeeld (s. 36(6)).

131. “OFT (En forcement), paragraaf 4.3”.
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‘vicarious liability’ in zijn algemeenheid een rol speelt in het Engelse bestuurs-
strafrecht. 

4.10 ‘Vicarious liability’ en effectieve wetshandhaving
‘Vicarious liability’ heeft een pragmatische achtergrond. In de Engelse recht-
spraak is overwogen dat wetgeving in bepaalde gevallen niet effectief gehand-
haafd kan worden zonder in voorkomende gevallen toepassing te kunnen geven
aan het (civielrechtelijke) leerstuk van de ‘plaatsvervangende aansprakelijk-
heid’. Doelmatigheidsoverwegingen hebben (zelfs) meegebracht, dat onder om-
standigheden de bij de feitelijke uitvoerder gevonden, door het delict in kwestie
geëiste mens rea, mag worden toegerekend aan de functioneel verantwoordelijke
persoon. Smith schrijft met betrekking tot vicarious liability in gevallen van
delegatie: “The argument that vicarious responsibility is necessary to make the
statute operative applies with especial force to cases of this type. Where the
statute is so phrased that the offence can be committed only by the delegator,
there would indeed be a real difficulty in making the statute effective without
vicarious liability.”132 Het delegatiebeginsel brengt zogezien vooral mee, dat
kwaliteitsdelicten effectief kunnen worden gehandhaafd. 

Card schrijft met betrekking tot de achtergrond van ‘vicarious liability’:
“Criminal responsibility is generally regarded as essentially personal in nature.
The exceptional principles, whereby a person can be convicted of an offence of
which he was ignorant and which was actually committed by another, can be
justified only on the basis of the need to enforce modern regulatory legislation,
such as that governing the sale of food and drugs or intoxicating liquor. The
courts consider that the most effective way of enforcing such legislation is to
impose on the employer liability for contravention by employees in order to
encourage him to prevent them infringing legislation.”133 De werkgever wordt
dus aangespoord om werk te maken van het voorkomen van delicten. Card
plaatst hierbij wel een aantal kanttekeningen. In de eerste plaats stelt hij, dat niet
bewezen is dat ‘vicarious liability’ bijdraagt aan effectieve wetshandhaving. In
de tweede plaats meent hij, dat het beter te accepteren zou zijn als de aan-
sprakelijkheid van werkgevers zou zijn beperkt tot een ‘negligent’ niet voor-
komen van delicten door werknemers. Tot slot meent de schrijver, dat mogelijke
aansprakelijkheidsproblemen in verband met kwaliteitsdelicten eigenlijk niet als
rechtvaardiging voor ‘vicarious liability’ mogen worden aangewend. Derge-
lijke aansprakelijkheidsproblemen zouden moeten worden opgelost door middel
van wetswijzigingen, aldus Card, en niet door rechters die ‘vicarious liability’
aannemen.134 Kennelijk is Card van mening, dat het aannemen van vicarious
liability de grenzen van de delictsomschrijving overschrijdt. 

                                                       
132. Smith (1999), p. 174.
133. Card (1992), p. 558.
134. Card (1992), p. 558.
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Clarkson en Keating bespreken ‘vicarious liability’ alleen in samenhang met de
aansprakelijkheid van rechtspersonen, en wijzen eveneens op argumenten tegen
de toepassing van ‘plaatsvervangende aansprakelijkheid’. Deze argumenten
hangen samen met het feit, dat ‘vicarious liability’ volgens de schrijvers vaak
optreedt in samenloop met ‘strict liability’. “(...) A company could be liable for
an offence despite having adopted clear policies and having issued express
instructions to avert the wrongdoing. It hardly seems justifiable to hold a
company liable for the actions of a lowly employee who decides to breach
company rules and commit a crime.”135 Ook bij deze problematiek kan een
algemeen ‘due diligence-verweer’ uitkomst bieden, aldus de schrijvers.136

Van belang is evenwel, dat zorgplichtbepalingen zonder subjectieve be-
standdelen, of meer algemeen eigenlijke omissiedelicten zonder subjectieve be-
standdelen, met name positieve invloed hebben op de effectiviteit van de wets-
handhaving. Ook in het Engelse strafrecht levert, bij eigenlijke omissiedelicten,
de enkele plichtschending strafbaarheid op, waarbij kan worden afgezien van
een eventuele rol van een ondergeschikte. Zoals bleek, hoeft voor het aannemen
van eigenlijke omissieaansprakelijkheid bij dergelijke delicten het leerstuk van
vicarious liability niet in stelling te worden gebracht.

4.11 Duitsland

4.11.1 Inleiding

Het Duitse (bestuurs)strafrecht biedt diverse oplossingen voor vraagstukken van
functionele verantwoordelijkheid. Binnen het Strafrecht worden deze vraag-
stukken opgelost binnen de diverse klassieke vormen van daderschap en deel-
neming. Afhankelijk van de aard van de betrokkenheid van de functioneel ver-
antwoordelijke kan zijn aansprakelijkheid zijn gegrond op strafbare ‘unmittel-
barer Täterschaft’, ‘mittelbarer Täterschaft’, ‘Mittäterschaft’, ‘Beihilfe’ of ‘An-
stiftung’. Binnen de diverse vormen van daderschap blijkt functionele verant-
woordelijkheid in het Duitse Strafrecht met name samen te hangen met
aansprakelijkheid wegens nalaten (oneigenlijke omissieaansprakelijkheid).

Het Ordnungswidrigkeitenrecht maakt geen onderscheid tussen daderschap
en deelneming; in dat sanctiesysteem geldt een ‘einheitlicher Täterbegriff’.
Binnen dat kader wordt functionele verantwoordelijkheid, evenals in het Duitse
Strafrecht, in belangrijke mate gedekt door het leerstuk van de oneigenlijke
omissieaansprakelijkheid. Daarnaast kent het Ordnungswidrigkeitenrecht nog
een als bijzonder delict vormgegeven grondslag voor functionele aansprake-
lijkheid (§ 130 OWiG).

In de volgende paragrafen zal eerst worden stilgestaan bij de diverse vormen
van daderschap en deelneming in het Duitse Strafrecht. Daarna zal, in één

                                                       
135. Clarkson en Keating (1998), p. 230.
136. Zie hieromtrent paragraaf 3.7.2 van het vorige hoofdstuk.
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paragraaf, de Duitse regeling van (bestuurs)strafrechtelijke aansprakelijkheid
wegens nalaten worden geschetst. Tot slot wordt stilgestaan bij het dader-
schapsbegrip in het Ordnungswidrigkeitenrecht en het bepaalde in § 130 OWiG,
en zal bovendien een nadere blik worden geworpen op het Duitse (bestuurs-)
strafrechtelijke jaarrekeningenrecht, mededingingsrecht en arbeidsomstandig-
hedenrecht.

4.11.2 Daderschap en deelneming (Strafrecht)

Inleiding
In § 25 Abs. 1 StGB is bepaald: “Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst
oder durch einen anderen begeht.” Degene die zelf alle delictsbestanddelen heeft
vervuld wordt in de Duitse dogmatiek de ‘unmittelbarer Täter’ of ‘Alleintäter’
genoemd; degene die een strafbaar feit ‘door een ander begaat’ wordt ‘mittel-
barer Täter’ genoemd. Het ‘mittelbarer’ en het ‘unmittelbarer Täterschaft’ vor-
men te zamen met het ‘Mittäterschaft’ (§ 25 Abs. 2 StGB) de verschijnings-
vormen van het ‘Täterschaft’. In het Duitse Strafrecht geldt dat iedere vorm van
daderschap vooronderstelt, dat de dader ook ‘Alleintäter’ van een strafbaar feit
kan zijn. Dit brengt mee, dat iemand slechts als ‘mittelbarer Täter’ of ‘Mittäter’
kan worden gestraft, als hij de door de delictsomschrijving vereiste kwaliteit
heeft. Ambtsdelicten kunnen derhalve slechts door ambtenaren worden mede-
gepleegd. Deelneming aan kwaliteitsdelicten door een niet-kwaliteitsdrager is
wel mogelijk. Strafbare deelneming is een vorm van betrokkenheid bij een door
een ander gepleegd delict, dat zich hetzij kan voordoen in de vorm van
‘Anstiftung’ (§ 26 StGB), hetzij in de vorm van ‘Beihilfe’ (§ 27 StGB).

In de Duitse literatuur wordt de nodige aandacht besteed aan het wezen van
het ‘Täterschaft’. Met name de afgrenzing tussen ‘daderschap’ en ‘deelneming’
is voorwerp van doorwrochte verhandelingen. De Duitse literatuur baseert het
daderschap tegenwoordig ten dele op de leer van de ‘Tatherrschaft’. Volgens
deze theorie is − grof gezegd − diegene als ‘dader’ aan te merken, die de vervul-
ling van de delictsbestanddelen heeft ‘beheerst’ of ‘gestuurd’. De ‘deelnemer’
daarentegen veroorzaakt of bevordert het door een ander gepleegde strafbare
feit, zonder zelf als ‘Zentralgestalt des Geschehens’ te kunnen worden aan-
gemerkt.137

De Duitse rechtspraak ging eertijds uit van een subjectieve daderschaps-
leer.138 Beslissend voor de vraag of sprake was van daderschap dan wel deel-
neming was de toets of de betrokkene het gepleegde als ‘eigen daad’ of als
‘vreemde daad’ had gewild. Een uiterste consequentie van deze leer kwam
bovendrijven in een zaak, waarin iemand wegens medeplichtigheid (Beihilfe)
aan doodslag veroordeeld werd, hoewel hij in opdracht van een ander eigen-
handig het slachtoffer van het leven had beroofd.139 In de literatuur wordt aan-

                                                       
137. Zie Schönke/Schröder (2001), Vorbem §§ 25ff. Rn. 62.
138. Schönke/Schröder (2001), Vorbem §§ 35 ff. Rn. 58, Jescheck en Weigend (1996), p. 650.
139. BGHSt 18, 87.
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genomen dat het BGH de subjectieve leer tegenwoordig niet meer vol toepast,
maar deze aanvult of corrigeert met objectieve elementen. Lackner en Kühl
schrijven met betrekking tot het BGH: “Sie bekennt sich zwar verbal meist noch
zur subjektiven Teilnahmelehre, übernimmt häufig aber Maßstäbe der Tatherr-
schaftslehre (...).”140  

Bij culpose delicten is aansprakelijkheid altijd gebaseerd op daderschap.
“Für jede fahrlässige Beteiligung kommt es vielmehr gleichermaßen auf die
objektive Zurechenbarkeit an (...), gleichgültig, ob die einzelnen Tatbeiträge den
Erfolg unmittelbar verursacht oder ihn nur veranlaßt, ermöglicht oder gefördert
haben.”141 Overigens bepaalt het Strafgesetzbuch uitdrukkelijk dat slechts
‘Anstiftung’ van en ‘Beihilfe’ aan doleuse delicten kan worden bestraft (§§ 26
en 27 StGB).

Het ‘unmittelbarer Täterschaft’
De ‘unmittelbarer Täter’ is degene die ‘selbst’ alle bestanddelen van het straf-
baar feit heeft vervuld. Het is de vraag wat exact onder het ‘zelf’ begaan van
strafbare feiten moet worden begrepen. Het antwoord hangt − dat zal niet ver-
bazen − sterk af van de uitleg van de delictsbestanddelen. Het Duitse StGB be-
dient zich in bepaalde delictsomschrijvingen van zeer ruime bestanddelen die
zich in voorkomende gevallen lenen voor een min of meer functionele uitleg.
Een voorbeeld betreft de delictsomschrijving van § 324 StGB: “Wer unbefugt
ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” Volgens
Fischer betekent ‘verunreinigen’ “die Beeinträchtigung der Benutzungsmöglich-
keiten und Verschlechterung der physikalischen, chemischen, biologischen
Eigenschaften des Gewässers”.142 Hieronder vallen volgens Fischer alle gedra-
gingen (zowel handelen als nalaten) die ‘ursächlich’ zijn voor de verontrei-
niging.143 Een ander voorbeeld is § 284 Abs. 1 StGB. Daarin is strafbaar gesteld:
“Wer ohne behördliche Erlaubnis öffentlich ein Glückspiel veranstaltet oder hält
oder die Einrichtungen hierzu bereitstellt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” Uit de rechtspraak volgt dat de ‘Veran-
stalter’ degene is die het laten plaatsvinden van het kansspel mogelijk maakt.
“(...) So schafft einerseits der Veranstalter verantwortlich und organisatorisch
den äußeren Rahmen für die Abhaltung eines Glückspiels. Er beschafft die
Räumlichkeiten, die Ausstattung, die Spieleinrichtung, stellt gegebenfalls den
Spielplan auf, erholt die notwendigen Genehmigungen und ermöglicht dadurch
die Durchführung eines Glückspiels.”144 Het begrip ‘Halten’ wordt daarentegen
enigszins enger uitgelegd. ‘Halter’ of ‘Bankhalter’ van een kansspel is degene
die het spel zelf leidt, zoals bijvoorbeeld een croupier. Verder kan nog worden

                                                       
140. Lackner en Kühl (2001), Vor § 25 Rn. 5.
141. Lackner en Kühl (2001), Vor § 25 Rn. 2, Jescheck en Weigend (1996), p. 654 en 655.
142. Fischer (2001), § 324 Rn. 5.
143. Fischer (2001), § 324 Rn. 5.
144. BayObLG 11 februari 1993, NJW 1993, p. 2820 e.v.



264      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

gewezen op § 206 StGB. In § 206 Abs. 1 StGB is strafbaar gesteld: “Wer
unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem
Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder
Beschäftigtem eines Unternehmens bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig
Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” Volgens § 206 StGB Abs. 2, aanhef en
onder 3 is eveneens strafbaar degene die als ‘Inhaber’ of ‘Beschäftigter eines in
Absatz 1 bezeichneten Unternehmen unbefugt eine der in Absatz 1 (...)
bezeichneten Handlungen gestattet oder fördert” (curs. EG). Het ‘toestaan’ van
de bewuste strafbare handelingen vangt ten dele een vorm van functionele
betrokkenheid, en ten dele een als daderschap opgevatte uitlokking. Fischer
schrijft: “Gestatten einer der in I (...) bezeichneten Handlung eines anderen
bedeutet, daß der Täter in einer Lage, in der er eingreifen könnte, zB selbst eine
tatsächliche Herrschaft über eine Sendung hat, die Tat des anderen ausdrücklich
erlaubt (...), passiv duldet oder zu ihr anstiftet.”145 ‘Fördern’ wordt gezien als
een rechtstreekse strafbaarstelling van ‘Beihilfe’146. Tot slot kan § 357 StGB
worden genoemd, die bij wijze van afsluitende bepaling de aansprakelijkheid
van superieuren regelt voor ambtsdelicten, die zijn begaan door ondergeschik-
ten. Het eerste lid van § 357 StGB bepaalt: “Ein Vorgesetzter, welcher seine
Untergebenen zu einer rechtswidriger Tat im Amt verleitet oder zu verleiten
unternimmt oder eine solche rechtswidrige Tat seiner Untergebenen geschehen
läßt, hat die für diese rechtswidrige Tat angedrohte Strafe verwirkt.” Het ‘laten
geschieden’ van het ambtsdelict wordt gezien als een als daderschap vorm-
gegeven ‘negative Beihilfe’.147

Het Duitse strafwetboek kent meer delictsomschrijvingen, die functionele
verantwoordelijkheid als het ware ‘bij voorbaat’ vastleggen. Afgezien van de
uitleg van delictsbestanddelen als ‘verontreinigen’, ‘organiseren’ en ‘toestaan’
lijkt de Duitse literatuur een functionele uitleg van ‘engere’ delictsbestanddelen
niet te accepteren. Zodra blijkt dat iemand zich van een ander heeft ‘bediend’ bij
de uitvoering van een delict, of met een ander ‘planmatig’ heeft samengewerkt,
lijkt ‘mittelbarer Täterschaft’ respectievelijk ‘Mittäterschaft’ te moeten worden
aangenomen. Lukt dat niet, dan lijkt te moeten worden ‘teruggevallen’ op aan-
sprakelijkheid wegens ‘Anstiftung’ van dan wel ‘Beihilfe’ bij de ander. Deze
wijze van benadering blijkt onder meer uit de voorbeelden die Baumann, Weber
en Mitsch geven ter illustratie van het ‘mittelbarer Täterschaft’. Eén van de
voorbeelden die zij geven betreft § 348 Abs. 1 StGB: “Ein Amtsträger, der, zur
Aufnahme öffentlicher Urkunden befugt, innerhalb seiner Zuständigkeit eine
rechtliche erhebliche Tatsache falsch beurkundet oder in öffentliche Register,
Bücher oder Dateien falsch einträgt oder eingibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” Baumann, Weber en Mitsch schrijven
in verband met dit delict: “Läßt ein Beamter sich bei einer Falschbeurkundung

                                                       
145. Fischer (2001), § 206 Rn. 16.
146. Fischer (2001), § 206 Rn. 16.
147. Fischer (2001), § 357 Rn. 5.
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im Amte nach § 348 I durch einen Nichtbeamten helfen, etwa in der Weise, daß
der Nichtbeamte mit seiner Handschrift Datum und Ort einsetzt, so ist der
Beamte mittelbarer Täter, der Nichtbeamte Gehilfe nach §§ 348 I, 27.”148 Naar
Nederlands recht zou een dergelijk geval zonder noemenswaardige problemen
als ‘plegen’ door de ambtenaar kunnen worden opgevat, hoewel aansprake-
lijkheid wegens doen plegen natuurlijk ook mogelijk is.149 Een ander voorbeeld
dat Baumann, Weber en Mitsch noemen betreft de delicten mishandeling en
doodslag. “Wenn der Arzt die gutgläubige Krankenschwester veranlaßt, dem
Patienten das falsche Medikament zu geben, so ist er mittelbarer Täter eines
Körperverletzung- bzw. Tötungsdeliktes.”150 Tot slot kan nog worden gewezen
op enige door Jescheck en Weigend genoemde voorbeelden. “Wer seinen nichts
ahnenden 5jährigen Sohn zu der Erbtante schickt, um ihr die vergifteten Pralinen
zur Geburtstag zu überreichen, ist Mörder in mittelbarer Täterschaft und nicht
etwa deshalb straflos, weil er nicht selbst getötet und auch niemanden zu einer
vorsätzlichen Tat angestiftet hat. Wer nach gemeinsamen Tatplan die Aufmerk-
samkeit der Tante ablenkt, während ein anderer ihr das Gift in die Kafeetasse
schüttet, ist Mittäter des Giftmordes und nicht bloß Gehilfe. (...) Wenn A der
Tante den Kaffee reicht, in den B auf Geheiß des A Gift geschüttert hat, so ist A
Täter, B Gehilfe. Weiß A von dem Gift nichts, so wird B zum mittelbaren Täter,
obwohl sich an dem äußeren Tatverlauf nichts geändert hat.”151 

Opmerking verdient evenwel, dat de genoemde voorbeelden telkens zien op
de bewuste inzet van een ander om een bepaald doel te bereiken. Het ‘unmittel-
barer Täterschaft’ leent zich volgens de Duitse dogmatiek kennelijk niet voor
het oplossen van dergelijke casus. Zo beschouwd bestaat, anders dan in het
Nederlandse recht, minder overlap tussen de diverse aansprakelijkheidsgrond-
slagen. Zoals evenwel nog zal blijken, wordt het leerstuk van de oneigenlijke
omissieaansprakelijkheid met name ingezet om casus op te lossen, die zich niet
(direct) kenmerken door de bewuste inzet van een werktuig teneinde een be-
paald (verboden) doel te bereiken. Alvorens de oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid in het Duitse Strafrecht wordt gesproken, zal evenwel een blik worden
geworpen op het ‘mittelbarer Täterschaft’. 

Het ‘mittelbarer Täterschaft’
Van ‘mittelbarer Täterschaft’ is sprake als de dader door middel van een ander,
een feitelijke uitvoerder of ‘Tatmittler’, een strafbaar feit heeft gepleegd.152

Volgens de Duitse literatuur kan in beginsel slechts sprake zijn van ‘middellijk

                                                       
148. Baumann, Weber en Mitsch (1995), p. 627.
149. § 357 StGB lijkt geen soelaas te bieden, omdat degene die feitelijk vervalst geen ambtenaar is, en

(dus) waarschijnlijk geen ondergeschikte is.
150. Baumann, Weber en Mitsch (1995), p. 629.
151. Jescheck en Weigend (1996), p. 649.
152. Jescheck en Weigend passen deze aansprakelijkheidsfiguur als volgt in de theorie van de

Tatherrschaft: “Die Tatherrschaft setzt bei mittelbarer Täterschaft voraus, daß sich das
Gesamtgeschehen als Werk des steuernden Willens des Hintermanns darstellt und daß dieser den
Tatmittler durch seinen Einfluß in der Hand hat” (Jescheck en Weigend (1996), p. 664).



266      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

daderschap’ indien de Tatmittler is ‘ingezet’ als werktuig van de middellijke
dader. In beginsel wordt middellijk daderschap volgens de Duitse literatuur ge-
kleurd door het zogenaamde ‘Verantwortungsprinzip’: er is slechts sprake van
middellijk daderschap indien de feitelijke uitvoerder van het gronddelict niet zelf
als (mede)dader ‘vol verantwoordelijk’ is voor het gepleegde delict. De litera-
tuur wijst diverse gronden aan die tot uitsluiting van de ‘volle verantwoordelijk-
heid’ van het werktuig kunnen leiden. ‘Volle verantwoordelijkheid’ kan vol-
gens de literatuur onder meer ontbreken als de feitelijke uitvoerder ontoereke-
ningsvatbaar is, in dwaling of in overmacht (‘Notstand’) heeft gehandeld, een
bepaalde door de wet geëiste kwaliteit mist, of als de feitelijk uitvoerder welis-
waar opzettelijk, maar niet wederrechtelijk heeft gehandeld. Een voorbeeld van
het laatste geval wordt teruggevonden in BGHSt 3, p. 4 e.v. In deze zaak had
een vrouw het door middel van onware beschuldigingen voor elkaar gekregen
dat haar schoonzoon door de politie gevangen werd genomen. De gevangen-
neming door de politie werd rechtmatig geacht, terwijl de schoonmoeder als
middellijk dader van de ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving’ (§ 239 Abs. 2
StGB) werd aangemerkt.

Het Duitse Bundesgerichtshof heeft in een aantal uitspraken toepassing
gegeven aan het Verantwortungsprinzip: er is sprake van middellijk daderschap
als het strafbaar feit wordt uitgevoerd door een ander, die niet zelf dader is. In
BGHSt 35, 347 oordeelde het BGH evenwel dat die ‘Begriffsbestimmung’ in het
verleden niet de dragende grond voor het aannemen van middellijk daderschap
is geweest. In die zaak oordeelde het BGH dat het bij de vraag of sprake is van
middellijk daderschap niet aankomt op de toets of het werktuig ‘schuldhaft’
heeft gehandeld, “sondern auf die vom Täterwillen getragene objektive Tatherr-
schaft des Hintermannes.” Het BGH lijkt zich op het standpunt te stellen dat bij
een ‘vol verantwoordelijke’ tussenpersoon in de regel geen sprake zal zijn van
middellijk daderschap, omdat in een dergelijk geval de Tatherrschaft bij de
Hintermann ontbreekt. Samenvattend overwoog het BGH in BGHSt 40, p. 218
e.v.153: “Handelt jemand irrtumsfrei und uneingeschränkt schuldfähig, so ist sein
Hintermann regelmäßig nicht mittelbarer Täter. Dies gilt insbesondere für Fälle,
in denen der unmittelbar handelnde Täter nicht nur rechtlich, sondern vor allem
tatsächlich das Geschehen umfassend beherrscht und auch behersschen will.
Dann hat der Hintermann in der Regel keinen Tatherrschaft.” Het BGH lijkt dus
een iets flexibeler aansprakelijkheidsregel te hanteren dan de Duitse literatuur.

In dezelfde zaak heeft het Bundesgerichtshof een bijzondere groep gevallen
aangeduid, waarbij middellijk daderschap zeker kan worden aangenomen, ook al
is sprake van een ‘vol verantwoordelijke’ tussenpersoon.154 De zaak betrof de
vervolging van leden van de ‘Nationale Verteidigungsrat’ van de voormalige
DDR wegens het door grenssoldaten uitgevoerde doden van burgers, die de
DDR poogden te ontvluchten. De Nationale Verteidigungsrat was het DDR-

                                                       
153. Zie ook NJW 1994, p. 2703 e.v.
154. Zie nader Roxin (1995), p. 49 e.v. Jung (1995), p. 173 e.v., alsmede Rotsch (1998), p. 491 e.v. en

Ransiek (1999), p. 634 e.v.
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orgaan dat verantwoordelijk was voor de beveiliging van de DDR-staat. De
besluiten van de Verdedigingsraad vormden de grondslag voor de beveiligings-
bevelen, die de Minister für Nationale Verteidigung aan de grenssoldaten gaf.
Deze bevelen hadden onder meer als strekking ‘grensdoorbraken’ koste wat kost
te verhinderen. Het beleid had meegebracht, dat vele vluchtelingen werden ge-
dood door geweerschoten of mijnen.

Met betrekking tot de vraag of de vervolgde leden van de Nationale Ver-
teidigungsrat de middellijk daders waren van de door grenssoldaten uitgevoerde
doodslag op vluchtelingen, overwoog het BGH dat het niet uitmaakte of de
grenssoldaten zelf als ‘vol verantwoordelijke’ dader aansprakelijk waren wegens
‘Totschlag’. “Die Frage, ob die Grenzsoldaten jeweils schuldhaft gehandelt
haben, kan bei der Prüfung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland
dahingestellt bleiben, weil mittelbare Täterschaft auch bei einem uneinge-
schränkt schuldhaft, mit Täterqualifikation handelnden Tatmittler in Betracht
kommt.” Maar, zo bleek reeds, van middellijk daderschap is bij een vol
verantwoordelijke tussenpersoon veelal geen sprake omdat de ‘Hintermann’ niet
beschikt over de noodzakelijke Tatherrschaft. Het BGH vervolgde evenwel:

“Es gibt aber Fallgruppen, bei denen trotz eines uneingeschränkt verant-
wortlich handelnden Tatmittlers der Beitrag des Hintermannes nahezu
automatisch zu der von diesem Hintermann erstrebten Tatbestandverwir-
klichung führt. Solches kann vorliegen, wenn der Hintermann durch Or-
ganisationsstrukturen bestimmte Rahmenbedingungen ausnutzt, innerhalb
derer sein Tatbeitrag regelhafte Abläufe auslöst. Derartige Rahmenbedin-
gungen mit regelhaften Abläufen kommen insbesondere bei staatlichen,
unternehmerischen oder geschäftsähnlichen Organisationsstrukturen und
bei Befehlshierarchien in Betracht. Handelt in einem solchen Fall der
Hintermann in Kenntnis dieser Umstände, nutzt er insbesondere auch die
unbedingte Bereitschaft des unmittelbar Handelnden, den tatbestand zu
erfüllen, aus und will der Hintermann den Erfolg als Ergebnis seines eige-
nen Handeln, ist er Täter in der Form mittelbarer Täterschaft.” 

Volgens het BGH heeft een dergelijke middellijke dader de Tatherrschaft. Het
BGH meent verder, dat het niet billijk zou zijn in de geschetste gevallen af te
zien van middellijk daderschap. “Der Hintermann in solchen Fällen nicht als
Täter zu behandeln, würde dem objektiven Gewicht seines Tatbeitrags nicht
gerecht, zumal häufig die Verantwortlichkeit mit größerem Abstand zum Tatort
nicht ab- sondern zunimmt.” Middellijk daderschap, dat zich kenmerkt door de
inzet van een hiërarchisch apparaat, kan zich volgens het BGH niet alleen
voordoen in gevallen van misbruik van staatsmacht, maar ook in “Fällen
mafiaähnlich organisierten Verbrechens.” Daarnaast is de figuur volgens het
BGH van belang in verband met de aansprakelijkheid binnen ondernemingen:
“Auch das Problem der Verantwortlichkeit beim Betrieb wirtschaftlicher
Unternehmen läßt sich so lösen.”

De Duitse schrijver Roxin kan instemmen met de overwegingen van het
BGH; de uitspraak komt grotendeels overeen met de door hem ontwikkelde
theorievorming omtrent de figuur van “mittelbaren Täterschaft im Rahmen
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organisatorischer Machtsapparate”.155 Deze figuur had de schrijver onder meer
gebaseerd op verantwoordelijkheidsvraagstukken in het kader van onder het
nazi-regime gepleegde doodslag. Minder te spreken is Roxin over de stelling
van het BGH dat de figuur van het gebruikmaken van ‘organisatiestructuren’
ook kan worden ingezet om aansprakelijkheidsproblemen binnen bedrijven op te
lossen.156 “Das widerspricht meiner These, wonach eine Tatherrschaft des
Hintermannes nur bei Machtapparaten in Betracht kommt, die sich als ganze von
den Normen des Rechts gelöst haben. Eine weitergreifende Anwendung dieser
Rechtsfigur erscheint mir nach wie vor bedenklich: Denn wenn in einer staat-
lichen Behörde oder einem privaten Betrieb ein Vorgesetzter einen Unter-
gebenen zu einem strafbaren Verhalten auffordert, erwartet das Recht, daß
dieser sich weigert. Von einer beliebigen Austauschbarkeit der Ausführenden
und davon, daß “der Beitrag des Hintermannes nahezu automatisch zu der ...
erstrebten Tatbestandsverwirklichung führt”, kann hier nicht die Rede sein.”157

Roxin reserveert het aannemen van mittelbarer Täterschaft bij vol verant-
woordelijke tussenpersonen dus voor gevallen, waarin sprake is van een orga-
nisatie die zich geheel van ‘het recht’ heeft losgekoppeld. Het BGH lijkt daaren-
tegen een ruimer toepassingsbereik van het mittelbarer Täterschaft voor ogen te
staan.

Mittäterschaft, Anstiftung en Beihilfe
In gevallen waarin middellijk daderschap niet kan worden aangenomen kan de
andere persoon die bij het delict betrokken is geweest, afhankelijk van de vorm
van betrokkenheid, strafbaar zijn als ‘Mittäter’ of strafbaar zijn wegens
‘Anstiftung’ (uitlokking) of ‘Beihilfe’ (medeplichtigheid). Van ‘Mittäterschaft’
(§ 25 Abs. 2 StGB) is sprake, indien meerdere personen een strafbaar feit
willens en wetens gezamenlijk begaan. “Täterschaftlich handelt der Mittäter, der
einen eigenen Tatbeitrag derart in eine gemeinschaftliche Tat einfügt, daß sein
Beitrag als Teil der Tätigkeit eines andern und umgekehrt dessen Tun als
Ergänzung seines eigenen Tatanteils erscheint.”158 Een kenmerk van Mittäter-
schaft is dat de diverse ‘bijdragen’ van de betrokkenen over en weer aan elkaar
worden toegerekend. Anders dan onder het Nederlandse recht kunnen kwaliteits-
delicten zoals gezegd slechts door kwaliteitsdragers in ‘Mittäterschaft’ worden
begaan. De door de wet geëiste kwaliteit kan dus niet aan een niet-kwaliteits-
drager worden toegerekend in het kader van Mittäterschaft.

In § 26 StGB is de ‘uitlokking’ geregeld. “Als Anstifter wird gleich einem
Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener
rechtswidriger Tat bestimmt hat.” Het ‘een ander bewegen’ tot het begaan van
een strafbaar feit kan door een willekeurig middel tot stand worden gebracht; de
Duitse strafwet eist voor strafbare uitlokking niet dat de uitlokker zich van een
                                                       
155. Roxin (2000), p. 242 e.v.
156. Eveneens kritisch over de toepasbaarheid van het leerstuk van de ‘Täter hinter dem Täter’ is Rotsch

(1999), p. 493.
157. Roxin (1995), p. 151.
158. Fischer (2001), § 26 Rn. 6, onder verwijzing naar rechtspraak.
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specifiek ‘uitlokkingsmiddel’ heeft bediend. Fischer schrijft: “Welcher Mittel
sich der Anstiftende bedient, um den anderen zu bestimmen, ist gleichgültig
(...).”159 Als voorbeelden van middelen noemt Fischer onder meer, onder verwij-
zing naar rechtspraak: ‘Überredung’, ‘Ratserteilung’, ‘Anregung’, ‘konkludente
Aufforderung’ en ‘scheinbare Abmahnung’.160 Enkel nalaten lijkt daarentegen
niet voldoende te zijn, zo blijkt bij Fischer. Aldus lijkt de Duitse figuur van de
‘Anstiftung’ een middel om gevallen van functionele verantwoordelijkheid, die
bestaan uit een het bewust actief bewerkstelligen, op te lossen. De ‘Tatherr-
schaftslehre’ brengt evenwel mee, dat ‘Anstiftung’ niet per definitie kan worden
ingezet om dergelijke aansprakelijkheidssituaties op te lossen. Slechts indien de
uitlokker het uitgevoerde delict als ‘fremde Tat’ heeft gewild, kan tot aan-
sprakelijkheid worden geconcludeerd. Fischer schrijft: “Der Anstifter veranlaßt
den anderen zu einer Tat, über die nicht er, sondern der andere die Tatherrschaft
haben soll (...). Er regt also eine fremde Tat an, deren Täter er nicht sein will
(...).”161

Strafbare ‘Beihilfe’ ten slotte is geregeld in § 27 StGB: “Als Gehilfe wird
bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener
rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.” De ‘Beihilfe’ kan fysieke of psychische
hulp betreffen. ‘Psychische Beihilfe’ betreft bijvoorbeeld het verstrekken van
inlichtingen, waardoor het plegen van een delict wordt bevorderd. ‘Beihilfe’ kan
onder omstandigheden ook worden gebaseerd op een ‘nalaten in te grijpen’ of
‘laten gebeuren’ van het feit, mits een rechtsplicht bestaat tot ingrijpen. Ook bij
‘Beihilfe’ geldt, dat de uitvoerder van het gronddelict de ‘Tatherrschaft’ moet
hebben.

4.12 (Oneigenlijke) omissiedelicten

4.12.1 Inleiding

In BGHSt 38, p. 62 e.v. stond een burgemeester terecht wegens het eerder-
genoemde delict van § 324 Abs. I StGB: “Wer unbefugt ein Gewässer
verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.” De veront-
reiniging waarvoor de burgemeester verantwoordelijk werd gehouden, was feite-
lijk uitgevoerd door een aantal burgers. In afwachting van de bouw van een
nieuwe zuiveringsinstallatie was het eigenaren van grond toegestaan afvalwater
te lozen in een kanaal, mits ze zelf zorgden voor zuivering. Dat deden ze niet,
zodat ongezuiverd water in het kanaal terecht was gekomen. De burgemeester
werd voor de verontreiniging strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden, omdat
op hem − als burgemeester van een gemeente − een bijzondere rechtsplicht

                                                       
159. Fischer (2001), § 26 Rn. 4.
160. Fischer (2001), § 26 Rn. 4.
161. Fischer (2001), § 26 Rn. 2.
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rustte milieuverontreiniging tegen te gaan, hetgeen hij onder meer in zijn functie
had kunnen bereiken door de grondeigenaren op hun verplichtingen te wijzen,
en deze zonodig door ‘bestuursdwang’ af te dwingen. In BGHSt 37, p. 106 e.v.
stonden enige bestuursleden van een GmbH, alsmede enige bestuursleden van
twee dochterondernemingen, terecht wegens onder meer (opzettelijke) ‘gefähr-
lige Körperverletzung’.162 De GmbH, die zogenaamde ‘Ledersprays’ produ-
ceerde, en de dochterondernemingen die de distributie en de verkoop daarvan
voor hun rekening namen, hadden een Lederspray op de markt gebracht die bij
gebruik grote gezondheidsschade mee had gebracht (enige gebruikers waren
door de spray op de intensive care van het ziekenhuis beland). Een deel van de
verdachten werd veroordeeld wegens ‘gefährlige Körperverletzung’ in Mittäter-
schaft, onder meer omdat zij, nadat zij bekend waren geworden met het feit dat
de op de markt gebrachte Ledersprays gevaarlijk waren, hadden verzuimd de
schade te beperken door de producten terug te roepen.

De grondslag van aansprakelijkheid van zowel de burgemeester als de be-
stuursleden betrof een ‘Begehen durch Unterlassen’. Deze rechtsfiguur blijkt een
belangrijke basis te zijn voor het oplossen van vraagstukken van functionele
verantwoordelijkheid. Met betrekking tot gevallen, die in het Nederlandse recht
door middel van het ‘funktionale Täterschaft’ kunnen worden opgelost schrijft
Waling met betrekking tot het Duitse Strafrecht: “Im Hinblick auf das kriminal-
politische Bedürfnis, die Unternehmensorgane, insbesondere den Geschäfts-
herrn, in solchen Fällen strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen, wird in der
Bundesrepublik überwiegend eine für die Unterlassungstäterschaft erforderliche
Garantenstellung, wenn dies auch verschieden begründet wird, bejaht (§ 13
dStGB, vgl. auch § 8 OWiG).”163 In het navolgende zal de ‘Unterlassungs-
täterschaft’ nader worden verkend.

4.12.2 ‘Begehen durch Unterlassen’

De exacte omvang van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid is in het Duitse
recht enigszins omstreden. Wat in ieder geval zeker is, is dat voor wat betreft
gevolgsdelicten zowel het Ordnungswidrigkeitengesetz als het Strafgesetzbuch
een bijzondere wettelijke voorziening kent voor aansprakelijkheid wegens
‘Begehen durch Unterlassen’. Deze voorziening is voor wat betreft het Duitse
Strafrecht neergelegd in § 13 StGB. Het eerste lid van § 13 StGB luidt als volgt: 

“Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines
Strafgesetzes gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er
rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht eintritt, und wenn das
Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein
Tun entspricht.”

                                                       
162. Zie § 224 StGB.
163. Waling (1991), p. 100. Voor zover geen sprake kan zijn van Nederlands ‘mittelbarer Täterschaft’

(doen plegen) lijkt Waling ‘funktionale Täterschaft’ te reserveren voor gevallen waarin geen sprake
is van (Nederlandse) ‘Anstiftung’ of ‘Mittäterschaft’ (Waling (1991), p. 99).
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Het tweede lid van § 13 StGB voorziet in de mogelijkheid van strafverminde-
ring. § 8 OWiG bepaalt min of meer hetzelfde als § 13 Abs. 1 StGB, met dien
verstande dat de terminologie is aangepast aan het Duitse bestuursstrafrecht. § 8
OWiG voorziet verder niet in een strafverminderingsgrond.164 De §§ 8 OWiG en
13 StGB hebben betrekking op delicten die een bepaald handelen strafbaar stel-
len. De bepaling vindt om die reden geen toepassing bij de ‘echte’ of eigenlijke
omissiedelicten en bij delicten waarbij de wet reeds een bijzondere voorziening
heeft getroffen voor strafbaar ‘doen door nalaten’.165

Niet iedere niet-verrichte gedraging die causaal samenhangt met een inge-
treden strafrechtelijk beschermd ‘gevolg’ levert strafbaarheid op wegens
‘Begehen durch Unterlassen’. De §§ 13 StGB en 8 OWiG eisen dat de aan-
sprakelijke persoon ‘rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolg nicht
eintritt’. Voor strafbaarheid moet worden vastgesteld dat de aangesproken per-
soon als ‘Garant’ volgens ‘het recht’ verantwoordelijk is (‘borg staat’) voor het
niet-intreden van het (ingetreden) ‘gevolg’; de ‘sociale positie’ waarin de Garant
verkeert − en die zijn verantwoordelijkheid kleurt − wordt ‘Garantenstellung’
genoemd. Het vervullen van een ‘Garantenstellung’ betekent in een bepaalde
context dat ‘men’ op een actief tegengaan van gevaar door de Garant mag
vertrouwen; het vervolgens niet actief tegengaan van gevaar leidt tot straf-
baarheid.166 Jescheck en Weigend drukken dit als volgt uit: “Alle Erfolgsabwen-
dungspflichten beruhen auf dem Grundgedanken, daß eine bestimmte Person in
besondere Weise zum Schutz des gefährdeten Rechtsgutobjekts aufgerufen ist
und daß sich alle übrigen Beteiligten auf den aktiven Einsatz dieser Person
verlassen und verlassen dürfen.”167 Door nalaten in te grijpen schaadt de Garant
belangen, “die seiner Fürsorge anvertraut sind und mangels anderweitiger
Sicherung schutzlos bleiben”.168 

Een Garantenstellung kan diverse bronnen hebben. Over de indeling van de
bronnen wordt verschillend gedacht, hetgeen voor een deel wordt veroorzaakt
door het gegeven dat een bepaalde Garantenstellung uit meerdere bronnen kan
voortkomen. Göhler hanteert de volgende vierdeling van bronnen: (1) de wet en
het gewoonterecht (het betreft hier bijvoorbeeld civielrechtelijke verplichtingen
met betrekking tot de verzorging van kinderen), (2) de feitelijke overname van
verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld het van een ander overnemen van de zorg
voor een dier), (3) een ‘voorafgaand handelen’ (het veroorzaken van een gevaar-
lijke situatie) en (4) ‘rolverantwoordelijkheid’ (‘Sachherrschaft’). Als voor-
beelden van Garantenstellungen die ‘Sachherrschaft’ als bron hebben noemt

                                                       
164. § 8 OWiG luidt als volgt: “Wer es unterläßt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand einer

Bußgeldvorschrift gehört, handelt nach dieser Vorschrift nur dann ordnungswidrig, wenn er
rechtlich dafür einzustehen hat, daß der Erfolf nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der
Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht.” 

165. Fischer (2001), § 13 Rn. 3.
166. Leipziger Kommentar, § 13 Rn. 4.
167. Jescheck en Weigend (1996), p. 620.
168. Jescheck en Weigend (1996), p. 601.
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Göhler onder meer het ‘houden van dieren’ en het bekleden van een ‘verant-
woordelijke’ positie in een bedrijf.

De ‘Sachherrschaft’ wordt door Göhler met name als bron aangewezen voor
Garantenstellungen die van belang zijn voor economisch getinte delicten. Göhler
schrijft met betrekking tot het Ordnungswidrigkeitenrecht: “Bei betriebsbezo-
genen Tathandlungen (...), die im OWiRecht häufig sind (zB Pflichtverletzun-
gen gewerbrechtlicher, arbeitsrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher, umwelt-
schutzrechtlicher Art), ist das Unterlassen auf Grund der Sachherrschaft von
Großer praktischer bedeutung.”169 De Garantenstellung brengt mee dat leiding-
gevenden verantwoordelijk blijven, ook al belasten zij andere personen met de
feitelijke uitvoering van taken, aldus Göhler.170 De ‘Sachherrschaft’ als bron van
een Garantenstellung kan met name bij culpose delicten tot verstrekkende ge-
volgen leiden, zo blijkt verder bij Göhler, aangezien ook bij een zekere afstand
tussen de leidinggevende en de strafbare gedraging ‘onbewustheid’ van de
leidinggevende ten aanzien van het ‘gevolg’ tot strafbaarheid kan leiden.171

Jescheck en Weigend noemen als klassieke of formele bronnen van Garant-
enstellungen de wet, het gewoonterecht, de overeenkomst en een ‘voorafgaand
gevaarzettend handelen’.172 Naast deze indeling naar ‘formele’ bronnen worden
de ‘Garantenpflichten’ ook wel op materiële gronden ingedeeld, zo blijkt bij
Jescheck en Weigend. Zo onderscheiden deze schrijvers de Garantenpflichten
primair in zogenaamde ‘Obhutspflichten’, die verband houden met de bescher-
ming van bepaalde rechtsgoederen, en zogenaamde ‘Sicherungs- oder Beherr-
schungspflichten’, die de verantwoordelijkheid in verband met bepaalde gevaren
betreffen. De genoemde Garantenpflichten vloeien volgens de schrijvers voort
uit nader te onderscheiden bronnen. Zo kunnen ‘Obhutspflichten’ ontstaan uit
(1) een ‘natürliche Verbundenheit’ met het betreffende rechtsgoed (te denken
valt aan de ‘rechtsband’ tussen ouders en kinderen), (2) zogenaamde ‘enge
Gemeinschaftsbeziehungen’ (nauwe, op vertrouwen gebaseerde relaties tussen
personen, zoals bijvoorbeeld die tussen een berggids en personen die door hem
worden rondgeleid) en (3) een (daadwerkelijke) ‘freiwillige Übernahme’ van
verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld in een arts-patiënt-relatie). De tweede cate-
gorie Garantenpflichten, de genoemde ‘Sicherungs- oder Beherrschungspflich-
ten’, kunnen volgens Jescheck en Weigend in de eerste plaats voortvloeien uit
een voorafgaand gevaarlijk handelen. Indien uit een voorafgaand gevaarlijk han-
delen een voor anderen gevaarlijke situatie ontstaat, kan de veroorzaker van dat
gevaar rechtens gehouden zijn de gevaarlijke situatie op te heffen. De tweede
categorie Garantenpflichten kan daarnaast voortkomen uit verplichtingen die de
bewaking van of het toezicht op potentiële gevaren betreffen, zoals gevaren die
zich op bouwterreinen kunnen openbaren. “Die Begründung dafür liegt darin,
daß die Gemeinschaft sich darauf verlassen können muß, daß, wer die Ver-
                                                       
169. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13.
170. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13.
171. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13.
172. Jescheck en Weigend (1996), p. 621. De genoemde bronnen zijn, zo blijkt bij de schrijvers, in latere

tijden aangevuld met de bron ‘enge Lebensbeziehung’.
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fügungsgewalt über einen bestimmten Herrschaftsbereich oder einen abgegrenz-
ten Raum ausübt, der anderen offen steht oder aus dem auf andere eingewirkt
werden kann, die Gefahren beherrscht, die sich durch gefährliche Zustände oder
Situationen, durch Tiere, Anlagen oder Einrichtungen in diesem bereich ergeben
können.”173 Tot slot sluit de tweede groep Garantenpflichten de ‘Garanten-
haftung für das Handeln dritter Personen’ in. Deze bron lijkt een belangrijke,
directe grondslag te kunnen bieden voor het aannemen van functionele verant-
woordelijkheid (hoewel, zoals gezegd, een ‘Garantenhaftung’ meerdere bronnen
kan hebben). Met betrekking tot de ‘Garantenhaftung’ voor het handelen van
derden schrijven Jescheck en Weigend: “Maßgebend ist dabei der Gedanke, daß
die Allgemeinheit im Hinblick auf bestehende Autoritäts- und Aufsichts-
stellungen darauf vertraut, daß der Pflichtige Gefahren, die von der zu über-
wachenden Person ausgehen, beherrscht.”174 In zijn algemeenheid bestaat er
volgens Jescheck echter geen algemene, strafrechtelijk afdwingbare verplichting
voor eigenaren van ondernemingen of leidinggevenden binnen een onderneming
om strafbare feiten, begaan door werknemers, te voorkomen. “Auch eine straf-
rechtliche Verantwortlichkeit des Inhabers oder Leiters eines Geschäftsbe-
triebes dafür, daß seine Angestellten bei der Ausführung ihrer Obliegenheiten
keine Straftaten begehen, ist nur dan zu bejahen, wenn es sich um Fälle der
freiwilligen Übernahme handelt (...), was etwa bei einem Vertragsverhältnis
anzuerkennen wäre, oder wenn sich aus der Eigenart des Betriebes selbst Ge-
fahren für die Allgemeinheit mit besondere Überwachungspflichten des Leiters
ergeben.”175 Dergelijke toezichtsplichten kunnen volgens Jescheck onder meer
samenhangen met de bescherming van het milieu en de levering van gevaarlijke
medicijnen. Wel kan een ondernemer volgens Jescheck worden aangesproken op
het zorgvuldig uitkiezen van zijn personeel. Het niet-bestaan van een algemene
verplichting strafbare feiten door werknemers te voorkomen, hangt volgens
Jescheck sterk samen met het legaliteitsbeginsel. Aangezien een bepaling als §
357 StGB (aansprakelijkheid van superieuren bij ambtsdelicten) niet op over-
eenkomstige wijze voor de ‘Privatwirtschaft’ geldt, mag een dergelijke alge-
mene aansprakelijkheidsgrond niet ‘via de achterdeur’ worden geïmporteerd. 

De aansprakelijkheid wegens ‘begaan door nalaten’ is gebaseerd op het na-
laten van gedragingen, die een strafrechtelijk ‘Erfolg’ zouden hebben kunnen
voorkomen. Van belang is dat de Garant ook anders moet hebben/kunnen
handelen. “Die Unzumutbarkeit der Handlung, für die es auf die Lage und die
Fähigkeiten des Garanten einerseits, andererseits auf Nähe und Schwere der
Gefahr und die Bedeutung des Rechtsgutes ankommt (...), wird hier auch von
der  (Rechtsprache) ausnahmsweise (...) als allgemeiner Schuldausschließungs-
grund anerkannt.”176 Ten onrechte, menen Jescheck en Weigend, “denn den
Garanten trifft die Pflicht zur Erfolgsabwendung in gleicher Weise wie den

                                                       
173. Jescheck en Weigend (1996), p. 627.
174. Jescheck en Weigend (1996), p. 621.
175. Leipziger Kommentar, § 13 Rn. 45.
176. Fischer (2001), § 13 Rn. 16.
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Begehungstäter die Pflicht, den Erfolg nicht durch positives Tun herbeizu-
führen.”177 De ‘Unzumutbarkeit’ als schulduitsluitingsgrond is in het vorige
hoofdstuk uitgebreid besproken; daar bleek dat de ‘Unzumutbarkeit’ niet als
algemene disculpatiegrond is erkend bij strafbare gedragingen, die bestaan uit
een zeker doleus handelen.178

4.12.3 Oneigenlijke omissie bij niet-gevolgsdelicten

Met betrekking tot oneigenlijke omissieaansprakelijkheid bij niet-gevolgs-
delicten bestaan in het Duitse recht twee visies. De eerste visie luidt, dat het in
de strafwet gebruikte begrip ‘Erfolg’ de toepassing van de §§ 8 OWiG en 13
StGB niet beperkt tot gevolgsdelicten. Wordt deze visie gevolgd, dan kunnen de
§§ 8 OWiG en 13 StGB worden aangemerkt als ‘uitputtende’ regelingen van
oneigenlijke omissieaansprakelijkheid. De Duitse schrijvers Baumann, Weber
en Mitsch tonen zich een aanhanger van deze zienswijze: “Vielmehr umfaßt der
Erfolg des § 13 I grundsätzlich jeden tatbestandsmäßigen Sachverhalt, also auch
das bloße tatbestandsverwirklichende Handeln.”179 Fischer daarentegen laat deze
kwestie uitdrukkelijk open. “§ 13 behandelt nur die allein praktisch wichtigen
Unterlassungserfolgsdelikte (...); allerdings kann man unter “Erfolg” in I auch
die Verwirklichung eines schlichten Begehungstatbestandes verstehen (...).”180

De tweede visie is, dat het begrip ‘Erfolg’ wel is beperkt tot gevolgsdelicten.
Voor zover die visie wordt aangenomen, blijkt oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid wegens niet-gevolgsdelicten ‘dogmatisch’ te kunnen worden opgelost
door een ruimer begrip ‘handelen’ aan te nemen. ‘Handelen’ bij niet-gevolgs-
delicten omvat dan strafrechtelijk relevant ‘nalaten’. Voor zover de §§ 8 OWiG
en 13 StGB tot gevolgsdelicten zijn beperkt, bestaat volgens Göhler met name in
het Duitse bestuursstrafrecht behoefte aan een ruimer gedefinieerdhandelings-
begrip. De praktische reden daarvan is, dat het Ordnungswidrigkeitenrecht maar
weinig gevolgsdelicten kent. Göhler schrijft: “Versteht man allerdings unter
“Erfolg” iS von § 8 bereits die Verwirklichung eines schlichten Begehungstat-
bestandes (...), so sind die Fälle, in denen als Handlung auch das Unterlassen
begriffen wird (...), in § 8 ausdrücklich geregelt. Praktisch ergeben sich danach
keine Unterschiede, je nachdem, ob man § 8 in einem engeren Sinne versteht
(beschränkt auf die Erfolgsdelikte) oder in einem weiteren Sinne: im ersten Falle
ergibt sich die Einbeziehung des Unterlassens als Tatbestandsverwirklichung
aus dem erweiterten Begriff der Handlung.”181

‘Begehen durch Unterlassen’ kan zowel bij doleuse delicten als bij culpose
delicten tot (bestuurs)strafrechtelijke aansprakelijkheid leiden. Bij doleuze delic-
ten kan slechts een opzettelijk nalaten tot strafbaarheid leiden; bij culpose
delicten volstaat bewijs van culpoos nalaten. In de kern betekent dit dat ‘nalaten’
                                                       
177. Jescheck en Weigend (1996), p. 635.
178. Zie over de ‘Unzumutbarkeit’ paragraaf 3.9.2 van hoofdstuk 3.
179. Baumann, Weber en Mitsch (1995), p. 263. Zie ook Fischer (2001), § 13 Rn. 3.
180. Fischer (2001), § 13 Rn. 3. Met “I” doelt Fischer op het eerste lid van § 13 StGB. 
181. Göhler (1998), § 8 Rn. 1.
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bij doleuze delicten alleen gestraft kan worden, als de Garant zich ervan bewust
is, dat hij niet ingrijpt, daar waar ingrijpen geboden is. Bij culpose delicten hoeft
die bewustheid niet bewezen te worden; ook onbewustheid ten aanzien van het
niet-ingrijpen kan culpoos nalaten opleveren. Ook om die reden is aansprakelijk-
heid wegens nalaten praktisch gesproken een belangrijke rechtsfiguur in het
Ordnungswidrigkeitenrecht, aldus Göhler.182 Culpose delicten komen met name
voor in het Ordnungswidrigkeitenrecht; aangezien ook onbewuste schuld ‘culpa’
kan opleveren, kan een beboetbaar feit ‘ver’ van de eigenlijke delictshandeling
door nalaten zijn begaan.183

4.12.4 Nalaten, middellijk daderschap en functionele interpretatie

Met betrekking tot het Nederlandse recht is betoogd, dat het fenomeen ‘functio-
nele interpretatie van delictsbestanddelen’ in veel gevallen in belangrijke mate
zou kunnen samenhangen met het bestaan van ‘oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid’. Verder is in dat kader betoogd dat ‘omissieaansprakelijkheid’ en ‘com-
missieaansprakelijkheid’ mogelijk een gezamenlijk grijs gebied kennen, waarbij
het van de waardering van de feiten afhangt of uiteindelijk kan worden gespro-
ken van een ‘handelen door nalaten’ dan wel van een ‘eigenhandig handelen’.
Bestaat in dit licht in het Duitse recht een verband tussen oneigenlijke omissie-
aansprakelijkheid en functionele delictsinterpretatie?

Uit Duitse literatuur blijkt, dat ook in het Duitse aansprakelijkheidsrecht
momenten bestaan, waarbij tussen ‘handelen door nalaten’ en ‘eigenhandig han-
delen’ kan (of zelfs moet) worden gekozen. De Duitse schrijver Schwab stelt:
“Im Einzelfall kann zweifelhaft sein, ob dem Täter ein Tun oder ein Unterlassen
zur Last fällt.”184 Als voorbeeld van een keuzemoment beschrijft Schwab het
vol- gende geval. Het slachtoffer van een ongeval (‘O’) wordt in een ziekenhuis
opgenomen, en aldaar aangesloten op een beademingsapparaat. Op een gegeven
moment komt de behandelende arts tot de conclusie, dat de patiënt ten dode is
opgeschreven. De arts schakelt daarop het apparaat uit, waarna de patiënt sterft.
“Fraglich ist nun,” aldus Schwab, “was A zur Last gelegt wird. Dies könnte
einmal die unterlassene Weiterbehandlung sein, also ein Unterlassen und zum
anderen ein positive Handlung, nämlich das Abschalten des Respirators.”185

Volgens Schwab moet tussen beide gedragingen een keus worden gemaakt,
omdat aansprakelijkheid wegens een nalaten een bijzondere “Rechtspflicht zum
Handeln” vooronderstelt. Uit de rechtspraak volgt, aldus Schwab, dat de keus
wordt bepaald door het ‘zwaartepunt van de verwijtbaarheid’ (“Schwerpunkt der
Vorwerfbarkeit”). “Beim Abbruch einer bereits begonnen Behandlung wird man
wohl den Schwerpunkt auf das Abschalten des Respirators legen.” Maar: “Wenn
                                                       
182. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13.
183. Zo is denkbaar, aldus Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13, dat de concernleiding van een bedrijf op basis

van ‘nalaten door onachtzaamheid’ wegens een op het niveau van een dochteronderneming begane
kartelwetovertreding wordt veroordeeld.

184. Schwab (1996), p. 30.
185. Schwab (1996), p. 30.
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aber zum Beispiel der in den Brunnen gefallenen A das ihm zugeworfenen Seil
noch nicht erreicht hat, als es weggezogen wird, wird der Schwerpunkt auf
einem Unterlassen liegen.” Schwab meent, dat de dader of een handelen, of een
nalaten moet worden verweten. “Andernfalls würde in obigem Respiratorbei-
spiel der Arzt sich wegen Tötung durch positives Tun und durch Unterlassen
strafbar machen, der Tod des O würde dann doppelt verwertet.”186 Bij de bespre-
king van het Nederlandse recht is ter sprake gekomen, dat het weinig zinvol is
om in een reeks gedragingen een scherp onderscheid te maken tussen ‘nalaten’
en ‘handelen’, daar, zoals herhaaldelijk in de literatuur is aangegeven, een straf-
rechtelijke gedraging veelal een ‘complex van doen en laten’ is.

Hoe moet worden geoordeeld, indien een artsassistent in het door Schwab
beschreven geval het beademingsapparaat uitschakelt, terwijl de arts niets onder-
neemt om dit te voorkomen? Bij Schwab blijkt, dat middellijk daderschap
(mittelbare Täterschaft) door nalaten ondenkbaar is. “Dies liegt daran, daß es
der Figur der mittelbaren Täterschaft immanent ist, daß ein anderer für den
Hintermann tätig wird. Hierzu ist erforderlich, daß der Vordermann vom Hinter-
mann veranlaßt wird, die Tatbestandshandlung vorzunehmen. Es muß sich der
Hintermann eines Tatmittlers bedienen, den er durch aktives Tun eingeschaltet
hat, den er angestoßen hat. Das kann aber durch ein Unterlassen nicht ge-
schehen, denn der Unterlassende tut gerade nichts und kann somit auch
niemanden einschalten.”187 Het door niet-ingrijpen laten handelen van anderen
kan evenwel, zo blijkt bij Schwab, onder omstandigheden als Beihilfe worden
gekwalificeerd, of als ‘Alleintäterschaft’. Van daderschap zal sprake zijn, als
“der Unterlassende den Aktivtäter quasi als sein Werkzeug zu benutzen scheint,
obwohl er ihn zwar nicht aktiv steuert, die Situation der mittelbaren (Aktiv)
Täterschaft aber durchaus vergleichbar ist.”188

Het hangt van de waardering van de feiten af, of de aansprakelijkheid van
de arts een geval van deelneming oplevert (Beihilfe) dan wel ‘eigenhandig
daderschap’. Aannemelijk lijkt dat de laatste situatie, een situatie waarin sprake
is van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid, ook in Duitsland als de ‘achterlig-
gende constructie’189 van functionele interpretatie mag worden aangemerkt. Dit
geldt in ieder geval bij gevolgsdelicten. Eerder bleek, dat volgens sommige
schrijvers ook bij niet-gevolgsdelicten ‘Begehen durch Unterlassen’ op de voet
van § 13 StGB of § 8 OWiG mogelijk is. Voor zover dit niet zo zou zijn, acht
Göhler, zo bleek eveneens, zonder veel omhaal het aannemen van een ruimer
handelingsbegrip mogelijk. Het ruimere handelingsbegrip omvat dan straf-
rechtelijk relevant ‘nalaten’.

                                                       
186. Schwab (1996), p. 30.
187. Schwab (1996), p. 215. Jescheck en Weigend (1996), p. 673, houden op dit punt nog een slag om de

arm. Volgens de schrijvers moet mogelijk worden geoordeeld dat de ‘Umweg’ van mittelbarer
Täterschaft niet bewandeld hoeft te worden omdat gewoon gesproken kan worden van ‘unmittelbare
Täterschaft durch Unterlassen’.

188. Schwab (1996), p. 223.
189. Deze term is ontleend aan Wolswijk (2001), p. 1091.
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Het Duitse BGH acht, zo bleek, in bepaalde gevallen middellijk daderschap
aanwezig ondanks het gegeven dat de feitelijke uitvoerder van een delict zelf
‘vol’ als dader aansprakelijk is. Daarmee lijkt een extra mogelijkheid te zijn
gecreëerd om vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid op te lossen.
Zojuist bleek reeds, dat dergelijke gevallen, althans volgens Schwab, niet kun-
nen samenlopen met ‘plegersaansprakelijkheid’ die bestaat uit een oneigenlijke
omissie. Middellijk daderschap veronderstelt het bewust, actief inzetten van een
‘werktuig’; reeds daarom is middellijk daderschap door enkel nalaten kennelijk
uitgesloten. Aannemelijk lijkt dat de toets betreffende het ‘zwaartepunt van de
verwijtbaarheid’ uitkomst kan bieden: bij de nadruk op een actief aansturen van
een werktuig ligt aansprakelijkheid wegens middellijk daderschap in de rede, bij
de nadruk op ‘stilzitten’ zal sprake kunnen zijn van oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid in ‘Alleintäterschaft’.

4.12.5 Eigenlijke omissiedelicten

Eigenlijke omissie wordt door Jescheck en Weigend omschreven als een ‘iets
bepaalds niet doen’.190 “Wie der erwartete, aber unterbliebene Handlung hätte
aussehen sollen, ergibt sich bei manchen echten Unterlassungsdelikten un-
mittelbar aus dem Gesetz.”191 Göhler schrijft met betrekking tot het Ordnungs-
widrigkeitenrecht: “Das Unterlassen ist für die Verwirklichung eines Tatbestan-
des nur dann erheblich, wenn die Rechtsordnung vom Täter aktives Tun
erwartet. Das ist stets der Fall, soweit gerade das Unterlassen einer Handlung
(zB die Nichtabgabe einer Meldung oder Anzeige) mit Geldbuße bedroht ist
(...).”192 Is eenmaal vastgesteld wie de normadressaat is van het eigenlijke
omissiedelict, dan is duidelijk wie wegens de omissie kan worden aangesproken.

In het vorige hoofdstuk bleek dat voor strafbaarheid naar Duits recht steeds
opzet of onachtzaamheid moet worden vastgesteld. Dat geldt uiteraard ook voor
de eigenlijke omissiedelicten; die kunnen ook slechts opzettelijk of uit onacht-
zaamheid worden gepleegd, afhankelijk van de delictsomschrijving. Opmerke-
lijk is evenwel, zo blijkt bij Jescheck en Weigend, dat bij eigenlijke omissie-
delicten het door het delict geëiste ‘opzet’ enigszins anders wordt ingevuld. Dit
heeft te maken met het feit, zo blijkt bij Jescheck en Weigend, dat veelal geen
(aanwijsbare) ‘besluitvorming’ aan het begaan van eigenlijke omissiedelicten
ten grondslag ligt. “Vielmehr erschöpft sich der Vorsatz in der Kenntnis der tat-
bestandsmäßigen Situation und dem Bewußtsein der eigenen Handlungsfähig-
keit. Eine Beteiligung des Willens an der Unterlassung ist nicht mer gegeben.
Deswegen ist bei dieser Vorsatzart auch keine “Absicht” möglich (...). Es
genügt in diesen Fällen, wenn dem Unterlassenden wenigstens am Rande
                                                       
190. Vergelijk voor wat betreft het Nederlandse recht Röling (1941), p. 81: “Nalaten is niet “niets-doen”,

maar “iets niet doen” (...).”
191. Jescheck en Weigend (1996), p. 615. Vergelijk Schwab (1996), p. 25, onder verwijzing naar

literatuur: “Bei den echten Unterlassungsdelikte stellt das Gesetz selbst die Nichtvornahme
bestimmter Handlungen unter Strafe.”

192. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 13. 
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bewußt wird, was geschieht und was er tun sollte und auch könnte (...).”193 De
vaststelling van ‘onachtzaamheid’ ten aanzien van een eigenlijke omissie lijkt
niet wezenlijk anders te verlopen dan bij commissiedelicten.194

Bij eigenlijke omissiedelicten kan, anders dan bij oneigenlijke omissie-
delicten, een beroep op ‘Unzumutbarkeit’ in beginsel niet bevrijdend werken.
De wetgever heeft evenwel bij bepaalde eigenlijke omissiedelicten de plicht tot
handelen nader wettelijk begrensd indien sprake blijkt te zijn van de ‘Unzumut-
barkeit normgemäßen Verhaltens’.195 

4.13 Aansprakelijkheid na delegatie
In de §§ 9 OWiG en 14 StGB zijn bijzondere aansprakelijkheidsvoorzieningen
getroffen voor gevallen, waarin de eigenaar van een bedrijf of onderneming de
daadwerkelijke uitvoering van wettelijke taken of plichten heeft delegeerd aan
ondergeschikten. Het gaat daarbij om taken en plichten die volgens de wet door
de eigenaar als zodanig behoren te worden uitgevoerd of nagekomen. In wezen
betreffen de bepalingen aansprakelijkheidsvoorzieningen voor kwaliteitsdelic-
ten. Uit de §§ 9 OWiG en 14 StGB volgt, dat degene aan wie de uitvoering van
taken of de nakoming van plichten is opgedragen, naast de eigenaar als
(bestuurs)strafrechtelijke normadressaat wordt aangemerkt. In § 14 Abs. 2 StGB
en in het gelijkluidende § 9 Abs. 2 OWiG is bepaald, voor zover van belang:

“Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Be-
fugten 1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 2.
ausdrücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzuneh-
men, die dem Inhaber des Betriebes obliegen, und handelt er auf Grund
dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche
Merkmale die Möglichkeit der Ahndung begründen, auch auf den Beauf-
tragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei
dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1
steht das Unternehmen gleich (...).” 

De bedrijfsleider, die door een werkgever is belast met het leiden van een be-
drijf, kan op grond van deze bepaling als normadressaat worden aangemerkt van
bepalingen die zich tot de eigenaar van de onderneming richten in zijn hoe-
danigheid van bijvoorbeeld werkgever of vergunninghouder. Voor zover een
rechtspersoon als ‘Inhaber’ moet worden aangemerkt, zal deze bepaling in het
volgende hoofdstuk nogmaals ter sprake komen. In dit kader is slechts van be-
lang in hoeverre de bepaling van invloed is op de aansprakelijkheid van degene
die de uitvoering van wettelijke taken en verplichtingen heeft gedelegeerd; in
beginsel gaat het daarbij om de aansprakelijkheid van de eigenaar van een een-
manszaak.

                                                       
193. Jescheck en Weigend (1996), p. 632.
194. Jescheck en Weigend (1996), p. 633.
195. Zie nader Jescheck en Weigend (1996), p. 634 en 635.
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Uit de wetstekst volgt reeds, dat delegatie niet meebrengt dat de eigenaar niet
langer wegens wetsschending kan worden aangesproken. De wetsbepalingen
zijn, voor zover relevant, ‘ook’ toe te passen op degene, aan wie de uitvoering
van taken en plichten is gedelegeerd; de wet is dus nog steeds toepasbaar op de
delegans zelf. Bij Göhler blijkt dat het opdragen van taken aan een ander de
verantwoordelijkheid van de eigenaar evenwel doet afnemen;196 tevens wijzigt
de grondslag van aansprakelijkheid. Göhler schrijft: “Der Inhaber des Betriebes
bleibt weiterhin Normadressat, wie sich aus dem Wort “auch” in I ergibt (...). Er
hat deshalb alle organisatorischen Maßnahmen zur Verhinderung von Zuwider-
handlungen zu treffen (...). Da es ihm jedoch nicht möglich ist, alle Aufgaben
persönlich wahrzunehmen, die sich aus dem Wirkungskreis des Betriebes
ergeben, wird er im allgemeinen selbst nicht pflichtwidrig handeln, wenn trotz
solcher Maßnahmen Pflichten verletzt werden (...).”197 Hoe ver de verantwoor-
delijkheid van de delegans reikt, hangt volgens Göhler sterk af van de geschon-
den norm. “(So) sind zB an die Sorgfaltspflicht auf dem Gebiete des Lebens-
mittelrechts höchste Anforderungen zu stellen, so daß der Betriebsinhaber nur in
seltenen Ausnahmefällen unverschuldigt handelt.”198 Het doel van de wettelijke
bepaling kleurt derhalve de omvang van de aansprakelijkheid. Indien de eige-
naar, ondanks de delegatie, eigenhandig een strafbare delictshandeling verricht,
kan hij (uiteraard) zonder meer (bestuurs)strafrechtelijk worden aangespro-
ken.199

Een eigenaar kan, zo bleek, onder omstandigheden aansprakelijk zijn indien
een delegataris een strafbaar feit heeft begaan, mits vastgesteld kan worden dat
de eigenaar onvoldoende maatregelen heeft genomen om wetsschending te
voorkomen. Daarnaast kan in de context van de §§ 9 OWiG en 14 StGB aan-
sprakelijkheid bestaan wegens een niet-ingrijpen, waar ingrijpen geboden is.
“Erkennt der Inhaber, daß eine bestimmte Pflicht von seinem Beauftragten
mißachtet oder möglicherweise verletzt wird, oder kann er dies erkennen (...), so
muß er selbst eingreifen.”200 Indien de eigenaar zich, na delegatie, bewust
afzijdig houdt van de vraag of de wettelijke verplichtingen (die op de eigenaar
als zodanig rusten) worden nageleefd, kan (voorwaardelijk) opzet worden aan-
genomen. Voorwaardelijk opzet kan in die gevallen ‘zelfs’ worden aangenomen,
indien de eigenaar zich niet bewust is van de concrete wetsschending in kwestie.
Göhler schrijft, onder verwijzing naar (lagere) jurisprudentie: “Wer sich um die
Einhaltung der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen bewußt nicht kümmert
und es unterläßt, die erforderlichen und geeigneten Maßnahmen zur Gewährleis-
tung deren Einhaltung zu treffen, nimmt damit die voraussehbaren Verstöße
auch dann billigend im Kauf, wenn ihm der Verstoß in Einzelfall vor seiner
Begehung nicht zur Kenntnis erlangt.”201 De mate van toezicht die de eigenaar
                                                       
196. Evenzo Rebmann e.a., § 9 Rn. 57.
197. Göhler (1998), § 9 Rn. 37.
198. Göhler (1998), § 9 Rn. 37.
199. Fischer (2001), § 14 Rn 16.
200. Göhler (1998), § 9 Rn. 38.
201. Göhler (1998), § 9 Rn. 38.
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moet (blijven) uitoefenen hangt overigens sterk af van de persoon, aan wie de
uitvoering van taken zijn gedelegeerd. Indien de eigenaar taken heeft opge-
dragen aan een persoon, die zeer kundig is gebleken, dan bestaat meer vrijheid
om af te zien van toezicht.202 Hier lijkt een parallel te bestaan met de casus van
het IJzerdraadarrest. Door Knigge is met betrekking tot de IJzerdraadcriteria
betoogd, zo bleek, dat bewijs eisen van ‘aanvaarden’ te verdedigen valt indien
blijkt dat de functioneel verantwoordelijke op zekere afstand staat van een zelf-
standig werkende ondergeschikte. In bepaalde situaties kan evenwel meer toe-
zicht op de taakuitvoering zijn vereist.

Bij (impliciete of expliciete) kwaliteitsdelicten, die een zeker handelen straf-
baar stellen, zal de aansprakelijkheid van de eigenaar (voor zover hij niet zelf
heeft gehandeld) na delegatie van taken veelal zijn gebaseerd op nalaten. Rele-
vant nalaten kan in dergelijke gevallen, evenals bij functioneel daderschap naar
Nederlands recht, niet los worden gezien van het handelen van de onderge-
schikte. Evenals met betrekking tot functioneel daderschap naar Nederlands
recht is betoogd vindt in het Duitse recht geen blote toerekening van gedra-
gingen plaats; na delegatie blijft de wet zich richten tot de delegans, die in
voorkomende gevallen wegens een eigen nalaten kan worden aangesproken. In
de kern gaat het telkens om aansprakelijkheid wegens het niet hebben voor-
komen van door anderen gepleegde delicten.

4.14 Het Duitse bestuursstrafrecht

4.14.1 Het ‘einheitlicher Täterbegriff’

In het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht wordt, anders dan in het Strafrecht,
formeel gezien geen onderscheid gemaakt tussen (vormen van) daderschap en
(vormen van) deelneming. In het Duitse bestuursstrafrecht geldt, zo wordt ge-
zegd, een ‘einheitlicher Täterbegriff’.203 Voor het geval dat meerdere personen
betrokken zijn geweest bij een Ordnungswidrigkeit bepaalt § 14 Abs. 1 (eerste
volzin) OWiG: “Beteiligen sich mehrere an einer Ordnungswidrigkeit, so han-
delt jeder von ihnen ordnungswidrig.” De bepaling brengt mee, aldus Göhler,
dat het niet nodig is “rechtlich zu prüfen, ob der Tatbeitrag des jeweils Beteilig-
ten als Täterschaft (Alleintäterschaft, Mittäterschaft) im herkömmlichen Sinne
oder nur als Teilnahme an einer fremde Tat (Anstiftung oder Beihilfe) zu werten
ist.”204 De wijze waarop is deelgenomen zal evenwel van invloed zijn op de uit-
eindelijke strafmaat;205 materieel gezien speelt de vorm van Beteiligung − zon-
der dat die nader moet worden geduid − dus wel een rol. ‘Beteiligung’ aan een
Ordnungswidrigkeit bestaat zodra een gedraging is verricht, die ‘oorzakelijk’ of

                                                       
202. Göhler (1998), § 9 Rn. 38.
203. Göhler (1998), § 14 Rn. 1.
204. Göhler (1998), § 14 Rn. 2.
205. Göhler (1998), § 14 Rn. 2 en 7.
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‘bevorderlijk’ is geweest voor het plaatsvinden van een bestuurlijk beboetbaar
feit.206

‘Beteiligung’ in de zin van § 14 OWiG kan alleen worden beboet, indien de
betrokkene “bewußt und gewollt” heeft deelgenomen aan de gedraging.207

“Notwendig ist danach ein vorsätzlicher Tatbeitrag,” aldus Göhler.208 Dit geldt
overigens uitsluitend voor doleuze delicten omdat, zo blijkt bij Göhler, § 14
OWiG niet geldt bij onachtzaamheidsdelicten.209 Indien meerdere personen zijn
betrokken bij een onachtzaamheidsdelict dan is telkens sprake van ‘Nebentäter-
schaft’; mits de betrokkene beschikt over de vereiste kwaliteit kan iedere Neben-
täter als dader van het bestuursstrafrechtelijke onachtzaamheidsdelict worden
beboet. Eerder in dit hoofdstuk bleek dat ook in het Duitse Strafrecht niet op
strafrechtelijk relevante wijze kan worden deelgenomen aan een onachtzaam-
heidsdelict. Strafwaardige betrokkenheid bij een onachtzaamheidsdelict levert in
het Duitse Strafrecht telkens Täterschaft op.

In het Ordnungswidrigkeitenrecht is op pragmatische gronden gekozen voor
het ‘einheitlicher Täterbegriff’. “Die Vorschrift will nur die Rechtsanwendung
erleichtern und damit vereinfachen,” aldus Göhler, onder verwijzing naar de
toelichting op de voorloper van § 14 OWiG (§ 9 OWiG (oud)).210 Volgens
Göhler is met het ‘einheitlicher Täterbegriff’ niet beoogd de aansprakelijkheid
uit te breiden. Volgens Jescheck en Weigend is dat uiteindelijk wel gebeurd.211

Aangezien de meeste ‘Übertretungen’ uit het Strafrecht zijn gehaald en zijn ge-
klassificeerd als bestuurlijk beboetbare feiten, is het tegenwoordig mogelijk om
vormen van betrokkenheid bij dergelijke delicten te bestraffen, die voorheen
straffeloos bleven. ‘Beihilfe’ aan overtredingen was onder het oude Strafrecht
niet strafbaar, maar ‘medeplichtigheid’ aan een Ordnungswidrigkeit kan, omdat
sprake kan zijn van beboetbare ‘Beteiligung’, onder het huidige recht wel
worden beboet. Göhler relativeert een en ander.212 Hij ziet de beboetbaarheid
van ‘Beihilfe’ aan een Ordnungswidrigkeit als de noodzakelijke prijs die voor
het vereenvoudigde daderschapsbegrip moet worden betaald. Daarbij wijst hij
op het gegeven dat niet alleen de Übertretungen, maar ook een belangrijk deel
van de delictscategorie ‘Vergehen’ in het bestuursstrafrecht terecht zijn geko-
men. Verder wijst hij erop dat ‘Fällen von untergeordneter Bedeutung’ door de
werking van het opportuniteitsbeginsel onberecht zullen blijven. Eerder bleek
dat voor wat betreft het (mogelijk) toekomstige Nederlandse bestuursstrafrecht
is afgezien van de beboetbaarheid van de medeplichtige.

                                                       
206. Göhler (1998), § 14 Rn. 6.
207. Göhler (1998), § 14 Rn. 3.
208. Göhler (1998), § 14 Rn. 3.
209. Göhler (1998), § 14 Rn. 3, 4 en 5b.
210. Göhler (1998), § 14 Rn. 2.
211. Jeschek en Weigend (1996), p. 647.
212. Göhler (1998), § 14 Rn. 2.
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4.14.2 § 130 OWiG

In het Ordnungswidrigkeitenrecht is een bepaling opgenomen, die kan worden
omschreven als een in een delictsomschrijving gevangen algemene regeling van
functionele aansprakelijkheid binnen ondernemingen. De bepaling, § 130
OWiG, stelt een boete op het niet-nemen van toezichtsmaatregelen, die nodig
zijn om het begaan van strafbare feiten of Ordnungswidrigkeiten binnen de
onderneming te verhinderen. § 130 Abs. 1 OWiG luidt als volgt:

“Wer als Inhaber eines Betriebes oder Unternehmens vorsätzlich oder
fahrlässig die Aufsichtsmaßnahmen unterläßt, die erforderlich sind, um in
dem Betrieb oder Unternehmen Zuwiderhandlungen gegen Pflichten zu
verhindern, die den Inhaber als solchen treffen und deren Verletzung mit
Strafe oder Geldbuße bedroht ist, handelt ordnungswidrig, wenn eine sol-
che Zuwiderhandlung begangen wird, die durch gehörige Aufsicht ver-
hindert oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den erforderlichen
Aufsichtsmaßnahmen gehören auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl
und Überwachung von Aufsichtspersonen.”

Wie als eigenaar van een bedrijf of onderneming opzettelijk dan wel culpoos
nalaat de toezichtsmaatregelen te treffen die nodig zijn om de niet-nakoming
van verplichtingen, die op de eigenaar als zodanig rusten, te voorkomen, terwijl
niet-nakoming van die verplichtingen feiten opleveren die met een Geldstrafe of
een Geldbuße kunnen worden bestraft, begaat een beboetbaar feit indien een
dergelijke verplichting daadwerkelijk niet is nagekomen en de niet-nakoming
‘bemoeilijkt’ of voorkomen had kunnen worden door behoorlijk toezicht te
houden. Tot de nodige toezichtsmaatregelen behoren ‘ook’ de aanstelling en het
zorgvuldig uitkiezen van en het toezicht houden op toezichthoudende per-
sonen.213

§ 130 OWiG beoogt zeker te stellen, dat de voor een ondernemer geldende
verplichtingen nageleefd worden. De achtergrond van de bepaling is dat vele
(punitief te handhaven) wettelijke plichten op de eigenaar van een onderneming
rusten, terwijl het voor de eigenaar van de onderneming veelal praktisch on-
mogelijk is om de wettelijke plichten zelf na te leven. Het is de eigenaar van een
onderneming toegestaan de uitvoering van die verplichtingen aan anderen over
te laten. Maar, zo schrijft Göhler: “Die für den Betriebsinhaber tätig werdenden
Personen treffen diese Pflichten entweder überhaupt nicht oder aber nur an
seiner Stelle (...). Aus der gesteigerten Betätigungsmöglichkeit, die der Betrieb
mit sich bringt und die dem Inhaber Vorteile verschafft, und aus der typischen
Situation, daß andere Personen den Wirkungskreis des Inhabers ausfüllen, ergibt
sich für ihn eine Art Garantenstellung (...), zumindest die notwendigen Auf-

                                                       
213. Uit het derde lid van § 130 OWiG blijkt dat indien de onderliggende geschonden verplichting een

Ordnungswidrigkeit is, de schending van § 130 OWiG maximaal kan worden beboet met de
maximale boete, die op die Ordnungswidrigkeit is gesteld. Betreft de onderliggende plichtschending
een strafbaar feit, dan mag de overtreding van § 130 OWiG met maximaal vijfhonderdduizend euro
worden beboet.
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sichtsmaßnahmen zu treffen, damit die Pflichten, die hauptsächlich ihm
obliegen, eingehalten werden.”214 De ratio van § 130 OWiG is derhalve dat een
ondernemer wettelijke verplichtingen, die op hem als zodanig rusten, door an-
deren binnen de onderneming mag laten uitvoeren, mits hij de nodige toe-
zichtsmaatregelen treft opdat die verplichtingen ook werkelijk worden nageko-
men. Laat de ondernemer na de nodige toezichtsmaatregelen te treffen, dan kan
hij op grond van § 130 OWiG om die reden bestuursstrafrechtelijk worden aan-
gepakt.

In de kern heeft § 130 OWiG de strekking strafbare feiten en Ordnungs-
widrigkeiten, begaan binnen het verband van een onderneming, te voorkomen,
zo blijkt verder bij Göhler. “Der Zweck der Vorschrift ist es, der Begehung von
rechtswidrigen Handlungen (...) in einem Betrieb vorzubeugen, soweit es sich
um “betriebsbezogene” Pflichten (...) handelt und der Betriebsinhaber als Täter
ausscheidet, weil er selbst nicht positiv gehandelt hat oder außerstande gewesen
ist, die Pflichten wahrzunehmen (...).”215 § 130 OWiG beoogt in een vroegtijdig
stadium de schending van wettelijke plichten te voorkomen, door in te haken op
door de ondernemer te treffen organisatorische maatregelen. De ‘werkelijke’
oorzaak voor de schending van wetsbepalingen ligt volgens Göhler namelijk
veelal in een “mangelhaften Organisation und Beaufsichtigung des Betrie-
bes.”216

§ 130 OWiG werkt als sluitstuk van de verantwoordelijkheid binnen organi-
saties; indien de eigenaar van de onderneming zelf als dader van (of deelnemer
aan) het in de onderneming gepleegde strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit kan
worden aangesproken, zal die overtreden bepaling op hem moeten worden
toegepast en niet § 130 OWiG. “Durch § 130 OWiG wurde mithin eine Lücke
ausgefüllt, indem die Norm die Verantwortung des Täters für den Fall festlegt,
daß dieser weder vorsätzlicher Täter, Anstifter oder Gehilfe ist und sich auch
nicht des Begehens einer Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat (...).”217 De
subsidiariteit van § 130 OWiG is in de systematiek van de Ordnungswidrig-
keitengesetz terug te vinden. De geldboete die op grond van § 130 OWiG kan
worden opgelegd is lager dan de geldboete die wegens een culpose (fahrlässige)
Ordnungswidrigkeit kan worden opgelegd; de samenloopregeling van de
Ordnungswidrigkeitengesetz brengt mee dat bij de overtreding van meerdere be-
stuurlijke boetebepalingen de bepaling moet worden toegepast, op grond waar-
van de hoogste Geldbuße mogelijk is (§ 19 Abs. 2 OWiG). § 21 OWiG brengt
mee dat het kunnen toepassen van een strafbepaling de toepassing van een be-
stuurlijke boetebepaling, zoals § 130 OWiG, verdringt.

De schending van de toezichtsplicht dient opzettelijk of culpoos te hebben
plaatsgevonden. Het opzet of de culpa hoeft daarbij ‘slechts’ het niet-nemen van
de toezichtsmaatregelen te betreffen; het opzet of de culpa hoeft zich niet uit te

                                                       
214. Göhler (1998), § 130 Rn. 2. 
215. Göhler (1998), § 130 Rn. 3.
216. Göhler (1998), § 130 Rn. 3.
217. Maschke (1997), p. 23.
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strekken tot het als gevolg van het gebrekkige toezicht plaatsgevonden hebbende
delict: “Der Täter braucht also nicht vorauszusehen oder voraussehen zu
können, daß als Folge der Aufsicht eine bestimmte Zuwiderhandlung (...)
begangen werden wird (...).”218 Voor zover het opzet of de culpa zich wel
uitstrekt tot het plaatsgevonden hebbende delict ligt aansprakelijkheid op een
andere grondslag voor de hand.219 Het plaatsvinden van het ‘betriebsbezogen’
strafbare of beboetbare feit is, zo blijkt, geobjectiveerd. Wel wordt geëist dat er
een causaal verband bestaat tussen de schending van de toezichtsplicht en het
begane (‘betriebsbezogene’) strafbare of beboetbare feit.

De geobjectiveerdheid van het binnen de onderneming begane delict brengt
mee dat iemand wegens een culpose betrokkenheid (het culpoos niet-nemen van
toezichtsmaatregelen) bij een doleus delict (strafbaar feit of Ordnungswidrig-
keit) kan worden bestraft.220 Op de geobjectiveerdheid van het delict is door een
aantal Duitse schrijvers kritiek uitgeoefend omdat dat gegeven strijdig zou zijn
met het schuldbeginsel.221 De Duitse schrijver Maschke verwerpt die kritiek:
“Der aufsichtspflichtige Betriebsinhaber wird nämlich nicht für das Unrecht in
Anspruch genommen, das durch die Bezugstat in der Zuwiderhandlung ver-
wirklicht wurde. Das Unrecht der Aufsichtspflichtverletzung liegt vielmehr in
der Gefährlichkeit der − vorgelagerten − unterlassenen Aufsichtsmaßnahmen,
die dadurch gekennzeichnet ist, daß im Betrieb oder Unternehmen infolge
mangelhafter Kontrolle Zustände geduldet wurden, die für die Begehung be-
triebsbezogener Zuwiderhandlungen ursächlich sind.”222 Bij een vervolging op
grond van § 130 OWiG gaat het dus om een ander verwijt dan bij een ver-
volging wegens het in de onderneming gepleegde delict. Het verschil in verwijt
weerspiegelt zich in de lagere strafmaat van § 130 OWiG. 

Welke toezichtsmaatregelen de eigenaar precies moet treffen, hangt af van
het concrete geval. In de literatuur wordt onder meer op de volgende factoren
gewezen, die van belang zijn bij de bepaling van de te treffen toezichtsmaat-
regelen: de grootte van het bedrijf en de bedrijfsorganisatie, de hoeveelheid
werknemers, de kundigheid en de zorgvuldigheid van de werknemers en de
omvang en het belang (‘bedeutung’) van de na te leven voorschriften.223 Uit de
rechtspraak blijkt, dat niet alleen het niet-nemen van toezichtsmaatregelen tot
beboeting kan leiden. Ook het ondoorzichtig regelen van de bevoegdheid van
plaatsvervangers kan de schending van § 130 OWiG inhouden.224 Verder
hoeven ‘slechts’ die maatregelen te worden getroffen, die ‘objectief nodig’ zijn
en ook (subjectief) van de ondernemer kunnen worden gevergd; § 130 OWiG
spreekt van “gehörige Aufsicht”. “Für den Umfang der Maßnahmen ist die Sorg-

                                                       
218. Göhler (1998), § 130 Rn. 16a. Zie tevens Maschke (1997), p. 65 e.v.
219. Maschke (1997), p. 66.
220. Zie voor een dergelijke inzet van de bepaling in het Duitse kartelrecht: Immenga/Mestmäcker

(2001), Vor § 81 Rn. 82. 
221. Zie voor literatuur: Maschke (1997),  p. 72 e.v. en Rebmann e.a., § 130 Rn. 1a.
222. Maschke (1997), p. 72. Zie tevens Rebmann e.a., § 130 Rn. 1a.
223. Zie voor een uitgebreide analyse van de rechtspraak: Maschke (1997), p. 38 e.v. 
224. BGH 23 april 1985, WuW 1985, p. 972.
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falt bestimmend, die von einem ordentlichen Angehörigen des jeweiligen
Tätigkeitsbereiches verlangt werden kann.”225 Daarmee lijkt de ‘Zumutbarkeit
normgemäßen Verhalten’ een onderdeel van de delictsomschrijving te zijn.226

Maschke schrijft: “Die Frage der Zumutbarkeit ist nicht erst im Rahmen der
Schuldfeststellung von Bedeutung. Es handelt sich hierbei vielmehr um ein
weiteres Tatbestandserfordernis des § 130 OWiG.”227

4.15 Bijzondere rechtsgebieden
Het Duitse strafrechtelijke jaarrekeningenrecht stelt met name straf op zekere
handelingen. Zo stelt § 331 HGB het ‘onjuist’ of ‘geflatteerd’ weergeven van
gegevens in jaarstukken strafbaar. Andere voorbeelden betreffen de §§ 332 en
333 HGB, die respectievelijk betrekking hebben op het onjuist opmaken van een
accountantsverslag en het openbaren van bedrijfsgeheimen. ‘Unrichtige Darstel-
lung’ van gegevens in jaarstukken is ook strafbaar gesteld in § 17 van het
PublG. De strafbepalingen uit het jaarrekeningenrecht zijn telkens kwaliteits-
delicten. Zo kan het ‘onjuist weergeven’ van de vermogenstoestand (§ 331
HGB) onder meer worden gepleegd door een ‘Mitglied des vertretungsberech-
tigten Organ’. Deze persoon kan de gedraging eigenhandig plegen. Laat hij een
jaarrekening door een aan hem ondergeschikte opstellen, dan kan sprake zijn
van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid, zodra de functionaris bewust wordt
van een door de ondergeschikte gemaakte fout en vervolgens niets doet om de
fout ongedaan te maken. Bewijs van bewustheid is in dit geval vereist, omdat de
overtreding van § 331 onder 1 HGB een doleus delict is. De bestuurlijk beboet-
bare feiten van het Duitse jaarrekeningenrecht zijn kwantitatief gezien met name
eigenlijke omissiedelicten. De voorschriften die bestuursstrafrechtelijk kunnen
worden gehandhaafd betreffen met name verplichtingen tot een doen; het ‘in
strijd handelen’ met die voorschriften levert een beboetbaar feit op (zie bijvoor-
beeld § 334 HGB).

Het handhavingssysteem van de Duitse Arbeitsschutzgesetz knoopt, zo
bleek in het vorige hoofdstuk, aan bij de concretisering van de algemene wette-
lijke normen in Verordnungen (uitgevaardigd door de regering) en Anordnungen
(uitgevaardigd door de handhavingsautoriteiten). Het zal van de concrete formu-
lering van de Anordnung afhangen, of degene tot wie de Anordnung zich richt
verplicht wordt tot een ‘doen’ of verplicht wordt tot een ‘nalaten’. De ‘Verord-
nungen’ die door mij zijn geraadpleegd kennen met name bestuursstrafrechtelijk
te handhaven verplichtingen tot een doen. In één Verordnung is een straf-
bepaling gevonden, die een verboden ‘handelen’ betrof.228 De bestuurlijke
                                                       
225. Göhler (1998), § 130 Rn. 12 (onder verwijzing naar rechtspraak).
226. Eerder bleek, dat dit in het Duitse recht wel vaker voorkomt bij eigenlijke omissiedelicten.
227. Maschke (1997), p. 56.
228. De onderzochte Verordnungen kennen vele verplichtingen, maar slechts enkele wijzen bepaalde

schendingen aan als strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit. Onderzocht zijn: de Arbeitsmittel-
benutzungsverordnung − AMBV van 11 maart 1997, BGBl 1997 I p. 450; de PSA-Benutzungs-
verordnung − PSA-BV van 4 december 1996, BGBl 1996, p. 1841; de Lastenhandhabungs-
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boetebepalingen van de Arbeitszeitgesetz (§ 22 ArbZG) betreffen met name
eigenlijke omissiedelicten, zoals het niet of niet op tijd toestaan van rust (§ 22
Abs. 1 Nr. 2) of het niet-voldoen aan bepaalde administratieve verplichtingen (§
22 Abs. 1 Nr. 10). Daarnaast is in een aantal gevallen ook een handelen be-
boetbaar gesteld, zoals het in strijd met de wet tewerkstellen van een werk-
nemer op een zondag (§ 22 Abs. 1 Nr. 5). In hoofdstuk 3 bleek reeds dat het
onder verzwarende omstandigheden begaan van bepaalde beboetbare feiten een
strafbaar feit oplevert (§ 23 ArbZG).

Het Duitse mededingingsrecht kent zowel boetebepalingen die een zeker
‘doen’ strafbaar stellen, als tot een zeker ‘doen’ verplichten. Het in § 1 GWB
genoemde kartelverbod betreft daarnaast “aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wett-
bewerbs bezwecken oder bewirken”. Zoals in het volgende hoofdstuk zal
blijken, richten de normen uit het Duitse kartelrecht zich vooral tot eigenaren
van ondernemingen. Voor zover het gaat om een eigenaar-natuurlijke persoon,
kan die persoon eigenhandig in strijd handelen met kartelbepalingen en aanspra-
kelijk zijn wegens het niet-voorkomen van dergelijke handelingen, al dan niet na
delegatie van taken (§ 9 Abs. 2 OWiG). Bovendien levert het niet-voorkomen
van beboetbare feiten een zelfstandig beboetbaar feit op (§ 130 OWiG). § 130
OWiG is een belangrijke voorziening in de praktijk van de handhaving van het
Duitse kartelrecht, met name indien zij gecombineerd wordt met § 30 OWiG, de
bepaling die de grondslag biedt voor beboeting van de rechtspersoon. In het
volgende hoofdstuk zal op het samenstel van deze bepalingen worden terug-
gekomen.229

4.16 Functionele verantwoordelijkheid en Duits (bestuurs)strafrecht
Vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid worden in het Duitse Straf-
recht voor een belangrijk deel opgelost binnen min of meer klassieke dogma-
tische structuren: daderschap en deelneming. Met name het leerstuk van de
oneigenlijke omissieaansprakelijkheid blijkt binnen het ‘Alleintäterschaft’ een
belangrijke basis te bieden voor het in voorkomende gevallen kunnen aannemen
van functionele verantwoordelijkheid. Dit lijkt zich echter alleen te kunnen
voordoen, indien geen sprake is van de opzettelijke inzet van een ander om een
zeker doel te bereiken. In die gevallen dient in beginsel te worden teruggevallen
op het ‘mittelbarer Täterschaft’. Zo beschouwd biedt het Duitse recht een

                                                       
verordnungLasthandhabV van 4 december 1996, BGBl 1996, p. 1842; de BildscharbV van
4 december 1996, BGBl 1996, p. 1843 en de Baustellenverordnung - BaustelV van 10 juni 1998,
BGBl 1996, p. 1283. Slechts de BaustellenV kent een strafbepaling; alleen de BaustellenV en de
BildscharbV kennen enige Ordnungswidrigkeiten. De strafbepaling betreft het onder bepaalde
omstandigheden in gevaar brengen van het leven of de gezondheid van een werknemer (§ 7(2)
BaustellV). Alle Ordnungswidrigkeiten betreffen eigenlijke omissiedelicten (§ 7(1) BaustellV en § 7
BildscharbV).

229. Zie hoofdstuk 5, paragraaf 5.15.3. 
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sterkere scheiding tussen de diverse vormen van daderschap dan het Nederland-
se recht.

Volgens de dogmatiek kan slechts sprake zijn van ‘mittelbarer Täterschaft’
indien het ingezette werktuig niet zelf ‘vol’ aansprakelijk is voor het gepleegde
delict. Indien sprake is van verboden gedragingen in ondernemingsverband lijkt
de Duitse rechtspraak via de figuur van het ‘mittelbarer Täterschaft’ evenwel
enige extra ruimte te hebben verschaft voor het oplossen van functionele vraag-
stukken. Indien de functioneel verantwoordelijke bij het bereiken van een zeker
doel gebruik heeft gemaakt van de (hiërarchische) ondernemingsstructuur, kan
ook bij een vol verantwoordelijk werktuig mittelbarer Täterschaft worden
aangenomen. Of en in hoeverre deze ontwikkeling door het BGH wordt voort-
gezet, is vooralsnog onzeker.

Het Duitse bestuursstrafrecht maakt, voor zover meerdere personen zijn
betrokken bij een Ordnungswidrigkeit, geen formeel onderscheid tussen dader-
schap en deelneming. Vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid wor-
den in beginsel ‘gewoon’ aan de hand van het ‘einheitlicher Täterbegriff’ op-
gelost, waarbij, evenals in het Duitse Strafrecht, de oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid een belangrijke basis voor aansprakelijkheid is. Daarnaast biedt de
Ordnungswidrigkeitengesetz een algemeen sluitstuk voor het oplossen van
situaties van functionele verantwoordelijkheid: § 130 OWiG. Deze bepaling stelt
direct boete op het opzettelijk of uit onachtzaamheid niet-nemen van maat-
regelen, opdat ondergeschikten geen strafbare feiten of Ordnungswidrigkeiten in
ondernemingsverband begaan.

In de bespreking van het Duitse (bestuurs)strafrecht is nader stilgestaan bij
de §§ 9 OWiG en 14 StGB. Deze bepalingen regelen primair de (bestuurs-)
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van personen, aan wie door de eigenaar
van een bedrijf wettelijke taken en bevoegdheden zijn gedelegeerd. Onderzocht
is, in hoeverre een delegatie van taken en bevoegdheden van invloed is op de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van degene die heeft gedelegeerd. In be-
ginsel neemt de verantwoordelijkheid van de delegans af, zo bleek, maar het
doel van een bepaling kan meebrengen dat de verantwoordelijkheid niet af-
neemt.

Aangezien de oplossing voor vraagstukken van functionele verantwoorde-
lijkheid voor wat betreft het Strafrecht met name in min of meer ‘traditionele
leerstukken’ is gevat, kan de behoefte aan effectieve wetshandhaving niet aan-
wijsbaar als bron worden gezien van deze oplossingen. Het belang van effec-
tieve wetshandhaving is wel sterk van invloed geweest op een tweetal fenome-
nen uit het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht: het zogenaamde ‘einheitlicher
Täterbegriff’ (§ 14 OWiG) en het bepaalde in § 130 OWiG. De eerste bepaling
is geïntroduceerd om de handhaving te vergemakkelijken: de Duitse bestuurs-
organen hoeven zich niet bezig te houden met afbakeningsmoeilijkheden tussen
(vormen van) ‘Täterschaft’ en (vormen van) ‘Teilnahme’. De tweede oplossing,
§ 130 OWiG, is een opmerkelijke bepaling. Zij legt in een delictsomschrijving
vast, wat als de kern van functionele verantwoordelijkheid in verband met het
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bewerkstelligen van (strafbare of beboetbare) gedragingen van ondergeschikten
kan worden beschouwd: het niet-nemen van de nodige maatregelen, opdat door
ondergeschikten gepleegde strafbare feiten worden voorkomen. § 130 OWiG
brengt niet mee dat gedragingen worden toegerekend aan een functionaris; het
niet-nemen van maatregelen betreft een eigensoortig verwijt.

4.17 Slotconclusie: functionele verantwoordelijkheid en effectieve
wetshandhaving

Zowel in het Nederlandse recht als in het Duitse en het Engelse recht zijn op-
lossingen gezocht voor aansprakelijkheidskwesties, die verband houden met een
belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: het door een functionaris binnen
ondernemingsverband feitelijk laten uitvoeren van taken door een ondergeschik-
te. In het Duitse Strafrecht blijken vraagstukken van functionele verantwoorde-
lijkheid met name te worden opgelost aan de hand van het klassieke leerstuk van
de ‘oneigenlijke omissieaansprakelijkheid’. Daarnaast biedt het Ordnungs-
widrigkeitenrecht een algemeen vangnet voor gevallen, waarin een functionaris
geen maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat ondergeschikten straf-
bare feiten of Ordnungswidingkeiten begaan (§ 130 OWiG). Met betrekking tot
het Nederlandse recht is betoogd, dat het oplossen van vraagstukken van
functionele verantwoordelijkheid via functionele delictsinterpretatie of functio-
neel plegerschap in wezen eveneens neerkomt op het toepassen van het leerstuk
van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid. Uitgangspunt daarbij is dat een
rechtsplicht tot ingrijpen moet kunnen worden vastgesteld om tot aansprakelijk-
heid te kunnen concluderen. In bijzondere situaties kunnen de IJzerdraadcriteria
de nodige handvatten bieden om de rechtsplicht tot ingrijpen te vestigen. Op
basis van die visie op functioneel plegerschap, en op basis van een inventarisatie
van delictsvormen in het Nederlandse mededingingsrecht, jaarrekeningenrecht
en arbeidsomstandighedenrecht, kan worden geconcludeerd dat het belang van
functioneel daderschap − hoe dit ook moet worden beschouwd − sterk moet
worden gerelativeerd. Effectieve wetshandhaving is in die rechtsgebieden, zo
kan worden geconcludeerd, met name verzekerd door (bestuurs)strafrechtelijke
eigenlijke omissiedelicten, waarbij van een eventuele feitelijke betrokkenheid
van een ondergeschikte kan en mag worden geabstraheerd. In het Duitse recht
dient ook bij eigenlijke omissiedelicten telkens bewijs van opzet of onacht-
zaamheid te worden geleverd. Gebleken is dat ten aanzien van deze delictssoort
een andere  − minder gecompliceerde − benadering van opzet wordt aangehan-
gen.

In Engeland is voor het oplossen van vraagstukken van functionele aanspra-
kelijkheid uitgeweken naar het van oorsprong civielrechtelijke leerstuk van
‘vicarious liability’, hoewel het kunnen oplossen van dergelijke vraagstukken
via ‘zelf plegen’ (door middel van functionele uitleg van delictsbestanddelen)
ook wordt verdedigd. Het aannemen van vicarious liability wordt in de recht-
spraak en in de literatuur in verband gebracht met de behoefte aan een effectieve
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wetshandhaving. Voor wat betreft het Engelse recht wordt ‘vicarious liability’
wel gezien als uitzondering op het klassieke common law-beginsel, dat niemand
aansprakelijk kan zijn voor de gedragingen van een ander; juist bij deze rechts-
figuur wordt de effectiviteitsbevorderende werking door de rechtspraak be-
nadrukt. De behoefte aan effectiviteit kan afwijkingen ten opzichte van de klas-
sieke dogmatiek kennelijk legitimeren. Daarnaast blijkt dat ook in delen van het
Engelse recht effectieve wetshandhaving mogelijk is gemaakt door het creëren
van eigenlijke omissiedelicten. Bij eigenlijke omissiedelicten kan een werkgever
zelf ‘direct’ als pleger van het delict worden aangemerkt, zonder toepassing te
hoeven geven aan het leerstuk van vicarious liability.

‘Effectieve wetshandhaving’ kan voor wat betreft vraagstukken van functio-
nele verantwoordelijkheid in het Duitse, Nederlandse en Engelse recht met name
worden aangewezen als achterliggende ‘aanjager’ van het zoeken naar oplos-
singen. Vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid konden in Duitsland
en in Nederland evenwel in belangrijke mate binnen de bestaande − klassieke −
dogmatiek worden opgelost. Zodra de dogmatiek evenwel ontoereikend wordt
geacht, duikt de expliciete behoefte aan effectiviteitsbevorderende aansprake-
lijkheidsfiguren weer op. Dit blijkt voor wat betreft het Duitse recht met name
uit de achtergrond van § 130 OWiG, dat als noodzakelijk ‘sluitstuk van de ver-
antwoordelijkheid’ binnen ondernemingen is gepresenteerd. Voor wat betreft het
Engelse recht blijkt dit uit de introductie van vicarious liability in het straf-
recht. 

Hoewel het moeilijk is om exact aan te geven of de omvang van de aan-
sprakelijkheid van ‘de’ functionele dader per onderzocht rechtsstelsel verschilt,
lijken de resultaten van de diverse constructies in hoge mate gelijk te zijn.
Uiteindelijk lijkt het dus niet uit te maken, hoe de oplossing van vraagstukken
van functionele aansprakelijkheid dogmatisch is vormgegeven; slechts het resul-
taat lijkt te tellen. In alle besproken rechtsstelsels blijkt de behoefte te bestaan
om een werkgever of een ‘patroon’ (onder omstandigheden) te kunnen aan-
spreken wegens fouten van ondergeschikten. Of dit ‘aanspreken’ nu verloopt via
(bijvoorbeeld) een ‘bijzondere vorm’ van daderschap, via oneigenlijke omissie-
aansprakelijkheid, via deelneming of via een van oorsprong civiel rechtelijke
aansprakelijkheidsfiguur (vicarious liability), is slechts afhankelijk van de
‘toevallig’ in een land geldende rechtscultuur. De diversiteit van de dogmatische
constructies die ten aanzien van vraagstukken van functionele verantwoorde-
lijkheid zijn ontwikkeld wijst er op, dat het belang van de in een bepaald rechts-
stelsel concreet bestaande dogmatiek sterk moet worden gerelativeerd.
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