
Samenvatting

In dit boek is aan de hand van een aantal beschouwingen ingegaan op de vraag
of effectiviteitsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij de inrichting van het
huidige economisch ordeningsrecht. Na een ‘terreinverkenning’ is het onderzoek
in de inleiding (hoofdstuk 1) nader afgebakend. In hoofdstuk 2 is de invloed van
effectiviteitsoverwegingen op de wijze van afdoening van economische wets-
schendingen centraal gesteld. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 is vervolgens in-
gegaan op de invloed van effectiviteitsoverwegingen op het ontstaan en de ont-
wikkeling van een aantal strafrechtelijke aansprakelijkheidsfiguren of -feno-
menen: de werking van het schuldbeginsel bij overtredingen (hoofdstuk 3), de
aansprakelijkheid voor gedragingen van ondergeschikten (hoofdstuk 4) en de
strafbaarheid van rechtspersonen en leidinggevenden (hoofdstuk 5). In deze drie
hoofdstukken is tevens gekeken naar het vóórkomen en de werking van verge-
lijkbare figuren en fenomenen in het Nederlandse bestuursstrafrecht en in het
Duitse en Engelse straf- en bestuursstrafrecht. Het boek is afgesloten met een
slotbeschouwing (hoofdstuk 6).

In het onderzoek hebben een drietal rechtsgebieden, te weten het jaarreke-
ningenrecht voor rechtspersonen, het arbeidsomstandighedenrecht en het mede-
dingingsrecht, een bijzondere rol gespeeld. De wijze waarop de afdoening van
schendingen van voorschriften uit deze rechtsgebieden zich in de loop der jaren
heeft ontwikkeld vormde mede de basis van hoofdstuk 2. In de hoofdstukken 3
tot en met 5 boden de bijzondere rechtsgebieden materiaal waaraan de algemene
bevindingen ten aanzien van de besproken aansprakelijkheidsfiguren- of feno-
menen nader zijn getoetst.

In hoofdstuk 2, waarin de invloed van effectiviteitsoverwegingen op keuzes om-
trent de wijze van afdoening is onderzocht, is in de eerste plaats ingegaan op de
achtergronden van de keuze voor strafrechtelijke handhaving van het econo-
misch ordeningsrecht door middel van de Wet op de economische delicten. Ver-
volgens is de (historische) keuze voor het strafrecht in het Nederlandse jaarreke-
ningenrecht, arbeidsomstandighedenrecht en mededingingsrecht onderzocht. Uit
het onderzoek blijkt onder meer dat de inzet van het strafrecht op het terrein van
het economisch ordeningsrecht nauw samenhangt met de vermeende generaal-
preventieve werking van dat sanctierecht. Het strafrecht werd door de wetgever
gezien als een effectief middel om (delen van) het economisch ordeningsrecht te
handhaven vanwege de generaal-preventieve werking van de straf. 

Het strafrecht is niet het enige afdoeningsmechanisme dat actief is in het
economisch ordeningsrecht. Een relatief nieuw mechanisme betreft de bestuur
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lijke beboeting. Deze wijze van handhaving is in de loop van de jaren negentig
van de vorige eeuw in het Nederlandse economisch ordeningsrecht geïntrodu-
ceerd; ook in het arbeidsomstandighedenrecht en in het mededingingsrecht heeft
deze wijze van afdoening terrein veroverd. In hoofdstuk 2 is op dit punt onder
meer nader ingegaan op het wezen van deze afdoeningsmodaliteit, en op de
achtergronden van bestuurlijke beboeting in het arbeidsomstandighedenrecht en
het mededingingsrecht. Geconcludeerd is dat bestuurlijke beboeting in wezen
beschouwd kan worden als een ‘gemodificeerde’ of verbeterde strafprocedure.

In hoofdstuk 2 is, naast de bestuurlijke beboeting, verder aandacht besteed
aan de economisch-tuchtrechtelijke en civielrechtelijke handhaving van het
economisch ordeningsrecht. Met betrekking tot het economisch tuchtrecht zijn
onder meer de historische wortelen van dat sanctierecht onderzocht: het crisis-
en oorlogseconomisch tuchtrecht zoals zich dat in de jaren dertig en veertig van
de vorige eeuw heeft ontwikkeld. De achtergronden van de introductie van het
oude tuchtrecht blijken in hoge mate overeen te komen met de achtergronden
van de introductie van bestuurlijke beboeting in delen van het moderne Neder-
landse economisch ordeningsrecht. Voor wat betreft het civiele recht is onder
meer stilgestaan bij de algemene commune civielrechtelijke gebods- of verbods-
vordering (art. 3:296 BW), en bij de civielrechtelijke handhaving van het Ne-
derlandse jaarrekeningenrecht, mededingingsrecht en arbeidsomstandigheden-
recht.

Hoofdstuk 2 is afgesloten met een korte beschouwing over de invloed van
effectiviteitsoverwegingen op de wijze van afdoening van wetsschendingen. Op
basis van het in dit hoofdstuk gepresenteerde materiaal is betoogd dat de wens
naar effectieve wetshandhaving niet slechts een belang is dat feitelijke betekenis
heeft bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels, maar ook een legitiem belang is
dat mee mag wegen bij het kiezen tussen diverse stelsels en bij het aanpassen
van bestaande sanctiesystemen zoals het strafrecht. Aan de hand van de daar-
omtrent door Hulsman ontwikkelde ideeën is betoogd dat − gegeven een legi-
tieme effectiviteitswens − de afdoening van wetsschendingen kan worden toe-
gedeeld aan het systeem dat het meest geschikte instrumentarium biedt om de
wens te vervullen. De kenmerken van een sanctiesysteem bepalen dus de ‘toede-
ling van onrecht’. Daarbij zal het belang van effectieve wetshandhaving telkens
moeten worden afgewogen tegen het belang van voldoende rechtsbescherming.

In hoofdstuk 3 is onderzocht in hoeverre de werking van het schuldbeginsel
bij overtredingen is beïnvloed door effectiviteitsoverwegingen. De specifieke
werking van het schuldbeginsel bij overtredingen blijkt een instrumenteel, be-
wijstechnisch aspect te verenigen met een belangrijk aspect van rechtsbescher-
ming: het Openbaar Ministerie is niet verplicht bewijs te leveren van schuld,
terwijl bij niet-verwijtbaarheid straffeloosheid volgt. Doel en strekking van een
strafbepaling kunnen meebrengen dat het belang van effectieve wetshandhaving
de doorslag geeft, zodat relatief gezien minder ruimte bestaat voor honorering
van het beroep op straffeloosheid. Betoogd is dat de afweging van de instru-
mentele en rechtsbeschermende aspecten uiteindelijk een redelijkheidsoordeel
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is. Ook in het Duitse en Engelse recht blijken nauwe banden te bestaan tussen de
werking van het schuldbeginsel en het belang van effectieve wetshandhaving. In
de Engelse rechtspraak is overwogen dat ‘strict liability’ − het aannemen van
aansprakelijkheid zonder bewijs van schuld − onder meer mag worden aange-
nomen indien dit bijdraagt aan de naleving van de norm. De rechtsbescherming
wordt gediend doordat de Engelse wetgever aan de meeste strict liability-
delicten bijzondere disculpatiegronden heeft gekoppeld, terwijl ten aanzien van
dergelijke delicten (waarschijnlijk) algemene common law-excepties kunnen
worden opgeworpen. Een algemeen bevrijdend disculpatieverweer, vergelijk-
baar met het beroep op afwezigheid van alle schuld, ontbreekt evenwel in het
Engelse strafrecht.

In het Duitse Strafrecht en het Duitse bestuursstrafrecht (Ordnungswidrig-
keitenrecht) dient voor strafbaarheid altijd bewijs van opzet of onachtzaamheid
te worden geleverd. Aan het bewijs van opzet worden, althans in het bestuurs-
strafrecht, geen hoge eisen gesteld. Bovendien ontbreekt, evenals in het Engelse
strafrecht, een algemeen, met afwezigheid van alle schuld vergelijkbaar bevrij-
dend disculpatieverweer. In de Duitse literatuur wordt betoogd dat de erkenning
van een dergelijk verweer de generaal-preventieve werking van het strafrecht
zou verzwakken. Voor zover de Duitse geschreven schulduitsluitingsgronden
niet tot straffeloosheid leiden overheerst het enkele belang van naleving van de
norm.

In hoofdstuk 4 heeft het onderzoek zich geconcentreerd op Nederlandse,
Duitse en Engelse aansprakelijkheidsfiguren die de aansprakelijkheid voor ge-
dragingen van ondergeschikten betreffen. Vraagstukken die op deze aansprake-
lijkheidsfiguur betrekking hebben zijn door mij ook wel vraagstukken van func-
tionele verantwoordelijkheid genoemd. Voor wat betreft het Nederlandse recht
is het functionele daderschap als zodanig aan een nadere beschouwing onder-
worpen. Betoogd is dat ‘oneigenlijke omissieaansprakelijkheid’ in wezen als de
‘achterliggende constructie’ van deze rechtsfiguur kan worden aangemerkt.
Mede op basis hiervan is geconcludeerd dat de aansprakelijkheidsgrondslag
‘plegen’, die door middel van het leerstuk van de ‘oneigenlijke omissieaanspra-
kelijkheid’ nader kan worden ingevuld, reeds voldoende ruimte heeft geboden
om vraagstukken van functionele verantwoordelijkheid te kunnen oplossen. De
behoefte aan een oplossing van dergelijke vraagstukken heeft een duidelijke
relatie met de effectiviteit van de wetshandhaving. Door diegene te kunnen aan-
pakken, die vanwege zijn bijzondere positie in een bedrijf een strafbaar feit heeft
kunnen voorkomen, wordt de effectiviteit van de wetshandhaving gediend.

Het Duitse strafrecht kent eveneens geen afgezonderde rechtsfiguur voor het
oplossen van dergelijke vraagstukken; kwesties van functionele verantwoorde-
lijkheid worden ook in het Duitse strafrecht met name opgelost via oneigenlijke
omissieaansprakelijkheid. Het Ordnungswidrigkeitenrecht biedt eenzelfde op-
lossing, met dien verstande dat de Ordnungswidrigkeitengesetz bovendien een
bijzonder delict kent dat het niet nemen van maatregelen, teneinde het begaan
van strafbare feiten of Ordnungswidrigkeiten in een onderneming tegen te gaan,
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beboetbaar stelt. Voor wat betreft het Engelse recht is het leerstuk van ‘vicarious
liability’, ofwel ‘plaatsvervangende aansprakelijkheid’, van belang. Dit leerstuk
betreft een afwijking van het common law-beginsel dat niemand strafrechtelijk
aansprakelijk kan zijn voor de gedragingen van een ander. Het vóórkomen van
deze rechtsfiguur is in sterke mate beïnvloed door het belang van effectiviteit. In
de Engelse rechtspraak is namelijk overwogen dat ordeningswetgeving niet in
alle gevallen effectief kan worden gehandhaafd zonder toepassing te geven aan
het leerstuk van ‘vicarious liability’.

Hoofdstuk 5 is gewijd aan de strafbaarheid van rechtspersonen en leidingge-
venden. De historische achtergrond van de strafbaarheid van de rechtspersoon
blijkt ten dele pragmatisch van aard te zijn. Door strafbaarstelling van de rechts-
persoon werd, in de ogen van de wetgever, een effectievere bestrijding van eco-
nomische criminaliteit mogelijk gemaakt. Daarnaast werd met de strafbaarstel-
ling van de rechtspersoon de strafrechtelijke rechtssubjectiviteit van deze orga-
nisatievorm uitdrukkelijk erkend. Het Engelse recht is reeds sedert de negen-
tiende eeuw vertrouwd met de strafbaarheid van de rechtspersoon. De erkenning
van deze rechtsfiguur was het gevolg van een aantal belangrijke maatschappelij-
ke ontwikkelingen, zoals de industrialisatie en de opkomst van vennootschap-
pen. Het Duitse recht erkent het daderschap van de rechtspersoon niet. Het meer
instrumentele Ordnungswidrigkeitenrecht kent evenwel de mogelijkheid van
bestuurlijke beboeting van de rechtspersoon.

Indien een rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan, kan naar Neder-
lands recht niet alleen de rechtspersoon, maar ook zij die tot het strafbare feit
opdracht hebben gegeven, of zij die aan het feit feitelijke leiding hebben gege-
ven, worden vervolgd en gestraft (art. 51 lid 2 Sr). Aanvankelijk kende het Ne-
derlandse strafrecht bepalingen die bestuurders als zodanig strafbaar stelden,
indien ‘hun’ rechtspersoon een strafbaar feit had begaan. De wetgever richt  zich
tegenwoordig tot ‘feitelijk leidinggevers’ en ‘opdrachtgevers’, en niet tot be-
stuurders als zodanig, teneinde een effectieve handhaving van wetgeving veilig
te stellen. Het Engelse recht kent bepalingen, die vergelijkbare voorzieningen
treffen als art. 51 lid 2 Sr. Het Duitse recht, dat het daderschap van de rechtsper-
soon niet erkent, kent op dit vlak een tweetal oplossingen. In de eerste plaats
richten bepaalde voorschriften zich tot functionarissen als zodanig. Voor zover
een voorschrift zich richt tot een kwaliteitsdrager, terwijl de kwaliteit in feite
door een rechtspersoon wordt gedragen, kennen zowel het Strafrecht als het
Ordnungswidrigkeitenrecht in de tweede plaats voorzieningen die de reikwijdte
van dergelijke bepalingen uitstrekken tot vertegenwoordigers van de rechtsper-
soon.

In het vijfde hoofdstuk is verder onder meer ingegaan op de voorwaarden
waaronder rechtspersonen kunnen worden gestraft. De wetgever heeft het dader-
schap van de rechtspersoon niet aan vooraf te bepalen criteria willen verbinden.
Onzeker is welke lijn de Hoge Raad volgt. Betoogd is dat, gegeven het belang
van effectieve wetshandhaving, het niet op voorhand vaststaat dat de door de
Hoge Raad ontwikkelde IJzerdraadcriteria te allen tijde van toepassing zijn op
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het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon. Volgens het Engelse
recht kan de aansprakelijkheid van een rechtspersoon gevestigd zijn op ‘eigen
gedrag’, dan wel op ‘vicarious liability’. Uit Engelse rechtspraak kan in de eer-
ste plaats worden afgeleid dat de keuze tussen deze grondslagen mede afhanke-
lijk is van het belang van effectieve wetshandhaving. In de tweede plaats lijkt
zich, onder invloed van het belang van effectieve wetshandhaving, een nuance-
ring af te tekenen bij de bepaling van aansprakelijkheid op basis van ‘eigen ge-
drag’. Volgens de ‘klassieke benadering’ kunnen slechts personen, die tot de
‘controlling mind and will’ van de rechtspersoon behoren, een rechtspersoon
strafrechtelijk aansprakelijk doen zijn. Deze groep personen bestaat, volgens de
klassieke benadering, uit hooggeplaatste leidinggevende functionarissen. Uit
recente Engelse rechtspraak volgt evenwel dat de personenkring die rechtsper-
sonen wegens ‘eigen gedrag’ aansprakelijk kunnen doen zijn sterk afhangt van
de delictsomschrijving in kwestie, en het doel en de strekking van die delictsom-
schrijving. Aldus kan het voorkomen, zo overwoog de Engelse Privy Council,
dat de ‘toerekeningsregel’ die geldt per casus kan verschillen. In het Duitse recht
is de bestuurlijke beboetbaarheid van de rechtspersoon afhankelijk gesteld van
gedragingen van hooggeplaatste functionarissen. In de literatuur gaan stemmen
op om deze groep personen uit te breiden; een dergelijke uitbreiding zal de ef-
fectiviteit van de wetshandhaving kunnen bevorderen.

In hoofdstuk 6, de slotbeschouwing, zijn in de eerste plaats de belangrijkste
bevindingen uit de hoofdstukken 2 tot en met 5 op een rij gezet. Vervolgens is
het materiaal dat door de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt geleverd (de hoofd-
stukken over aansprakelijkheid) aan een nadere analyse onderworpen. Betoogd
is dat aansprakelijkheidsvoorwaarden niet alleen feitelijk door effectiviteits-
overwegingen worden ingekleurd, maar ook door dergelijke overwegingen mo-
gen worden ingekleurd. Verder is betoogd dat de invloed van het belang van
effectieve wetshandhaving afhangt van de specifieke norm en delictsomschrij-
ving in kwestie. Op basis van deze uitgangspunten is gesteld dat er in beginsel
geen ruimte bestaat voor ‘delictsonafhankelijke’ aansprakelijkheidsvoorwaar-
den. De aansprakelijkheidsvoorwaarden die gegeven een bepaalde delictsom-
schrijving gelden, zijn in beginsel het resultaat van maatwerk. Het resultaat be-
rust op een belangenafweging, waarbij het belang van effectieve wetshandha-
ving een doorslaggevende rol kan en mag spelen.
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