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Hoofdstuk 6

Slotbeschouwing

6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is getracht het belang van ‘effectieve wets-
handhaving’ nader te positioneren. De kernvraag was telkens of, en zo ja in
hoeverre, het belang van effectieve wetshandhaving een rol heeft gespeeld bij
bepaalde keuzes omtrent de wijze van afdoening van wetsovertredingen (hoofd-
stuk 2), en bij bepaalde keuzes omtrent de inrichting van het strafrechtelijke
aansprakelijkheidsrecht (hoofdstukken 3 tot en met 5). Met ‘effectieve wets-
handhaving’ werd telkens gedoeld op het bevorderen van de naleving van wette-
lijke voorschriften en/of de doelmatigheid van het optreden naar aanleiding van
wetsovertredingen, mede in het licht van de achterliggende rechtsbelangen.

In dit laatste hoofdstuk zal ik de belangrijkste bevindingen op een rij zetten,
en deze ten dele in een breder perspectief plaatsen. Eerst zullen de belangrijkste
bevindingen uit hoofdstuk 2 de revue passeren (par. 6.2). In paragraaf 6.3 zal ik
vervolgens, mede aan de hand van de uit de hoofdstukken 3 tot en met 5 blij-
kende resultaten, nader ingaan op de status die het ‘belang van effectieve wets-
handhaving’ in de Nederlandse strafrechtsdogmatiek behoort toe te komen. 

6.2 Het belang van effectieve wetshandhaving en de wijze van
afdoening van wetsovertredingen 

In hoofdstuk 2 is de vraag behandeld of, en zo ja in hoeverre, het belang van
effectieve wetshandhaving een rol heeft gespeeld bij keuzes omtrent de wijze
van afdoening van schendingen van het economisch ordeningsrecht. Uit de be-
spreking van de achtergronden van de inzet van het strafrecht in het economisch
ordeningsrecht, en de bespreking van de achtergronden van enkele niet-straf-
rechtelijke handhavingswijzen in het Nederlandse jaarrekeningenrecht, arbeids-
omstandighedenrecht en mededingingsrecht blijkt dat de behoefte aan effectieve
wetshandhaving een belangrijke rol speelt bij keuzes omtrent de wijze van af-
doening van overtredingen van het economisch ordeningsrecht. Gebleken is
onder meer dat de inzet van het strafrecht historisch gezien nauw samenhangt
met de vermeende generaal-preventieve werking van dat sanctierecht. Het straf-
recht werd gezien als effectief middel ter handhaving van (delen van) het eco
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nomisch ordeningsrecht vanwege de generaal-preventieve werking van de straf-
sanctie.

Hoewel het strafrecht nog steeds een uiterst belangrijk handhavingsmiddel
is in het economisch ordeningsrecht, is dit sanctiesysteem in bepaalde delen van
dat rechtsgebied geheel of ten dele vervangen door of aangevuld met andere,
effectiever geachte afdoeningsmechanismen. Tegenwoordig ondervindt het straf-
recht met name concurrentie van een in hoge mate vergelijkbaar punitief sanc-
tiesysteem: de bestuurlijke beboeting. Deze vorm van afdoening betreft in we-
zen gemodificeerd strafrecht. De punitieve handhaving van bepaalde normen
blijkt gebaat te zijn bij een sneller en eenvoudiger strafprocesrecht, waarbij de
bevoegdheid tot sanctieoplegging toekomt aan organen die slechts verantwoor-
delijk zijn voor de adequate handhaving van één of enkele regelingen. Soms
wordt volstaan met bestuurlijke beboeting, in andere gevallen wordt het straf-
recht achter de hand gehouden om ernstige normschendingen het hoofd te kun-
nen bieden. Een belangrijk voordeel van mogelijke strafrechtelijke interventie
betreft, naar huidig recht, het kunnen opleggen van vrijheidsstraffen.

Het strafrecht heeft ook betrekkingen aangeknoopt met het civiele recht.
Een interessant voorbeeld biedt de handhaving van de inrichtingsvoorschriften
van het jaarrekeningenrecht, waarbij de civielrechtelijke bemoeienis van de On-
dernemingskamer omwille van de normscheppende functie van het civiele recht
voorafgaat aan de eventuele strafrechtelijke handhaving van het bevel van de
Ondernemingskamer. Daarnaast biedt het civiele recht een parallel handhavings-
systeem: schendingen van economisch ordeningsrecht kunnen leiden tot civiel-
rechtelijke verboden of geboden. In enkele gevallen biedt de wet bijzondere
civielrechtelijke nalevingsvorderingen, zoals in het jaarrekeningenrecht ten aan-
zien van het afdwingen van de publicatie van de jaarstukken. Indien strafrechte-
lijke handhaving om enigerlei reden niet van de grond komt biedt het parallelle
civielrechtelijke handhavingssysteem een alternatief.

In hoofdstuk 2 is betoogd dat effectieve wetshandhaving niet slechts een
feitelijk belang is, maar ook een legitiem belang dat mee mag wegen bij het
kiezen tussen afdoeningsstelsels en bij het aanpassen van bestaande sanctiesys-
temen. De wetgever mag bestaande sanctiesystemen aanpassen en nieuwe sys-
temen introduceren met als doel het optimaliseren van de mate van naleving van
wettelijke normen. Voor de vraag welk handhavingssysteem uiteindelijk zeker
onrecht krijgt ‘toegedeeld’ werd het gedachtegoed van Hulsman aangehaald.
Gegeven een legitieme effectiviteitswens kan onrecht worden toegedeeld aan het
systeem dat het meest geschikte instrumentarium heeft dat aan de wens tege-
moet kan komen. De kenmerken van een sanctiesysteem bepalen uiteindelijk de
‘toedeling van onrecht’.

Bij de toedeling van onrecht zal het belang van effectieve wetshandhaving
telkens moeten worden afgewogen tegen het belang van voldoende rechtsbe-
scherming. Niet al hetgeen effectief is kan daardoor rechtens een plaats krijgen.
Het legitieme streven naar effectieve wetshandhaving zal meebrengen dat wordt
gezocht naar efficiëntere en effectievere wijzen van afdoening; het gewenste
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systeem of de gewenste aanpassing zal daarbij een voldoende mate van rechts-
bescherming moeten garanderen.

In hoofdstuk 2 bleek tot slot nog van een andere belangrijke factor die de
‘toedeling van onrecht’ nader beïnvloedt: de kenmerken van de partij of
(rechts)persoon die geacht wordt het initiatief tot handhaven te nemen. In veel
gevallen zal enige overheidsbemoeienis met de handhaving niet kunnen worden
gemist, tenzij sprake is van min of meer gelijkwaardige civiele handhavers.
Daarbij zal, afhankelijk van de te handhaven materie, de voorkeur in beginsel
uitgaan naar gespecialiseerde instanties. Gebleken is verder dat overheidsinter-
ventie in de handhaving van economisch ordeningsrecht niet voorbehouden is
aan publiekrechtelijk ingebedde sanctiesystemen zoals het strafrecht. Ook het
civiele recht biedt plaats aan dergelijke interventiemogelijkheden.

6.3 Effectiviteit en aansprakelijkheidsvoorwaarden

6.3.1 Effectieve wetshandhaving: feitelijke betekenis en legitimiteit

Feitelijke betekenis
Uit het onderzoek blijkt dat het ‘belang van effectieve wetshandhaving’ een rol
van betekenis speelt bij de nadere invulling van bepaalde delen van het straf-
rechtelijke aansprakelijkheidsrecht. In de eerste plaats blijkt dat de introductie
van bepaalde rechtsfiguren in bepaalde gevallen sterk samenhangt met het be-
lang van effectieve wetshandhaving. Daarnaast blijkt het belang van effectieve
wetshandhaving een belang te zijn dat aansprakelijkheidsvoorwaarden nader kan
inkleuren. In de volgende deelparagrafen zal ik eerst een overzicht geven van de
belangrijkste bevindingen uit de hoofdstukken 3 tot en met 5. Daarna wordt
achtereenvolgens ingegaan op de legitimiteit van het belang van effectieve wets-
handhaving bij het invullen van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht, en
op de plaats die het belang toekomt in de Nederlandse strafrechtsdogmatiek.

Effectiviteit en de werking van het schuldbeginsel
In hoofdstuk 3 is gebleken dat, naar Nederlands recht, de werking van het
schuldbeginsel bij overtredingen zowel de effectiviteit van de wetshandhaving
dient, als de rechtsbescherming. De specifieke werking van het schuldbeginsel
bij overtredingen verenigt een instrumenteel, bewijstechnisch aspect (het OM
hoeft geen bewijs van schuld te leveren) met een belangrijk aspect van rechtsbe-
scherming (bij niet-verwijtbaarheid volgt straffeloosheid). Het evenwicht tussen
deze beide aspecten lijkt evenwel in belangrijke mate bepaald te kunnen worden
door het doel en de strekking van de overtreden bepaling. Doel en strekking van
een strafbepaling kunnen meebrengen dat in een concreet geval het belang van
effectieve wetshandhaving de doorslag geeft, zodat relatief gezien minder ruimte
bestaat voor honorering van het beroep op straffeloosheid. In hoofdstuk 3 is
betoogd dat de nadere afweging van de instrumentele en rechtsbeschermende
aspecten uiteindelijk een redelijkheidsoordeel is. Kernvraag is uiteindelijk wat,



428     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

mede gezien het doel en de strekking van de strafbepaling in kwestie, redelij-
kerwijs van de verdachte mocht worden gevergd om het door de wet bescherm-
de belang te respecteren.

Ook in het Duitse en Engelse recht bestaat een koppeling tussen de werking
van het schuldbeginsel en het belang van effectieve wetshandhaving. Uit de
Engelse rechtspraak blijkt van een duidelijk verband tussen het voorkomen van
‘strict liability’ (in welk geval de vervolgende instantie geen bewijs hoeft te
leveren (en ook niet mag leveren) van een subjectieve geestesgesteldheid) en het
belang van effectieve wetshandhaving. Uit Engelse rechtspraak volgt dat ‘strict
liability’ onder meer mag worden aangenomen indien dit bijdraagt aan de nale-
ving van de norm. Het aannemen van ‘strict liability’ kan, zo wordt in de recht-
spraak overwogen, bijdragen aan een grotere waakzaamheid ten aanzien van het
voorkómen van een delict. De rechtsbescherming wordt gediend doordat degene
die wordt verdacht van een ‘offence of strict liability’ (waarschijnlijk) in ieder
geval ‘algemene verweren’ (‘common law defences’) mag voeren, terwijl de En-
gelse wetgever bovendien in de meeste gevallen bijzondere disculpatiegronden
heeft gekoppeld aan (wettelijke) ‘offences of strict liability’. Een algemeen be-
vrijdend disculpatieverweer, vergelijkbaar met het beroep op afwezigheid van
alle schuld, ontbreekt echter in het Engelse strafrecht.

In het Duitse Strafrecht en het Duitse bestuursstrafrecht (Ordnungswidrig-
keitenrecht) dient voor strafbaarheid, anders dan in het Nederlandse en in het
Engelse recht, telkens bewijs van opzet of onachtzaamheid te worden geleverd.
Deze strikte uitwerking van het schuldbeginsel biedt een belangrijk rechtsbe-
schermend aspect. Het belang van effectieve wetshandhaving wordt in het Duit-
se (bestuurs)strafrecht echter niet ontzien. In de eerste plaats lijken, althans in
het bestuursstrafrecht, geen hoge eisen te worden gesteld aan het bewijs van de
subjectieve delictsbestanddelen. In de tweede plaats ontbreekt, evenals in het
Engelse strafrecht, een algemeen bevrijdend disculpatieverweer. In de Duitse
literatuur wordt betoogd dat de erkenning van een dergelijk verweer de gene-
raal-preventieve werking van het strafrecht zou verzwakken. Het gevolg van de
niet-erkenning van een algemeen bevrijdend disculpatieverweer is dat, indien de
in het Duitse recht erkende schulduitsluitingsgronden of ‘verontschuldigings-
gronden’ niet tot straffeloosheid leiden, het enkele belang van naleving van de
norm prevaleert.

Effectiviteit en vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid
Voor wat betreft de invloed van het belang van effectieve wetshandhaving op
aansprakelijkheidsfiguren die vraagstukken van functionele verantwoordelijk-
heid (aansprakelijkheid voor gedragingen van ondergeschikten) kunnen oplos-
sen is in hoofdstuk 4 een geschakeerd beeld ontstaan. In het Engelse recht wor-
den dergelijke vraagstukken met name opgelost aan de hand van het leerstuk van
‘vicarious liability’, ofwel ‘plaatsvervangende aansprakelijkheid’. Zowel in de
rechtspraak als in de literatuur wordt het vóórkomen van deze rechtsfiguur uit-
drukkelijk gekoppeld aan het belang van effectieve wetshandhaving. Ordenings-
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wetgeving kan, zo is in de rechtspraak overwogen, niet in alle gevallen effectief
worden gehandhaafd zonder toepassing te geven aan het leerstuk van ‘vicarious
liability’. Van belang is dat ‘vicarious liability’ in het Engelse recht een afwij-
king betreft van het common law-beginsel dat niemand strafrechtelijk aanspra-
kelijk kan zijn voor de gedragingen van een ander. Het belang van effectieve
wetshandhaving biedt kennelijk voldoende grond om de afwijking ten opzichte
van het common law-beginsel te kunnen dragen. 

In het Duitse (bestuurs)strafrecht worden vraagstukken van functionele ver-
antwoordelijkheid met name opgelost aan de hand van het ‘traditionele’ leerstuk
van de oneigenlijke omissieaansprakelijkheid. Daarnaast kent het Ordnungs-
widrigkeitenrecht nog een bijzondere delictsomschrijving die functionele ver-
antwoordelijkheid vastlegt: § 130 OWiG. Deze bepaling heeft een pragmatische
achtergrond; zij dient als sluitstuk van de verantwoordelijkheid binnen onder-
nemingen.

Met betrekking tot het Nederlandse recht is op basis van literatuur en recht-
spraak betoogd dat ‘oneigenlijke omissieaansprakelijkheid’ ook als ‘achterlig-
gende constructie’ van het zogenaamde ‘functionele daderschap’ kan worden
aangemerkt. In navolging van Knigge is betoogd dat de IJzerdraadcriteria, de
criteria die veelal in verband worden gebracht met het functionele plegerschap,
slechts in bijzondere casusposities een rol van betekenis hoeven te spelen.
Slechts in bepaalde situaties bieden de criteria het nodige houvast om al dan niet
tot aansprakelijkheid te concluderen. Bij de eigenlijke omissiedelicten bestaat,
zo is betoogd, in beginsel geen enkele behoefte aan toepassing van de IJzer-
draadcriteria of andere criteria, omdat de kernvraag bij omissieaansprakelijkheid
− bestond een rechtsplicht tot ingrijpen − bij eigenlijke omissiedelicten in begin-
sel rechtstreeks uit de delictsomschrijving volgt. Voor wat betreft het Neder-
landse recht is uiteindelijk geconcludeerd dat de aansprakelijkheidsgrondslag
‘plegen’, die door middel van het leerstuk van de ‘oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid’ nader kan worden ingevuld, voldoende ruimte heeft geboden om
vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid te kunnen oplossen. Meer
algemeen is geconcludeerd is dat het opkomen van de ‘moderne maatschappij’,
die zich onder meer kenmerkt door arbeidsdeling, nieuwe aansprakelijkheids-
vraagstukken heeft opgeworpen. Voor wat betreft het Nederlandse en Duitse
recht kon de oplossing van deze vraagstukken met name in de reeds geldende
dogmatiek worden gevonden. In het Engelse recht daarentegen zag de recht-
spraak zich genoodzaakt een aan het strafrecht vreemde, civielrechtelijke figuur
in het strafrecht te introduceren om de door de moderne maatschappij aange-
wakkerde aansprakelijkheidsvraagstukken het hoofd te kunnen bieden. Effecti-
viteitsoverwegingen konden deze aanpassing van het Engelse strafrecht, zoals
gezegd, kennelijk legitimeren. Het betreft evenwel een aanpassing die in het
Nederlandse en het Duitse recht bij voorbaat door de geldende dogmatiek kon
worden opgevangen.
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Effectiviteit en de strafbaarheid van rechtspersonen
De strafbaarstelling van de rechtspersoon in art. 15 (oud) WED heeft ten dele
een pragmatische achtergrond. Door rechtspersonen strafrechtelijk aan te kun-
nen pakken werd in de ogen van de wetgever een effectievere beteugeling van
economische criminaliteit mogelijk gemaakt. Dit omdat men − aldus de wetge-
ver − in het economisch strafrecht veel meer “in aanraking kwam” met de
rechtspersoon dan in het (toentertijd geldende) ‘algemene strafrecht’. Daarnaast
werd met de strafbaarstelling van de rechtspersoon de strafrechtelijke rechts-
subjectiviteit van die organisatievorm uitdrukkelijk erkend: ook rechtspersonen
konden in de ogen van de wetgever getroffen worden door het ‘oneervolle’ van
de straf. 

De introductie van het huidige art. 51 Sr betekende een logische volgende
stap in de erkenning van de rechtssubjectiviteit van de rechtspersoon. Ook deze
bepaling heeft een duidelijk aanwijsbare pragmatische achtergrond. In de toe-
lichting op de bepaling valt te lezen dat het strafrecht ‘instrument der sociaal-
economische ordening’ is, terwijl veel strafrechtelijk te handhaven bepalingen
zijn ‘toegesneden’ op de rechtspersoon; de tot dan toe in het commune strafrecht
geldende opvatting dat alleen natuurlijke personen strafbare feiten konden be-
gaan was op die gronden niet langer houdbaar. Uitdrukkelijk werd de algemene
erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon in de toelichting gekoppeld
aan het ‘belang van een goede rechtshandhaving’, althans voorzover in bepaalde
wetten nog geen voorzieningen waren getroffen voor de strafbaarheid van de
rechtspersoon, en voorzover in bepaalde wetten slechts was voorzien in straf-
baarstelling van bestuurders als zodanig en andere natuurlijke personen. 

In het Engelse recht bestaat de mogelijkheid tot bestraffing van rechtsperso-
nen reeds sinds de negentiende eeuw. Uit Engelse literatuur volgt dat de erken-
ning van de strafbaarheid van de rechtspersoon het gevolg was van belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen: de industrialisatie en de opkomst van ven-
nootschappen. In het Duitse recht daarentegen wordt het daderschap van de
rechtspersoon, vanwege een blijvende oriëntatie op het klassieke, op het indivi-
du gerichte strafrecht, niet erkend. Tekenend is evenwel dat in het meer instru-
mentele Ordnungswidrigkeitenrecht de beboeting van de rechtspersoon tot de
mogelijkheden behoort; zelfs in het Strafrecht kan − bij wege van maatregel −
aan rechtspersonen een bestuursstrafrechtelijke boete worden opgelegd.

Rechtspersoon en aansprakelijkheidsvoorwaarden 
Voor wat betreft de Nederlandse situatie is een grote discrepantie waarneembaar
tussen enerzijds de door de wetgever geformuleerde gedachten over de ‘voor-
waarden’ waaronder rechtspersonen gestraft kunnen worden, en anderzijds de in
een belangrijk deel van de literatuur verdedigde ‘leer’ van het daderschap van de
rechtspersoon. De wetgever heeft ‘het’ daderschap van de rechtspersoon niet aan
vooraf te bepalen, delictsonafhankelijke criteria willen binden. Hij opteerde voor
een ‘open benadering’ van het daderschap van de rechtspersoon, ofwel een be-
paling van daderschap op basis van de bijzondere omstandigheden van een con
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creet geval. Een belangrijk deel van de literatuur verbindt het daderschap van de
rechtspersoon echter aan autonome criteria, en wel de criteria die door de Hoge
Raad zijn verwoord in het zogenaamde IJzerdraadarrest.

Tot nog toe is onduidelijk hoe de Hoge Raad exact aankijkt tegen de voor-
waarden waaronder een rechtspersoon als dader van een strafbaar feit moet wor-
den aangemerkt. Uit het ontbreken van een duidelijke lijn kan wellicht worden
afgeleid dat de Hoge Raad de gedachte van de wetgever volgt; een open, casuïs-
tische benadering van het daderschap van de rechtspersoon laat zich immers niet
licht in een jurisprudentieel keurslijf persen. Een open, casuïstische benadering
van het daderschap van de rechtspersoon − recht doend aan het belang van ef-
fectieve wetshandhaving − sluit in ieder geval wel het beste aan bij de pragmati-
sche grondslag van de strafbaarheid van de rechtspersoon; een koppeling aan
delictsonafhankelijke criteria ligt gezien de ratio van de strafbaarheid van de
rechtspersoon − erkenning van zijn rechtssubjectiviteit, facilitering van effectie-
ve bestraffing en als zodanig een belangrijke bijdrage leverend aan een ‘goede
rechtshandhaving’ − niet voor de hand.

In het Engelse recht kan de aansprakelijkheid van een rechtspersoon geves-
tigd zijn op ‘eigen gedrag’, dan wel op het leerstuk van ‘vicarious liability’. Uit
de rechtspraak kan in de eerste plaats worden afgeleid dat de keuze tussen deze
beide grondslagen mede afhankelijk is van het belang van effectieve wetshand-
having. Daarnaast lijkt zich, onder invloed van het belang van effectieve wets-
handhaving, een nuancering af te tekenen bij de bepaling van aansprakelijkheid
op basis van ‘eigen gedrag’. Strafbaarheid wegens een door een rechtspersoon
‘zelf’ verrichte gedraging is volgens het Engelse strafrecht gebaseerd op toere-
kening van de gedragingen en de geestesgesteldheid van natuurlijke personen,
die de ‘directing mind and will’ van de rechtspersoon vormen. Uit Engelse
rechtspraak en literatuur volgt dat de groep natuurlijke personen die de ‘direc-
ting mind and will’ van een rechtspersoon vormen min of meer vooraf bepaald
kan worden: de ‘directing mind and will’ wordt in beginsel gevormd door de
personen die op basis van de statuten van de rechtspersoon als het (hoogste)
uitvoerende orgaan van de vennootschap moeten worden beschouwd. De Privy
Council lijkt van deze benadering te zijn afgestapt. Uit zijn uitspraak in de zaak
Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v. Securities Commission blijkt
dat de Council opteert voor een invulling van het begrip ‘directing mind and
will’ die sterk afhangt van de delictsomschrijving in kwestie, en het doel en de
strekking van die delictsomschrijving. Aldus kan het voorkomen, zo overwoog
de Privy Council, dat de ‘toerekeningsregel’ die geldt per casus kan verschillen. 

Om in het Duitse recht een rechtspersoon te kunnen beboeten dient eerst te
worden vastgesteld dat een bepaaldelijk in de wet genoemde persoon of orgaan
een ‘grondfeit’ heeft  begaan. Deze personen of organen betreffen telkens ‘hoge
functionarissen’ binnen de rechtspersoon. Interessant is dat de groep personen
die ‘grondfeiten’ kunnen begaan in de loop der tijden enigszins is uitgebreid om
het risico van verschuilen achter de rechtspersoon te voorkomen, terwijl de hui-
dige (beperkte) opsomming van personen aan kritiek onderhevig is. In het Duit
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se recht bestaat aldus, evenals in het Engelse recht, een kennelijk streven om
ook in de ‘lagere regionen’ van de rechtspersoon aanknopingspunten te kunnen
vinden voor het vaststellen van het ‘daderschap’ van de rechtspersoon. Een der-
gelijk streven dient de effectiviteit van de handhaving.

Leidinggevenden
De strafbaarheid van leidinggevenden van rechtspersonen was in het Nederland-
se recht aanvankelijk voor een belangrijk deel gekoppeld aan bepalingen, die
bestuurders als zodanig strafbaar stelden. Deze strafbaarstellingen betroffen op
zich zelf staande bestuurdersdelicten, en − na de erkenning van het daderschap
van de rechtspersoon − bepalingen die bestuurders als zodanig strafbaar achtten
wegens een door ‘hun’ rechtspersoon begaan strafbaar feit. Met betrekking tot
die laatste grondslag ging de wetgever er op een gegeven moment toe over niet
langer de bestuurders als vervolgingssubject aan te wijzen, maar degene die tot
het door de rechtspersoon begane feit opdracht had gegeven, alsmede degene die
de feitelijke leiding had gehad bij het door de rechtspersoon begane feit. Deze
verandering had − althans in theorie − een effectiviteitsbevorderende werking.
Bestuurders die als zodanig wegens een door de rechtspersoon begaan strafbaar
feit konden worden aangesproken gingen dikwijls vrijuit, omdat zij op basis van
bijzondere, speciaal voor hen geschreven disculpatiegronden aannemelijk kon-
den maken dat het door de rechtspersoon gepleegde feit buiten hun toedoen was
begaan. Als reactie hierop ging de wetgever zich richten tot personen die op een
bepaalde strafrechtelijk relevante wijze betrokken waren geweest bij het door de
rechtspersoon begane feit: de opdrachtgevers en de feitelijke leidinggevers (zie,
voor wat betreft het huidige recht, art. 51 lid 2 Sr). Enerzijds werd de bewijslast
van het OM daardoor verzwaard, anderzijds werd het mogelijk ook andere per-
sonen dan bestuurders ter verantwoording te roepen wegens een door de rechts-
persoon begaan strafbaar feit. In de rechtspraak is bepaald dat de feitelijk lei-
dinggever of opdrachtgever alleen kan worden gestraft − ook in het geval van
overtredingen − indien hij voorwaardelijk opzet had op het door de rechtsper-
soon begane feit. Op deze door de rechtspraak ontwikkelde algemene aanspra-
kelijkheidsvoorwaarde zal in paragraaf 6.3.2 worden teruggekomen.

Het Engelse recht kent vergelijkbare voorzieningen als art. 51 lid 2 Sr. An-
ders dan de Nederlandse rechtspraak eist het Engelse recht evenwel een lichter
schuldverband: ‘negligence’ (onachtzaamheid) volstaat voor strafbaarheid. Het
Duitse recht, dat noch in het Strafrecht, noch in het Ordnungswidrigkeitenrecht
het daderschap van de rechtspersoon erkent, bedient zich in de eerste plaats van
kwaliteitsdelicten die zich tot leidinggevende functionarissen als zodanig rich-
ten. Daarnaast kennen zowel het Duitse strafwetboek als de Duitse Ordnungs-
widrigkeitengesetz voorzieningen voor het geval een (bestuurs)strafrechtelijk
voorschrift zich richt tot een kwaliteitsdrager die rechtspersoon is. In die geval-
len is het normadressaatschap van de voorschriften uitgebreid tot vertegenwoor-
digers van de rechtspersoon. Eenzelfde oplossing is in het verleden ook wel
voor het Nederlandse recht verdedigd.
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Het belang van effectieve wetshandhaving: een legitiem belang
Het belang van effectieve wetshandhaving is, zo blijkt uit het onderzoek, een
belang dat feitelijk een rol speelt bij het oplossen van aansprakelijkheidskwes-
ties. Evenals bij het kiezen tussen afdoeningswijzen is dit belang bovendien een
belang dat een rol mag spelen bij het oplossen van aansprakelijkheidsvraagstuk-
ken. De legitimiteit van het belang volgt uit de aard van het strafrechtelijke
sanctierecht. Het strafrecht is een instrument dat door middel van strafbaarstel-
lingen normen beoogt te handhaven. Het strafrecht heeft in die zin een dienende
functie ten opzichte van de rechtshandhaving. Bezien vanuit die optiek is het
zonder meer legitiem, en welhaast vanzelfsprekend, te streven naar een invulling
van het toepasselijke aansprakelijkheidsrecht die − algemeen gesteld − (mede)
rekening houdt met de meest optimale bevordering van de naleving van normen.

Een dergelijke benadering van aansprakelijkheid is in overeenstemming met
de strafdoelstelling die met name ten grondslag ligt aan de inzet van het straf-
recht in het economisch ordeningsrecht: de generale preventie (zie daaromtrent
nader hoofdstuk 2). Rekening houden met het ‘belang van effectieve wetshand-
having’ betekent namelijk in de meeste gevallen het antwoord vinden op de
vraag wie in concreto het beste in staat is om − al dan niet namens anderen die
de strafrechtelijke rekening gepresenteerd krijgen − normschendingen te voor-
komen. Het kunnen aanspreken van een functioneel verantwoordelijke persoon
wegens gedragingen, begaan door ondergeschikten, zal meer effect hebben op
de naleving van normen dan het uitsluitend kunnen aanspreken van onderge-
schikten. Het toerekenen aan de rechtspersoon van gedragingen van die onder-
geschikten, die het beste in staat zijn de rechtspersoon normconform te laten
handelen, zal op zijn beurt weer meer effect hebben op de naleving van normen
dan het uitsluitend kunnen toerekenen van gedragingen van hoge functionaris-
sen. Het belang van effectieve wetshandhaving kan echter − zo mag worden
aangenomen − ook buiten het economisch ordeningsrecht een rol van betekenis
spelen.

Bij het in aansprakelijkheidskwesties betrekken van het belang van effectie-
ve wetshandhaving zal gelden dat dit belang invloed kan uitoefenen op, of kan
worden afgewogen tegen, andere belangen. Het onderzoek geeft op dit punt de
nodige voorbeelden. Zo is de erkenning van de algemene ongeschreven schuld-
uitsluitingsgrond ‘avas’ te beschouwen als rechtsbeschermend complement van
de bij overtredingen geldende ‘leer van het materiële feit’. Voor wat betreft aan-
sprakelijkheidskwesties kan in zijn algemeenheid worden gesteld dat het belang
van effectieve wetshandhaving, naast andere belangen, medebepalend kan zijn
voor het oordeel of een zekere gedraging ‘in redelijkheid’ aan een verdachte kan
worden toegerekend. Dit aspect zal verderop, in paragraaf 6.3.2, nader aan de
orde komen. Verder kan, om een ander voorbeeld te noemen, het belang van
effectieve wetshandhaving in voorkomende gevallen worden afgewogen tegen
het belang van rechtszekerheid. Als illustratie kan dienen HR 31 oktober 2000,
NJ 2001, 14. Met betrekking tot de artt. 1 lid 1 Sr en 16 Gw overwoog de Hoge
Raad:
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“In deze voorschriften ligt onder meer het zogenaamde bepaaldheidsge-
bod besloten. Dit houdt in dat de burger moet kunnen weten ter zake van
welke gedragingen hij kan worden gestraft. De rechtszekerheid eist dit.
Van de wetgever mag worden verlangd dat hij met het oog daarop op een
zo duidelijk mogelijke wijze delicten omschrijft. Daarbij moet niet uit het
oog worden verloren dat de wetgever soms met een zekere vaagheid, be-
staande in het bezigen van algemene termen, delicten omschrijft om te
voorkomen dat gedragingen die strafwaardig zijn buiten het bereik van de
delictsomschrijving vallen. Die vaagheid kan onvermijdelijk zijn, omdat
niet altijd te voorzien is op welke wijze de te beschermen belangen in de
toekomst zullen worden geschonden en omdat, indien dit wel is te voor-
zien, delictsomschrijvingen anders te verfijnd worden met als gevolg dat
de overzichtelijkheid wegvalt en daarmee het belang van de algemene
duidelijkheid van de wetgeving schade leidt.”1

Gegeven een bepaald te respecteren belang, of gegeven een bepaalde norm, mag
de strafbaarstelling die het belang beoogt te beschermen of die de norm beoogt
te handhaven onder omstandigheden in algemene termen worden gesteld. De
ratio is dat vooraf niet altijd te voorzien is op welke wijze het beschermde be-
lang of de na te leven norm in de toekomst geschonden zal worden. Deze relati-
vering van het rechtszekerheidsbeginsel dient het belang van effectieve wets-
handhaving: door middel van (redelijke) wetsinterpretatie kunnen niet door de
wetgever voorziene belang- of normschendingen in de toekomst onder het be-
reik van de vage strafbepaling worden gebracht.2

6.3.2 ‘Effectieve wetshandhaving’ in de Nederlandse strafrechtsdogma-
tiek

Delictsafhankelijkheid en transparantie 
In aansprakelijkheidsvraagstukken zal de invloed die het belang van effectieve
wetshandhaving kan en mag hebben, afhangen van de norm in kwestie en de
delictsomschrijving die de schending van de norm strafbaar stelt. Het belang van
effectieve wetshandhaving zal, met andere woorden, alleen in relatie tot een
specifieke, concrete norm en delictsomschrijving kunnen en mogen worden
geoperationaliseerd. De delictsafhankelijkheid van de inzet van het belang van
effectieve wetshandhaving betreft, gezien de materieelrechtelijke legaliteitseis,
een dwingend uitgangspunt. Aansprakelijkheid kan slechts worden aangenomen
voorzover sprake is van gedrag dat overeenstemt met de door de wetgever ge
                                                       
1. De Hoge Raad baseert zich in deze overwegingen onder meer op jurisprudentie van het EHRM

inzake art. 7 EVRM. De soms noodzakelijke vaagheid van strafbepalingen wordt in die jurispru-
dentie begrensd door de kwaliteitseisen die het EHRM aan ‘law’, zoals bedoeld in art. 7 lid 1
EVRM, stelt: de eisen van ‘foreseeability’ en ‘accessibility’. Zie nader Strafvordering Tekst en
Commentaar (2001), aant. 1 op art. 7 EVRM (A. den Hartog), De Hullu (2000), p. 97 e.v. en Van
Bemmelen/Van Veen (1998), p. 33 en 36.

2. Een ander voorbeeld: bezien vanuit het belang van effectieve wetshandhaving is verdedigbaar de
strafbaarheid van de uitlokker niet te koppelen aan specifieke uitlokkingsmiddelen. De ‘regtszeker-
heid’ heeft de wetgever er evenwel toe gebracht tot een limitatieve opsomming van middelen te
komen. Zie nader Smidt I, p. 442 en Krabbe (1999), p. 145 e.v.
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schreven delictsomschrijving. Het door de rechter aannemen van aansprakelijk-
heid komt in de kern neer op het beantwoorden van een interpretatievraag: is
sprake van gedrag dat onder de door de wetgever geformuleerde delictsom-
schrijving kan worden gebracht. Door de schending van een norm als zodanig
strafbaar te stellen, brengt de wetgever het belang van naleving van de norm tot
uitdrukking. Bij de interpretatie van de delictsomschrijving kan en mag dat be-
lang doorwerken. 

De delictsafhankelijkheid van het belang van effectieve wetshandhaving
heeft een belangrijke consequentie. Wenselijk is dat de concrete invloed die het
belang uitoefent op het oplossen van aansprakelijkheidsvraagstukken nader
wordt gemotiveerd en geconcretiseerd. Gezien de dwingende relatie tussen het
belang van effectieve wetshandhaving en de specifieke delictsomschrijving in
kwestie is de kans gering dat het belang van effectieve wetshandhaving als
‘apodictisch argument’ wordt misbruikt. Mits consciëntieus toegepast is het
belang dientengevolge niet een belang dat “veel te vaag en veel te diffuus”3 is
om invloed uit te mogen oefenen op aansprakelijkheidskwesties.4 Het in het
kader van de rechtsvinding inzichtelijk maken van de invloed van het belang van
effectieve wetshandhaving, nader vorm te geven door deugdelijke motivering
van een aansprakelijkheidsoordeel, zal verder kunnen bijdragen aan (het bevor-
deren van) de acceptatie van het aansprakelijkheidsoordeel. Acceptatie van het
oordeel zal uiteindelijk op haar beurt weer kunnen bijdragen aan de effectiviteit
van de wetshandhaving.

Facetaansprakelijkheid
Aangezien (1) aansprakelijkheidsvoorwaarden mede ingekleurd kunnen en mo-
gen worden door het belang van effectieve wetshandhaving en (2) de invloed
van het belang van effectieve wetshandhaving afhangt van de specifieke norm
en delictsomschrijving in kwestie, lijkt er in de strafrechtsdogmatiek in beginsel
geen ruimte te bestaan voor delictsonafhankelijke aansprakelijkheidsvoorwaar-
den.5 Aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn afhankelijk van een aantal groot-
heden. De delictsomschrijving speelt een sleutelpositie. Diverse belangen kleu-
ren, met inachtneming van de delictsomschrijving, de aansprakelijkheidsvoor-
waarden nader in. Aldus kunnen de voorwaarden waaronder een verdachte bij

                                                       
3. Zie de noot van Mevis onder het in hoofdstuk 1 besproken ‘vuurwerkarrest’.
4. Vergelijk De Hullu (1997), p. 53, met betrekking tot de toepassing van de ‘leer van de redelijke

toerekening’ bij vraagstukken van causaliteit: “Het is niet gemakkelijk om inhoudelijk bezwaar te
maken tegen het criterium van de redelijke toerekening. (...) In deze verpletterende juistheid van de
leer, in samenhang met de vaagheid van het criterium, schuilt echter wel het gevaar van een
ondoorzichtige toepassing, van een rechterlijke uitspraak als machtspreuk waarbij het beroep op de
redelijke toerekening als ‘dooddoener’ functioneert. Dit is overigens een algemeen probleem van
strafrechtelijke aansprakelijkheid, waar de redelijke toerekening vaker als beslissende maatstaf
wordt gehanteerd (...)” (volgt verwijzing naar Knigge (1992)). De Hullu acht de ‘leer van de
redelijke toerekening op zich “juist en goed aanvaardbaar”, mits de motivering van de beslissing
voldoende aandacht krijgt.

5. Vergelijk De Hullu (1993), p. 29, die stelt dat het bij het bepalen van daderschap niet zozeer gaat
om “algemene regels”, “als wel om beslissingen over bepaalde delicten”.
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voorbeeld als dader van een delict moet worden aangemerkt in beginsel per
delict verschillen.6 Lord Hoffman, rechter in de Privy Council, overwoog met
betrekking tot de aansprakelijkheid van de rechtspersoon naar Engels recht dat
het toerekeningsvraagstuk een “question (...) of construction rather than metap-
hysics” is.7 Daarmee werd uitgedrukt dat de voorwaarden waaronder een rechts-
persoon ‘dader’ kan zijn het resultaat zijn van delictsinterpretatie, een interpre-
tatie die tot stand komt met inachtneming van onder meer het doel en de strek-
king van de delictsomschrijving in kwestie. De delictsomschrijving en de ratio
van de strafbepaling beïnvloeden aldus − in samenhang met andere factoren en
andere belangen − de specifieke ‘attribution rule’, of toerekeningsregel, die in
een bepaalde casus geldt. Als gevolg daarvan kan in beginsel niet in zijn alge-
meenheid worden gesproken van bijvoorbeeld ‘de’ voorwaarden waaronder een
rechtspersoon dader kan zijn van een strafbaar feit, of van ‘de’ aansprakelijk-
heidsvoorwaarden die gelden in vraagstukken van functionele verantwoordelijk-
heid.

De delictsafhankelijkheid van aansprakelijkheidsvoorwaarden zou men met
het begrip ‘facetaansprakelijkheid’ kunnen aanduiden.8 Het concept van ‘facet-
aansprakelijkheid’ is echter geenszins nieuw; het sluit aan bij elders geformu-
leerde gedachten over de wenselijke vormgeving van het Nederlandse straf-
rechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Zo heeft Knigge reeds met betrekking tot
daderschap betoogd “(...) dat de vraag of iemand als dader ‘aangemerkt’ kan
worden een interpretatievraag is, waarbij de delictsomschrijving centraal staat en
waarbij de redelijkheid van de toerekening richtsnoer is”.9 Het centraalstellen
van de delictsomschrijving waarborgt dat de toerekening in overeenstemming
geschiedt met de materieelrechtelijke legaliteitseis: na (redelijke) toerekening is
sprake van gedrag dat aan de delictsomschrijving beantwoordt. De Hullu schrijft
dat het bij de idee van ‘redelijke toerekening’ uiteindelijk gaat om een “argu-
mentenafweging”.10 “Veel argumenten worden daarbij door de bijzonderheden
en de fysieke of psychische aspecten van de casus bepaald,” aldus deze schrij-
ver. “Maar ook algemene juridische factoren zijn van belang, vooral bij de be-
oordeling van de redelijkheid van toerekening.” De schrijver erkent dat ook
‘rechtspolitieke overwegingen’ bij het redelijkheidsoordeel een rol spelen.11

Aannemelijk is dat het stellen van aansprakelijkheidsvoorwaarden die, gegeven
                                                       
6. De vraag naar het ‘daderschap’ wordt daarbij (theoretisch) los gezien van andere vragen die

betrekking hebben op de ‘objectieve zijde’ van het delict. Zie hieromtrent onder anderen De Hullu
(2000), p. 141 e.v. Deze vragen kunnen op hun beurt (theoretisch) worden onderscheiden van
vragen betreffende de ‘subjectieve zijde’ van het delict. 

7. Zie de in hoofdstuk 5 behandelde uitspraak Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v.
Securities Commission.

8. Dit woord is (duidelijk) geënt op het door Van Veen geïntroduceerde begrip ‘facet-wederrechtelijk-
heid’ (zie Van Veen (1972), p. 466 e.v.). Met ‘facet-wederrechtelijkheid’ duidt Van Veen op de
interpretatie van het in een delictsomschrijving voorkomende bestanddeel ‘wederrechtelijk’ naar de
functie die het daar vervult (zie Van Veen (1972), p. 468, en nader: Van Bemmelen/Van Veen
(1998), p. 77 e.v.).

9. Knigge (1992), p. 130 en p. 141.
10. De Hullu (2000), p. 5.
11. De Hullu (2000), p. 6.
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de grenzen van een delictsomschrijving, niet ‘voorzienbaar’ zijn, als een onre-
delijk resultaat moet worden beschouwd.

Alle bestanddelen van een delictsomschrijving (ofwel: alle bijzondere
voorwaarden voor strafbaarheid) zijn in beginsel voorwerp van interpretatie;
vragen van daderschap bieden hiervan een voorbeeld.12 Ook de vraag of een
zeker strafbaar feit ‘wederrechtelijk’ en ‘verwijtbaar’ is behoeft in het licht van
de delictsomschrijving nadere interpretatie.13 Indien de elementen van een straf-
baar feit in een strafzaak worden geproblematiseerd dient eveneens een ‘argu-
mentenafweging’ plaats te vinden, waarbij het belang van effectieve handhaving
een rol mag spelen. In hoofdstuk 3 bleek dat, voorzover de vooronderstelde
verwijtbaarheid bij overtredingen wordt aangevochten door middel van een
beroep op afwezigheid van alle schuld, de rechter eveneens wordt uitgenodigd
tot het vellen van een redelijkheidsoordeel. Het belang van effectieve wetshand-
having kleurt dat oordeel.

Andere aansprakelijkheidsgronden dan ‘plegen’
Afgezien van de bijzondere voorwaarden voor strafbaarheid, neergelegd in de-
lictsomschrijvingen, heeft de wetgever voorwaarden geformuleerd waaronder
vormen van betrokkenheid bij door anderen begane delicten kunnen worden
bestraft. Zo heeft de wetgever de strafbaarheid van de ‘uitlokker’ in het alge-
meen deel van het Wetboek van Strafrecht beperkt tot het opzettelijk uitlokken
van een feit, en bovendien de strafbaarheid van de uitlokker gekoppeld aan de
inzet van limitatief opgesomde uitlokkingsmiddelen. ‘Medeplichtigheid’ en
‘poging’ zijn volgens het algemeen deel alleen strafbaar indien de medeplichtig-
heid of de poging zich met betrekking tot misdrijven heeft voorgedaan. Opval-
lend is dat de wetgever in bijzondere wetten soms heeft afgeweken van de door
hemzelf geformuleerde autonome aansprakelijkheidsvoorwaarden. Met betrek-
king tot het douanestrafrecht is in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
bijvoorbeeld bepaald dat medeplichtigheid aan bepaalde overtredingen wel
strafbaar is; ten aanzien van één bepaalde overtreding kan bovendien de poging
daartoe worden bestraft (zie respectievelijk de leden 1 en 2 van art. 76a AWR).
De ratio van deze afwijkingen ten opzichte van het commune strafrecht schuilt
onder meer in het mogelijk maken van een effectieve aanpak van smokkel. De
twee leden van art. 76a AWR zijn de voortzetting van de leden 2 en 3 van art.
191 van de oude Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen (AWDA).14

In de toelichting op het tweede lid van art. 191 AWDA staat onder meer ge-
schreven:

                                                       
12. Over de delictsafhankelijkheid van het bestanddeel ‘wederrechtelijk’ (en de relatie met de leer van

de facet-wederrechtelijkheid): De Hullu (2000), p. 183 en 184 en Van Bemmelen/Van Veen (1998),
p. 77 en 78.  

13. Zie over het delictsgebonden karakter van het element ‘wederrechtelijkheid’ De Hullu (2000),
p. 179, en Van Bemmelen/Van Veen (1998), p. 44 en 45.

14. Wet van 26 januari 1961, Stb. 31, sedert 1993 ‘Wet inzake de douane’ genoemd.
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“Regel is dat bij het uitoefenen van smokkelpraktijken meer personen zijn
betrokken. Niet alleen dat de strafbare feiten zelve veelal door enkele ve-
renigde personen worden volvoerd, maar zowel voor als tijdens die vol-
voering worden door andere personen dikwijls hulp en medewerking ver-
leend. Het is zaak dat al deze personen kunnen worden gestraft. Zonder
bijzondere bepalingen dienaangaande zou de omstandigheid dat alleen
medeplichtigheid aan misdrijf strafbaar is, in verband met de omstandig-
heid dat bij de gevolgde wijze van strafbaarstelling veroordeling wegens
misdrijf alleen mogelijk is, indien het opzet om te frauderen blijkt, de be-
straffing van medeplichtigheid in de weg staan in alle die gevallen waarin
de dader slechts op grond van een licht feit kan worden veroordeeld. Ten
aanzien van die soort overtredingen waarbij medeplichtigheid in de prak-
tijk veel voorkomt, is deze vorm van deelneming dan ook in het tweede
lid van dit artikel strafbaar gesteld.”15 

Met betrekking tot art. 191 lid 3 AWDA, waarvan art. 76a lid 2 AWR de voort-
zetting is, wordt gesteld: “De noodzakelijkheid om de voltooiing van het feit af
te wachten zou intussen zowel met het oog op de vervolging van de daders als
met het oog op de inbeslagneming van de goederen grote bezwaren meebrengen.
In verband daarmee is blijkens artikel 188, derde lid, poging tot dit feit, hoezeer
een overtreding uitmakende, strafbaar gesteld.”16 Het belang van effectieve be-
strijding van smokkel kan en mag de genoemde afwijkingen ten opzichte van het
algemeen deel dragen.

Aansprakelijkheidsgronden zoals deelneming zijn in de rechtspraak even-
eens voorwerp van interpretatie. De voorwaarden waaronder iemand op basis
van een dergelijke grond kan worden gestraft zijn niet altijd even duidelijk.
Voor zover in dit verband in de rechtspraak delictsonafhankelijke aansprake-
lijkheidsvoorwaarden zijn ontwikkeld, zullen deze als (kennelijk) redelijke aan-
sprakelijkheidsgrenzen kunnen worden aangemerkt. Een ander voorbeeld van
een in de rechtspraak ontwikkelde algemene aansprakelijkheidsvoorwaarde
betreft de aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever of opdrachtgever. Uit
de rechtspraak van de Hoge Raad volgt dat aansprakelijkheid van de feitelijk
leidinggever alleen kan worden aangenomen indien bewezen kan worden dat de
verdachte (voorwaardelijk) opzet had op het door de rechtspersoon begane feit.
Deze bewijseis volgt niet onmiddellijk dwingend uit de wet; de Hoge Raad heeft
de bedoelde aansprakelijkheidsvoorwaarde ‘zelfstandig’ geformuleerd. Ondui-
delijk is waarom de Hoge Raad bewijs van opzet te allen tijde noodzakelijk acht,
en eventueel bewijs van culpose betrokkenheid (al dan niet in bepaalde casus)
onvoldoende vindt voor het aannemen van aansprakelijkheid. Mogelijk is de
Hoge Raad van mening dat hij, zonder ‘rugdekking’ van de wetgever, geen ‘cul-
pose aansprakelijkheid’ kan vestigen. Mogelijk is ook dat de Hoge Raad het
feitelijk leidinggeven − zowel bij overtredingen als bij misdrijven − alleen
strafwaardig acht indien blijkt van (voorwaardelijk) opzet; aldus is de eis van

                                                       
15. TK 1957-1958, 5005, nr. 3, p. 54 (toelichting op art. 188 lid 2 ontwerp-AWDA).
16. TK 1957-1958, 5005, nr. 3, p. 46 (toelichting op art. 166 ontwerp-AWDA).
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voorwaardelijk opzet als een redelijke eis te beschouwen.17 Een redelijke eis,
mede gezien het belang van effectieve wetshandhaving: in hoofdstuk 5 is be-
toogd dat de eis van voorwaardelijk opzet het belang van effectieve wetshand-
having niet frustreert, doordat tegenwoordig − althans met betrekking tot over-
tredingen − een effectievere aansprakelijkheidsfiguur voorhanden is (de aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon). Ook kan het zijn dat de Hoge Raad de
mening is toegedaan dat door het voldoende achten van een culpose betrokken-
heid − in elk geval met betrekking tot overtredingen − de aansprakelijkstelling
van de feitelijk leidinggever te dicht in de buurt komt van de oude strafbepalin-
gen die bestuurders als zodanig aansprakelijk stelden voor delicten, in de corpo-
ratieve sfeer gepleegd. De wetgever heeft in de vorige eeuw, zo blijkt uit het
onderzoek, mede terwille van een effectieve wetshandhaving − daarbij een be-
wijslastverzwaring voor lief nemend − afstand genomen van dergelijke aanspra-
kelijkheidsbepalingen. Wat hier van zij, nu de wetgever aan de rechtspraak de
ruimte heeft gelaten de figuur ‘feitelijk leidinggeven’ nader in te vullen, kan de
eis van (voorwaardelijk) opzet − mede gezien het belang van effectieve wets-
handhaving − als redelijke eis worden aangemerkt.

De in de rechtspraak geformuleerde ‘IJzerdraadcriteria’ worden in de lite-
ratuur, zoals gezegd, veelal eveneens aangeduid als delictsonafhankelijke aan-
sprakelijkheidsvoorwaarden.  Bij ‘functioneel daderschap’ gaat het evenwel om
een nadere invulling van de aansprakelijkheidsgrondslag plegen. Functioneel
daderschap betreft niet een door de wetgever  geschapen deelnemingsfiguur. Als
gevolg daarvan ligt het niet voor de hand het functioneel daderschap aan delicts-
onafhankelijke criteria te binden. Vraagstukken van functionele verantwoorde-
lijkheid zijn in wezen vraagstukken van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid.
Bij vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid dient de nadruk daarom
niet te liggen op het ‘zonder meer’ toepassen van de IJzerdraadcriteria, als wel
op het bepalen van aansprakelijkheid op basis van de uitgangspunten van die
bijzondere verschijningsvorm van ‘plegen’: het bestaan van een rechtsplicht en
een reële mogelijkheid tot ingrijpen. Aldus beschouwd bieden de IJzerdraadcri-
teria in bepaalde casus handvatten om al dan niet tot oneigenlijke omissieaan-
sprakelijkheid te kunnen concluderen; de criteria zijn zo gezien in bepaalde
casus uitwerkingen van de uitgangspunten van oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid. Het antwoord op de vraag of een rechtsplicht tot ingrijpen bestond kan
− met inachtneming van de uitgangspunten van oneigenlijke omissieaansprake-
lijkheid − in beginsel per delictsomschrijving verschillen.

                                                       
17. De Hoge Raad heeft daarbij mogelijk gedacht aan de voorwaarden waaronder deelneming in zijn

algemeenheid strafwaardig is: alleen in geval van opzettelijke betrokkenheid bij een door een ander
gepleegd delict is deelneming kennelijk strafwaardig. Een afwijking van dit ‘systeem’, door in
bepaalde casus ook culpoos feitelijk leidinggeven aan een door een ander − de rechtspersoon −
begaan feit strafbaar te achten, is wellicht in de ogen van de Hoge Raad − het zij herhaald −
voorbehouden aan de wetgever. 
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Tot slot
Aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn over het algemeen te beschouwen als het
resultaat van maatwerk. Bij het bepalen van aansprakelijkheidsvoorwaarden
biedt de delictsomschrijving het kader. Het zoeken naar de aansprakelijkheids-
voorwaarden die in een concrete casus gelden komt in de kern telkens neer op
interpretatie van de delictsomschrijving. De wetgever bepaalt de interpretatie-
ruimte die de rechter kan (of: moet) benutten. Deze ruimte is niet in alle geval-
len even groot. Bij het interpreteren van de delictsomschrijving moet uiteindelijk
worden gestreefd naar een redelijk resultaat. De strekking van dit onderzoek is
dat het belang van effectieve wetshandhaving een al dan niet doorslaggevende
rol kan en mag spelen bij de belangenafweging die tot het redelijkheidsoordeel
leidt.
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