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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 ‘Effectiviteit’ en economisch ordeningsrecht

1.1.1 Inleiding

Dit boek bevat een aantal beschouwingen over de handhaving van het econo-
misch ordeningsrecht.1 Centraal staat daarbij de invloed van het belang van
effectiviteit of − anders gezegd − de invloed van effectiviteitsoverwegingen op de
handhaving van het economisch ordeningsrecht. In relatie tot een aantal nog
nader te noemen onderwerpen zal ik ingaan op de vraag of, en zo ja in hoeverre,
effectiviteitsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij enige aspecten van de
inrichting van het huidige economisch ordeningsrecht. Alvorens de probleem-
stelling nader wordt omlijnd en de onderwerpen nader worden bepaald zal ik, bij
wijze van terreinverkenning, enige voorbeelden geven van de invloed van het
‘belang van effectiviteit’ of ‘effectiviteitsoverwegingen’ op de handhaving van
het economisch ordeningsrecht. Eerst zal, aan de hand van een korte bespreking
van de ontwikkeling van het delict ‘gebruik van voorwetenschap’, de invloed
van effectiviteitsoverwegingen op de inrichting van wetgeving centraal worden
gesteld. Daarna zullen een tweetal arresten worden besproken waarin effectivi-
teitsoverwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de strafrechtelijke
rechtsvinding.

1.1.2 ‘Effectiviteit’ en inrichting van wetgeving 

In 1989 trad een nieuw art. 336a Sr in werking, dat kortweg straf stelde op
‘misbruik van voorwetenschap’. Doorenbos omschreef het delict als volgt: “Van
zulk misbruik van voorwetenschap is − globaal gezegd − sprake wanneer
iemand op grond van vertrouwelijke en niet openbare informatie welke naar
verwachting van invloed zal zijn op de koers van bepaalde ter beurze genoteerde
effecten tot het doen van transacties in die effecten overgaat teneinde aldus
voordeel te behalen.”2 Enige jaren na de inwerkingtreding van de strafbepaling
werd het delict overgebracht naar art. 31a van de Wet toezicht effectenverkeer

                                                       
1. Het onderzoek is in de herfst van 2002 afgesloten.
2. Doorenbos (1992), p. 345.
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(Wte (oud))3. De wetgever wenste de bepalingen omtrent de effectenhandel in
een algemene wet te concentreren, en ook het delict misbruik van voorweten-
schap hoorde in een dergelijke algemene wet thuis.4 De strafbaarstelling ging
voortaan via de Wet op de economische delicten (WED) lopen. Dat geschiedde
niet zonder reden; uit een evaluatie van opgedane praktijkervaringen was
gebleken dat de opsporingsambtenaren bij de opsporing van misbruik van voor-
wetenschap over te krappe strafvorderlijke opsporingsbevoegdheden beschikten.
Volgens de toelichting zou het de ‘doelmatigheid van de opsporing ten zeerste
dienen’ als de opsporingsambtenaren konden beschikken over de opsporings-
bevoegdheden van de WED. Met name de mogelijkheden om in een vroeger
stadium de uitlevering te kunnen bevelen van voor inbeslagneming vatbare
voorwerpen en inzage te kunnen vorderen in bescheiden werden ‘node gemist’.5
De artt. 18 en 19 van de WED zouden deze mogelijkheden bieden.6

Eind 1995 werd het delict misbruik van voorwetenschap opgenomen in art.
46 van de nieuwe Wte 1995.7 Nog geen jaar daarna werd, naar aanleiding van
het arrest van de Hoge Raad in de zogenaamde HCS-zaak8 en naar aanleiding
van (verdere) praktijkervaringen met het delict, een wetsvoorstel ingediend tot
‘wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer teneinde de effectiviteit van deze
wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van voorwetenschap te
verbeteren’.9 “Hiertoe worden de bewoordingen van de strafbepaling meer in
overeenstemming gebracht met de bewoordingen van de Europese richtlijn
inzake transacties van ingewijden (...) en de wetgeving van de overige Europese
lidstaten,” aldus de toelichting. “Bovendien wordt aan het uitgangspunt, dat een
ieder die over voorkennis beschikt zich dient te onthouden van effecten-
transacties, meer gewicht toegekend. Het belang van een gezonde markt eist een
heldere norm. Daarom dient niet alleen strafbaar te zijn de handel met voor-
wetenschap die in het concrete geval tot oneerlijke voordeelverwerving kan
leiden, maar alle handel met voorwetenschap, waaraan immers in het algemeen
dat risico is verbonden.”10 Het wetsvoorstel had onder meer tot gevolg dat het
                                                       
3. Wet van 7 maart 1991, Stb. 141. De oude Wte trad op 8 april 1992 in werking en verviel op 31

december 1995 door de inwerkingtreding van de Wte 1995.
4. TK 1991-1992, 22340, nr. 3, p. 1. Nota bene: ik heb in dit werk gekozen voor een uniforme citeer-

wijze van kamerstukken. Ook voor zover de kamerstukken in vroegere tijden als ‘Bijlagen Handelin-
gen Tweede Kamer’ (BHTK) werden aangeduid gebruik ik ‘TK’ als citeerwijze. Verwijzingen naar
de handelingen van de Tweede (Eerste) Kamer worden als volgt aangeduid: HT(E)K (vergaderjaar),
(paginanummer).

5. De genoemde bevelen konden onder het oude recht alleen door de rechter-commissaris tijdens het
gerechtelijk vooronderzoek worden gegeven. “Probleem is daarbij dat op het moment dat behoefte
bestaat een bevel tot uitlevering van stukken of inzage van bescheiden af te geven, dikwijls de
vermoedens van het strafbare feit van misbruik van voorwetenschap nog onvoldoende zullen zijn
geconcretiseerd voor een vordering van een gerechtelijk vooronderzoek” (TK 1991-1992, 22340, nr.
3, p. 3 en 4).

6. De WED-bevoegdheden konden in beginsel reeds worden aangewend indien was gebleken van
‘aanwijzingen’ dat een (economisch) delict was begaan. Zie nader Keulen (1995), p. 267 e.v.

7. Wet van 16 november 1995, Stb. 574 (nadien gewijzigd).
8. HR 27 juni 1995, NJ 1995, 662, m.nt. S.
9. TK 1996-1997, 25095, nrs. 1-2. Het wetsvoorstel werd ingediend op 8 november 1996.
10. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 1.
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‘voordeelcriterium’ uit de delictsomschrijving werd geschrapt, om tot uit-
drukking te brengen dat ieder handelen met voorwetenschap strafbaar is, zonder
dat voor strafbaarheid is vereist dat daarmee voordeel is behaald. “Door deze
wijziging wordt de bewijslast verlicht,” aldus de toelichting.11 Een andere wijzi-
ging betrof het schrappen van het ‘geheimhoudingscriterium’ uit de definitie van
‘voorwetenschap’. Volgens de toelichting was de Hoge Raad, conform de be-
doeling van de wetgever, in de HCS-zaak reeds tot een ruime interpretatie van
het geheimhoudingscriterium gekomen. Toch was het opportuun het criterium
volledig te schrappen, in de eerste plaats omdat het criterium een “compliceren-
de factor” kon zijn bij de vervolging. “Het schrappen ervan levert een ver-
lichting van de bewijslast op.”12 De delictsomschrijving werd verder verruimd
tot gebruik van voorwetenschap bij de handel in effecten die nog niet op de
beurs zijn genoteerd maar waarvan notering binnenkort wel te verwachten is.
Ook gebruik van voorwetenschap bij de handel in opties en warrants viel voor-
taan onder het bereik van de strafbepaling.

In 1999 werd de effectiviteit van de financiële wetgeving, waaronder de Wte
1995, op het formele vlak (verder) verbeterd door de invoering van de mogelijk-
heid een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom op te leggen ter zake
van overtredingen van financiële voorschriften.13 In de toelichting op het voor-
stel dat tot de invoering van deze sanctiemogelijkheden heeft geleid wordt door
de minister van financiën gesteld: “De doeltreffendheid van de financiële wet-
geving vereist niet alleen dat sprake is van goede materiële regels, maar ook dat
een overtreding van die regels direct en effectief kan worden aangepakt. Het
beleid van ondergetekende is dan ook gericht op versterking van de effectiviteit
van de handhaving, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk, van de regels
opgenomen in de financiële wetgeving.”14 De wetswijziging had tot gevolg dat
de minister van financiën, en in de praktijk de Stichting Toezicht Effecten-
verkeer, de bevoegdheid heeft gekregen een bestuurlijke boete op te leggen na
geconstateerd gebruik van voorwetenschap.15 

                                                       
11. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 2.
12. TK 1996-1997, 25095, nr. 3, p. 6.
13. Zie hierover - onder meer - Mok (1998a) en Corstens (2001).
14. TK 1997-1998, 25821, nr. 3, p. 3.
15. De naam van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is per 1 maart 2002 gewijzigd in ‘Stichting

Autoriteit Financiële Markten’. Nadien is de naamgeving, met terugwerkende kracht, in diverse
regelingen en besluiten aangepast (zie onder meer het Besluit van 21 juni 2002, Stb. 373). De
bevoegdheid van de minister van financiën tot het opleggen van een bestuurlijke boete terzake van
gebruik van voorwetenschap is gebaseerd op art. 48c Wte 1995. Deze bevoegdheid is door middel
van het op art. 40 Wte 1995 gebaseerde ‘Overdrachtsbesluit Wet toezicht effectenverkeer 1995’
(Besluit van 8 december 1995, Stb. 624 (nadien gewijzigd), voorheen ‘Delegatiebesluit’ genoemd)
aan de AFM gedelegeerd.
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1.1.3 ‘Effectiviteit’ en rechtsvinding

Inleiding
Teneinde de effectieve handhaving van het verbod op gebruik van voor-
wetenschap te verbeteren heeft de wetgever, zo bleek, de bewijslast van het OM
verlicht door onder meer het ‘geheimhoudingscriterium’ te schrappen. De wet-
gever heeft daarmee in wezen een betere bescherming willen bewerkstelligen
van het achterliggende rechtsgoed: een eerlijke, op transparante wijze werkende
effectenmarkt. Dergelijke ingrepen in delictsomschrijvingen, met als doel een
betere bescherming van een achterliggend rechtsgoed of een betere naleving van
de achterliggende norm te bereiken, kunnen als een legitieme activiteit van de
wetgever worden beschouwd. Uitgaande van de idee dat de wetgever de door
hem gestelde normen nageleefd wil zien, mag hij, waar nodig, binnen zekere
grenzen delictsomschrijvingen verbeteren.16 De wetgever is evenwel niet de
enige die (mede) ‘het verbeteren van de effectiviteit van de normhandhaving’ als
(mede)beslissend argument gebruikt. Uit de rechtspraak blijkt, dat de rechter
onder omstandigheden de ‘verbetering van de effectiviteit van de handhaving’
meeweegt bij beslissingen omtrent aansprakelijkheid. Een tweetal voorbeelden
illustreren dit.

Controle op de naleving van de oude Drankwet 1931
HR 23 oktober 1951, NJ 1952, 25 betrof een strafzaak waarin de verdachte, de
echtgenote van iemand aan wie een ‘verlof A’ was verleend voor een bepaalde
localiteit, werd verweten dat zij had toegelaten dat iemand zich sterke drank had
toegediend. De tenlastelegging was toegesneden op art. 59 lid 1 onder 3° en 11°
van de oude Drankwet17. In art. 59 lid 1 onder 3° was strafbaar gesteld “hij, die
in eene voor het publiek toegankelijke localiteit, waarvoor niet de vereischte
vergunning is verleend, sterken drank schenkt, toedient of verstrekt.” Artikel 59
lid 1 onder 11° breidde de strafbaarheid uit tot het toelaten van de onder meer in
lid 1 onder 3° genoemde handelingen. Het eerste cassatiemiddel stelde dat het
begrip ‘toedienen’ niet het ‘zich toedienen’ omvatte; het ‘toelaten’ dat iemand
‘zich drank toedient’ zou dientengevolgde niet strafbaar zijn. De Hoge Raad wil-
de niet van een dergelijke beperking weten, en gaf de volgende overwegingen:

“O. daaromtrent, dat het woord toedienen naar het spraakgebruik deze be-
perking niet inhoudt, en dat, nu het de strekking van de hiervoren ge-
noemde bepaling moet worden geacht, te voorkomen dat in de daar be-
doelde localiteit sterke drank wordt verkregen of gedronken, zulks niet
zou worden bereikt indien het zich toedienen van sterken drank of het
toelaten dat een ander zich dien drank toedient straffeloos zou zijn, waar-
bij ook, indien onder schenken of toedienen niet het zichzelf schenken of
toedienen zou vallen, de contrôle op de naleving van de aldus eng uitge-
legde bepaling ten zeerste zou worden bemoeilijkt.”

                                                       
16. Een mogelijke grens betreft het lex certa-beginsel (voortvloeiend uit art. 1 lid 1 Sr).
17. Wet van 26 november 1931, Stb. 476 (vervallen door de invoering van de Drank- en Horecawet (Wet

van 7 oktober 1964, Stb. 386)).



5INLEIDING

Het spraakgebruik noopte niet tot een beperkte opvatting van het begrip
‘toedienen’, terwijl het doel van de bepaling − het voorkomen dat in een (verlof
A-)localiteit sterke drank wordt verkregen of gedronken − niet door een be-
perkte uitleg werd bereikt. Bovendien zou, bij een beperkte uitleg, de controle
op de naleving van de bepaling ‘ten zeerste worden bemoeilijkt’. Een beperkte
uitleg van ‘toedienen’ zou, zo kan worden geredeneerd, mee hebben kunnen
brengen dat een uitbater, om de wet te omzeilen, niet langer zelf de drank in-
schenkt maar het schenken overlaat aan de klant.

Levering van ‘groot vuurwerk’ aan particulieren
HR 6 februari 2001, NJ 2001, 498 (m. nt. PMe) betrof een vuurwerkhandelaar
die ervan werd verdacht te zamen en in vereniging met een ander zogenaamd
‘groot vuurwerk’, vuurwerk dat normaliter beroepsmatig door professionals
wordt gebruikt, te hebben afgeleverd aan particuliere gebruikers.18 Het hof te
Leeuwarden had het bewezen verklaarde gekwalificeerd als een overtreding van
een voorschrift, gesteld krachtens art. 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen,
meermalen gepleegd. Het strafbare feit volgde uit het op de Wet milieugevaar-
lijke stoffen gebaseerde ‘Vuurwerkbesluit milieugevaarlijke stoffen’. Volgens
dat besluit was het verboden vuurwerk af te leveren, dat niet voldeed aan de bij
of krachtens dat besluit gestelde eisen. In cassatie werd gesteld dat, voor zover
het ten laste gelegde kon worden bewezen, het niet kon worden gekwalificeerd
als overtreding van het krachtens de wet gestelde voorschrift uit het Vuurwerk-
besluit. In het besluit was namelijk een ‘kwalificatieuitsluitingsgrond’ opge-
nomen: het besluit was niet van toepassing op vuurwerk, dat niet voor de
particuliere gebruiker was ‘bestemd’. Volgens het middel was sprake van derge-
lijk vuurwerk: het vuurwerk dat de vuurwerkhandelaar had afgeleverd was
‘groot vuurwerk’, vuurwerk dat naar zijn aard slechts was bestemd voor de
professionele gebruiker. Het bewezen verklaarde kon daarom dus niet worden
gekwalificeerd. 

Volgens het cassatiemiddel werd ‘groot vuurwerk’ niet beheerst door het
Vuurwerkbesluit, maar door een andere regeling: het zogenaamde ‘Reglement
gevaarlijke stoffen’. Uit een analyse van de twee regelingen, het Vuurwerk-
besluit en het Reglement, trok de Hoge Raad de conclusie dat de wetgever de
bedoeling heeft gehad dat beide regelingen elkaar zouden uitsluiten. Bepalend
criterium daarbij was, aldus de Hoge Raad, of het vuurwerk al dan niet was
‘bestemd’ voor de particuliere gebruiker. Als sprake was van vuurwerk dat was
‘bestemd’ voor de particuliere gebruiker, dan was het Vuurwerkbesluit van toe-
passing; als sprake was van vuurwerk dat niet was bestemd voor de particuliere
gebruiker, dan was het Vuurwerkbesluit niet van toepassing. De cruciale vraag
was derhalve: wat bepaalde de ‘bestemming’ van het vuurwerk? Indien voor de
bepaling van de bestemming van het vuurwerk slechts doorslaggevend zou zijn
of het vuurwerk voldeed aan de krachtens het Vuurwerkbesluit gestelde eisen,

                                                       
18. Zie over dit arrest ook De Wilde (2001).
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zou de verbodsbepaling haar doel missen, aldus de Hoge Raad. De enkele con-
statering dat aan een particulier vuurwerk was afgeleverd, dat niet als ‘klein
vuurwerk’ mocht worden aangemerkt, maar als ‘groot vuurwerk’, zou het
Vuurwerkbesluit niet van toepassing doen zijn omdat het Vuurwerkbesluit
daaraan geen regels stelt. Slechts het Reglement was van toepassing op het af-
leveren van ‘groot vuurwerk’, en de toepasselijkheid van het Reglement sloot,
althans zo was de bedoeling van de wetgever, de toepasselijkheid van het
Vuurwerkbesluit uit.

De Hoge Raad oordeelde uiteindelijk, dat aan de door de wetgever ‘tot uit-
drukking gebrachte’ wederzijdse uitsluiting van het Vuurwerkbesluit en het
Reglement moest worden ‘voorbijgegaan’. Daarbij beriep de Hoge Raad zich op
het doel van het Vuurwerkbesluit, te weten de bescherming van de particuliere
gebruiker, alsmede op de ‘ernstige problemen’ die de in het cassatiemiddel voor-
gestane uitleg zou opleveren bij de ‘strafrechtelijke handhaving van tot particu-
lieren gerichte voorschriften’; deze uitleg zou een niet door de wetgever ‘beoogd
veiligheidsrisico’ teweegbrengen. Het gevolg van een en ander was dat volgens
de Hoge Raad niet de aard van het vuurwerk doorslaggevend was bij de vraag
naar de bestemming van het vuurwerk, maar de concrete bestemming van het
vuurwerk. Dat bracht verder mee, dat indien de concrete bestemming van het
vuurwerk de particuliere gebruiker was, de kwalificatieuitsluitingsgrond dus niet
van toepassing was. De exacte overwegingen van de Hoge Raad luidden als
volgt:

“De wetgever heeft de bescherming van de particuliere gebruiker voorop
gesteld bij de vaststelling van het Vuurwerkbesluit. Een uitleg van art. 2,
eerste lid onder b, van dat Besluit als door het middel voorgestaan zou
gelet op het hiervoor onder 4.9 overwogene, ernstige problemen opleve-
ren bij de strafrechtelijke handhaving van de tot particulieren gerichte
voorschriften van dat Besluit en aldus een door de wetgever niet beoogd
veiligheidsrisico teweegbrengen. Hoewel de tekst van het Vuurwerkbe-
sluit en voorheen het Reglement gevaarlijke stoffen een andere bedoeling
van de wetgever tot uitdrukking brengen, te weten de wederzijdse uitslui-
ting van toepasselijkheid van die regelingen moet de Hoge Raad daaraan
voorbijgaan.
(...) Het vorenoverwogene leidt tot het oordeel dat, anders dan het middel
stelt, het enkele feit dat vuurwerk niet voldoet aan de eisen die het Vuur-
werkbesluit daaraan stelt niet meebrengt dat dat vuurwerk voor de toepas-
sing van dat Besluit niet meer geacht kan worden te zijn bestemd voor de
particuliere gebruiker. In aanmerking genomen dat de gebezigde bewijs-
middelen inhouden dat de verdachte het vuurwerk heeft bestemd tot afle-
vering aan particulieren geeft het aangevallen oordeel van het Hof geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk. Het
middel faalt daarom.”

Het antwoord op de vraag of het afgeleverde vuurwerk al dan niet voor de
particuliere gebruiker was bestemd werd door de Hoge Raad dus ingekleurd
door de primaire bedoeling van de wetgever, te weten de bescherming van de
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particuliere gebruiker, alsmede door het gegeven dat de in het cassatiemiddel
verdedigde opvatting ‘ernstige strafrechtelijke handhavingsproblemen’ zou op-
leveren. Indien de opvatting van het cassatiemiddel was gevolgd, zouden
vuurwerkhandelaren niet op grond van het Vuurwerkbesluit kunnen worden
gestraft indien zij ‘groot vuurwerk’ aan particulieren hadden afgeleverd. De
overwegingen van de Hoge Raad brachten nu mee, dat zowel de levering van
(gebrekkig) ‘klein vuurwerk’, als de levering van (gebrekkig) ‘groot vuurwerk’
aan particulieren door het Vuurwerkbesluit werd bestreken.19 20

1.2 Controverses
De gegeven voorbeelden laten zien op welke wijze effectiviteitsoverwegingen
een rol kunnen spelen bij de inrichting van wetgeving en bij de interpretatie van
delictsomschrijvingen. Uit de beschrijving van de ontwikkeling van het delict
‘gebruik van voorwetenschap’ blijkt dat de behoefte aan effectieve handhaving
kan leiden tot aanpassing van de delictsomschrijving, tot toekenning van rui-
mere opsporingsbevoegdheden en tot een andere wijze van (punitieve) afdoe-
ning. De twee besproken arresten laten zien dat het belang van effectieve
handhaving, naast andere argumenten, bovendien een rol kan spelen bij de inter-
pretatie van delictsbestanddelen. Voor zover het achterliggende doel van een

                                                       
19. De ‘bedoeling’ van de wetgever om elkaar uitsluitende regelingen in het leven te roepen werd dus

opzij gezet. Annotator Mevis acht het negeren van deze bedoeling, gezien art. 1 lid 1 Sr, bezwaarlijk.
De wederzijdse uitsluiting stond echter haaks op de primaire bedoeling van de wetgever om de
particulier te beschermen; de bescherming van de particulier werd niet gediend indien zou worden
vastgehouden aan de wederzijdse uitsluiting. De primaire bedoeling van de wetgever werd niet juist
uitgewerkt door de beide regelingen elkaar te laten uitsluiten; door een teleologische interpretatie van
het begrip ‘bestemming’ kon de wetgevingsfout worden hersteld. 

20. Hoewel de Hoge Raad zich daarover niet concreet uitlaat, zou op basis van het arrest kunnen worden
verdedigd dat de strafbaarheid van het afleveren van groot vuurwerk aan particulieren zowel op basis
van het Vuurwerkbesluit zou kunnen worden aangepakt, als op basis van het Reglement gevaarlijke
stoffen. De Hoge Raad ziet immers af van de wederzijdse uitsluiting van de regelingen. Uit art. 1 van
het Reglement gevaarlijke stoffen, zoals dit luidde ten tijde van het plegen van het feit, volgt echter
dat het Reglement van toepassing is op “ontploffingsgevaarlijke stoffen”, “met uitzondering van
vuurwerk waarop het Vuurwerkbesluit (...) van toepassing is”. Aangezien het Vuurwerkbesluit
volgens de Hoge Raad ook van toepassing is op “groot vuurwerk” dat aan particulieren wordt
geleverd, lijkt art. 1 van het Reglement de toepasselijkheid van het Reglement op die situatie uit te
sluiten. Het legaliteitsbeginsel zal meebrengen, dat aan die inperking van de toepasselijkheid van het
Reglement niet voorbij kan worden gegaan. De door de Hoge Raad bewerkstelligde verruiming van
het Vuurwerkbesluit is wel gedekt door het legaliteitsbeginsel; die verruiming begeeft zich - door
middel van interpretatie - binnen de grenzen van het begrip ‘bestemd voor de particuliere gebruiker’.
Het eindresultaat is mijns inziens dat het Vuurwerkbesluit een − verdedigbare − verruiming heeft
ondergaan, terwijl de reikwijdte van het Reglement niet is aangetast. Het Reglement betreft slechts de
aflevering van groot vuurwerk aan professionele gebruikers. Het overblijvende onderscheid tussen
het Vuurwerkbesluit en het Reglement is alleszins verdedigbaar; anders dan in het Vuurwerkbesluit
kent het Reglement een vergunningenstelsel in verband met gedragingen ten aanzien van groot
vuurwerk. Gezien de aard van het vuurwerk en de bestemming van het vuurwerk (evenementen,
enzovoorts) kan in het kader van het Reglement ook geheel worden afgezien van situaties, waarin
particulieren zijn betrokken.  
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strafbepaling meeweegt bij de rechterlijke oordeelsvorming wordt veelal ge-
sproken van ‘teleologische’ interpretatie.21 

De beïnvloeding van de inrichting van het ordeningsrecht door het belang
van effectiviteit is geenszins vanzelfsprekend; zij blijkt aanleiding te geven tot
controverses. Zo hebben zowel de effectiviteitsoverwegingen die een rol hebben
gespeeld bij de handhaving van het verbod van gebruik van voorwetenschap, als
het gebruik van het belang van effectieve wetshandhaving bij de oordeelsvor-
ming over de reikwijdte van de vuurwerkwetgeving de nodige kritiek ontmoet.
Op de bij het delict ‘gebruik van voorwetenschap’ doorgevoerde ‘bewijslast-
verminderingen’ is felle kritiek geleverd door Doorenbos.22 Met betrekking tot
het wetsvoorstel dat op de vermindering van de bewijslast betrekking had
schreef hij: “De opstellers van het nu voorliggende wetsvoorstel hebben het
evenwicht tussen het belang van een effectieve rechtshandhaving enerzijds en
dat van een behoorlijke rechtsbescherming anderzijds uit het oog verloren.
Tegenover de diverse ingrepen die ertoe strekken de bewijslast voor het Open-
baar Ministerie te verlichten, stellen zij geen enkele rechtswaarborg voor de
justitiabele. Het streven naar verbetering van de effectiviteit van de rechtshand-
having, is volstrekt dominant.”23 De ‘eisen op het subjectieve vlak’ die de toen
nog geldende delictsomschrijving stelde waren volgens Doorenbos reeds ‘bui-
tengewoon gering’, maar het wetsvoorstel zou de nog bestaande eisen verder
uitvlakken. Het voorstel bracht mee dat “(...) stilletjes de laatste verwijzingen
naar opzet en schuld (verdwijnen),” aldus de schrijver. De bewijslast voor het
OM zou ‘vederlicht’ worden, waardoor meer gedragingen onder de delicts-
omschrijving kwamen te vallen zonder dat compensatie plaatsvond op het vlak
van de rechtsbescherming. “Met het wetsvoorstel wordt blind gefocust op
verlichting van de bewijslast. Het voorstel cumuleert met eerdere voorzieningen
op dat punt en met de nog maar kortelings doorgevoerde royale toekenning van
extra onderzoeksbevoegdheden. De balans tussen rechtsbescherming en rechts-
handhaving is hier volstrekt doorgeslagen.”

Het arrest inzake de levering van ‘groot vuurwerk’ aan particulieren is zwaar
bekritiseerd door Mevis. In zijn noot onder het arrest meent deze schrijver dat de
door de Hoge Raad gebruikte bewoordingen ‘het karakter van “explosief” be-
paald niet kan worden ontzegd’. Mede gezien art. 1 lid 1 Sr acht hij het onder
meer bedenkelijk dat de Hoge Raad de “ernstige problemen bij de straf-
rechtelijke handhaving van de tot particulieren gerichte voorschriften” van het
Vuurwerkbesluit als argument heeft gebruikt om tot strafbaarheid te conclu-
deren. Mevis schrijft: “Het belang van strafrechtelijke handhaving is veel te
vaag en veel te diffuus om in deze, tegen de achtergrond van de belangen van
art. 1, eerste lid, Sr de beslissing om aan de bedoeling van de wetgever voorbij
te gaan, te kunnen legitimeren.” Zoals bleek, ging de Hoge Raad voorbij aan de

                                                       
21. Remmelink (1996), p. 77.
22. Doorenbos (1996), p. 1805 e.v. Zie voor een bespreking van het voorstel ook Mok (1996b) en

Kristen (1997).
23. Doorenbos (1996), p. 1806.
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‘bedoeling’ van de wetgever om twee elkaar uitsluitende regelingen te creëren;
door die bedoeling te negeren lag de weg open voor interpretatie van de
delictsomschrijving. Mevis vervolgt: “Dat belang van die strafrechtelijke hand-
having is kennelijk de bescherming van de particuliere gebruiker (door straf-
baarstelling van het afleveren van fout vuurwerk). Maar is die bescherming een
belang van de strafrechtelijke rechtshandhaving’; heeft de burger/gebruiker dan
soms recht op strafbaarstelling? En is het respect voor het primaat van de wet-
gever inzake het creëren van strafbaarheid geen belang van de strafrechtelijke
rechtshandhaving, zowel voor de verdachte als voor de niet-verdachte burger
(waaronder de niet-verdachte die vuurwerk gebruikt)?”

1.3 Onderzoeksvragen en wijze van behandeling

1.3.1 De centrale thematiek

De beïnvloeding van de inrichting van het economisch ordeningsrecht door
effectiviteitsoverwegingen is, zo blijkt uit de reacties van Doorenbos en Mevis,
niet van kritiek ontbloot. Deze studie beoogt het gebruik van effectiviteitsover-
wegingen bij het nemen van enige juridische beslissingen nader te positioneren.
Dit boek bevat daartoe een verzameling beschouwingen die als centrale thema
‘de invloed van effectiviteitsoverwegingen op de inrichting van het economisch
ordeningsrecht’ gemeen hebben. Dit centrale thema zal ik in relatie tot een twee-
tal inrichtingsaspecten behandelen: de wijze van afdoening van wetsovertre-
dingen (hoofdstuk 2) en de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheids-
recht (de hoofdstukken 3, 4 en 5). 

Kernvraag van het onderzoek is telkens of, en zo ja in hoeverre, effectivi-
teitsoverwegingen als zodanig een rol hebben gespeeld bij vraagstukken omtrent
afdoening van, en aansprakelijkheid in, economisch ordeningsrecht. In relatie tot
die vraagstukken kan het begrip ‘effectiviteitsoverwegingen’ nader worden
geduid als overwegingen, die strekken tot een effectieve handhaving van wet-
geving. Het streven naar effectieve wetshandhaving betekent in de context van
dit boek een streven naar een zodanige inrichting van het recht, dat naleving van
door de wetgever gestelde voorschriften zoveel mogelijk wordt bevorderd of
bereikt, en dat zo doelmatig mogelijk kan worden opgetreden tegen wetsovertre-
dingen. Een bepaalde maatregel of activiteit die (al dan niet vermeend) bijdraagt
aan ‘effectieve wetshandhaving’ bevordert in deze optiek (al dan niet vermeend)
de naleving van een wettelijk voorschrift, en/of de doelmatigheid van het op-
treden naar aanleiding van wetsovertredingen. Met ‘economisch ordeningsrecht’
wordt gedoeld op wetten en aanverwante regelingen die het economisch leven
als zodanig beogen te reguleren.

Gewicht toekennen aan het ‘belang van effectieve wetshandhaving’ betekent
in wezen het streven naar een optimalisering van de daadwerkelijke bescher-
ming van rechtsgoederen of rechtsbelangen, een bescherming die de overheid
zich heeft aangetrokken door middel van het stellen van wettelijke voor-
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schriften.24 Het begrip ‘belang van een effectieve wetshandhaving’ heeft daar-
mee in dit onderzoek een iets ruimere strekking, dan het begrip op het eerste
gezicht doet vermoeden, omdat de effectieve handhaving van wettelijke voor-
schriften in deze optiek mede wordt vormgegeven door de daadwerkelijke be-
scherming van de achterliggende rechtsbelangen.

De kernvraag van dit onderzoek ziet telkens op het gebruik van het ‘belang
van effectieve wetshandhaving’ als beslissingsargument. Het gaat mij uitdruk-
kelijk niet om de vraag of een bepaalde maatregel, die omwille van effectieve
wetshandhaving is geïntroduceerd, empirisch gezien ook effectief is. In de vol-
gende paragrafen zal ik per inrichtingsaspect aangeven, hoe ik het centrale the-
ma van dit boek ga behandelen.

1.3.2 Effectiviteit en afdoening van wetsovertredingen

Hoofdstuk 2 behandelt de invloed van het belang van effectieve wetshandhaving
op keuzes omtrent de wijze van afdoening van overtredingen van het eco-
nomisch ordeningsrecht. Meer bepaald betreft dit hoofdstuk de invloed van het
belang van effectiviteit op de afweging tussen de inzet van het strafrecht en
enige andere afdoeningsmechanismen ter handhaving van het economisch or-
deningsrecht.25 In dit hoofdstuk concentreer ik mij op de vraag of, en zo ja op
welke wijze, de keuzes voor enige van de huidige afdoeningsmiddelen in het
economisch ordeningsrecht zijn beïnvloed door de wens de effectiviteit van de
handhaving te bevorderen of te verbeteren. Aangezien het strafrecht op het
terrein van het economisch ordeningsrecht van oudsher een belangrijk af-
doeningsmiddel is, zal eerst worden onderzocht waarom in het verleden voor
strafrechtelijke handhaving is gekozen. Daarna zullen enige wetshistorische
momenten worden belicht waarbij het strafrecht, na weging, het heeft moeten

                                                       
24. Blomberg en Michiels (1997), p. 33, zien “het bereiken van normconform gedrag” als “het ultieme

handhavingsdoel”. Het begrip ‘effectieve handhaving’ wordt door hen als volgt gedefinieerd:
“zodanig gebruik van de handhavingsmogelijkheden dat de beoogde (algemene en concrete, primaire
en secundaire) handhavingsdoelen worden bereikt”. Als voorbeelden van ‘algemene’ en ‘concrete’
handhavingsdoelen noemen de schrijvers res- pectievelijk ‘preventie’ en ‘opheffing van een illegale
situatie’ (p. 32 en 33). ‘Primaire handhavingsdoelen’ zijn handhavingsdoelen die direct samenhangen
met, zo begrijp ik de schrijvers, de in een bepaald rechtsgebied te beschermen rechtsgoederen (voor
wat betreft het milieurecht: ‘de bescherming van het milieu’). ‘Secundaire handhavingsdoelen’ han-
gen bij de schrijvers samen met het al dan niet (effectief) reageren op bijzondere om- standigheden
(zoals het met ‘boos opzet’ begaan van een milieudelict, of het uit eco- nomische motieven begaan
van een dergelijk delict) (zie p. 35).

25. Op dit punt raakt het onderzoek aspecten van het proefschrift van De Roos (Strafbaarstelling van
economische delicten − een crimineel-politieke studie, proefschrift Rijksuniversiteit Utrecht, Arnhem
1987). De Roos heeft in zijn proefschrift een “toetsingsschema” ontwikkeld en beproefd om
beslissingen van de wetgever op het terrein van onder meer strafbaarstelling en decriminalisering te
analyseren en te beoordelen (De Roos (1987), p. 1). De vraag naar de invloed van “effectiviteit” op
keuzes inzake de wijze van afdoening van wetsovertredingen interfereert met name met het door De
Roos gestelde ‘subsidiariteitsbeginsel’ (de wetgever zou bij de vraag naar strafbaarstelling van
gedrag moeten nagaan, of met niet-strafrechtelijke handhavingsmiddelen kan worden volstaan (De
Roos (1987), p. 68)), en het ‘beginsel van praktische hanteerbaarheid en effectiviteit’ (De Roos
(1987), p. 76).
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afleggen tegen andere handhavingsmechanismen. De andere afdoeningsmecha-
nismen die worden behandeld zijn het civiele recht, de bestuurlijke beboeting en
het economisch tuchtrecht. Afgezien van het economisch tuchtrecht, dat als een
op zich zelf staande wijze van afdoening zal worden beschouwd, beperkt het
tweede hoofdstuk zich met name tot keuzes die hebben geleid tot de huidige
wijze van handhaving van een drietal deelterreinen van economisch ordenings-
recht: het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen, het mededingingsrecht en
het arbeidsomstandighedenrecht. Op de aard van deze rechtsgebieden en de
achterliggende reden van het behandelen van deze rechtsgebieden kom ik in
paragraaf 1.3.4 nog terug. 

Aan het eind van hoofdstuk 2, in paragraaf 2.10, zal ik op basis van de daar-
voor beschreven ontwikkelingen een meer algemene beschouwing geven over
de invloed van het ‘belang van effectiviteit’ op keuzes omtrent de wijze van af-
doening van overtredingen van het economisch ordeningsrecht. Tevens ga ik op
die plaats in op de status en de reikwijdte van het belang van effectieve wets-
handhaving als argument bij het kiezen tussen afdoeningsstelsels. In hoeverre
mag en kan ‘het bevorderen van de effectiviteit van de wetshandhaving’ gewicht
in de schaal leggen bij keuzes omtrent de wijze van afdoening van wets-
overtredingen?

1.3.3 Effectiviteit en aansprakelijkheid

In de hoofdstukken 3, 4 en 5 ga ik nader in op de invloed van effectiviteitsover-
wegingen op de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Uit
de eerder gegeven voorbeelden blijkt dat effectiviteit zowel op het niveau van de
wetgever, als op het niveau van de rechter, van invloed kan zijn op de ‘inkleu-
ring’ van aansprakelijkheid. Het ‘belang van een effectieve wetshandhaving’
blijkt dus feitelijk een argument te zijn om (mede) te bepalen of zeker gedrag
strafbaar gedrag oplevert. Zo heeft de wetgever, omwille van een effectieve
handhaving van het verbod van gebruik van voorwetenschap, onder meer de
delictsomschrijving van het delict ‘gebruik van voorwetenschap’ verruimd; uit
de besproken arresten blijkt dat het belang van een ‘effectieve wetshandhaving’
van invloed kan zijn op de rechterlijke interpretatie van delictsbestanddelen.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 van dit boek zien op enige andere aspecten van
strafrechtelijke aansprakelijkheid. In deze hoofdstukken behandel ik een drietal
aansprakelijkheidsfiguren of ‘aansprakelijkheidsfenomenen’ in het licht van de
vraag of hun ontstaan of hun ontwikkeling is beïnvloed door effectiviteits-
overwegingen. Behandeld worden: de werking van het schuldbeginsel bij over-
tredingen (hoofdstuk 3), de aansprakelijkheid voor gedragingen van onder-
geschikten (hoofdstuk 4) en de strafbaarheid van rechtspersonen en leidingge-
venden (hoofdstuk 5). Deze figuren en fenomenen behoren weliswaar niet
exclusief tot het domein van het economisch ordeningsrecht, maar zij zijn wel
van groot belang voor dat rechtsgebied. Veel economische delicten zijn slechts
als overtreding strafbaar gesteld, terwijl vraagstukken betreffende de strafbaar-
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heid van rechtspersonen en de aansprakelijkheid voor ondergeschikten met
name in het economisch ordeningsrecht zijn ontwikkeld. Deelvragen die in de
hoofdstukken 3 tot en met 5 aan de orde komen zijn: (1) hebben effectiviteits-
overwegingen een rol gespeeld bij het ontstaan of bij de ontwikkeling van deze
figuren of fenomenen? (2) spelen effectiviteitsoverwegingen een rol bij de
voorwaarden waaronder de aansprakelijkheid voor ondergeschikten, of de aan-
sprakelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden, kan worden vastgesteld?

De hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen te zamen één blok: zij behandelen ieder
een aspect van strafrechtelijke aansprakelijkheid in relatie tot effectiviteit. In
ieder hoofdstuk ga ik in de eerste plaats in op de ‘algemene’ dogmatische aspec-
ten van de te behandelen rechtsfiguur. Daarna behandel ik telkens de vraag of,
en zo ja in hoeverre, het belang van effectiviteit van invloed is geweest op de
ontwikkeling van de rechtsfiguur in kwestie. Om de bespreking van de rechts-
figuren in relatie tot effectiviteit meer reliëf te geven behandel ik de te bespre-
ken rechtsfiguren tevens in relatie tot hun voorkomen in, of hun relevantie voor,
de drie eerder genoemde deelterreinen van economisch ordeningsrecht: het jaar-
rekeningenrecht, het mededingingsrecht en het arbeidsomstandighedenrecht.

De hoofdstukken 3, 4 en 5 kennen een rechtsvergelijkende aanpak. In deze
hoofdstukken zal namelijk niet alleen naar effectiviteitsinvloeden op aspecten
van het Nederlandse strafrechtelijke aansprakelijkheidsrecht worden gekeken;
ook het Duitse en Engelse strafrecht zal per hoofdstuk in de analyse worden be-
trokken. Tevens wordt gekeken naar de werking en het vóórkomen van de
geselecteerde aansprakelijkheidsfiguren en -fenomenen in delen van het Neder-
landse, Duitse en Engelse recht die door middel van bestuurlijke boetes ‘be-
stuursstrafrechtelijk’ worden gehandhaafd.26 Van een volledige en strikt door-
gevoerde methodische toepassing van rechtsvergelijking kan evenwel niet wor-
den gesproken, omdat het onderzoek zich bij bepaalde deelvragen tot een ‘wets-
vergelijking’ heeft beperkt. Dat gegeven heeft er mijns inziens niet aan in de
weg gestaan om tot verantwoorde gevolgtrekkingen te komen.

Hoewel de hoofdstukken 3 tot en met 5 gezien hun onderwerpen één geheel
vormen en een vergelijkbare behandelingsstructuur hebben, kennen de diverse
hoofdstukken wel een eigen kleur. Met name in hoofdstuk 4 is voor wat betreft
de bespreking van het onderwerp, de aansprakelijkheid voor ondergeschikten,
niet zozeer van ‘buitenaf’, als wel ‘van binnenuit’ naar het wezen van ons func-
tioneel daderschap gekeken. Een dergelijke benadering acht ik gerechtvaardigd,
aangezien die rechtsfiguur nog niet lijkt te zijn uitgekristalliseerd, terwijl die
rechtsfiguur de meningen in de literatuur bovendien behoorlijk verdeeld houdt.

Hoofdstuk 6, het laatste hoofdstuk, betreft de ‘slotbeschouwing’. In dit
hoofdstuk zal ik onder meer de bevindingen uit de hoofdstukken 3 tot en met 5
in een breder perspectief plaatsen. Met name zal ik in dat hoofdstuk de vraag
aan de orde stellen welke positie het ‘belang van effectieve wetshandhaving’ als
argument behoort toe te komen in de Nederlandse strafrechtsdogmatiek.
                                                       
26. In hoofdstuk 2 zal een algemene schets worden gegeven van Duitse en Engelse equivalenten van

bestuurlijke beboeting.
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1.3.4 De bijzondere rechtsgebieden

Zoals gebleken spelen in dit werk een drietal rechtsgebieden, te weten het
‘jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen’, het ‘arbeidsomstandighedenrecht’ en
het ‘mededingingsrecht’, een bijzondere rol. Deze rechtsgebieden worden in de
kern gevormd door de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens de artt.
2:360 e.v. van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandigheden-
wet 1998, de Arbeidstijdenwet en de Mededingingswet. In de hoofdstukken 3 tot
en met 5 zullen tevens vergelijkbare wetten uit het Duitse en Engelse recht in de
analyse worden betrokken: bepalingen uit het Handelsgesetzbuch (HGB)27, de
Gesetz über die Rechnungslegung von bestimmten Unternehmen und Konzernen
(PublG)28 en de Companies Act 1985 (CA 1985)29 (jaarrekeningenrecht), de
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)30, de Arbeitszeitgesetz (ArbZG)31, de Health
and Safety at Work etc. Act 1974 (HSWA 1974)32 en de Working Time
Regulations 1998 (WTR 1998)33 (arbeidsomstandighedenrecht) en de Gesetz
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)34 en de Competition Act 1998 (CoA
1998)35 (mededingingsrecht). Voor zover deze rechtsgebieden ter sprake komen
beperk ik mij ook tot voorschriften die bij of krachtens deze artikelen of wetten
zijn gesteld. Elders in het recht voorkomende bepalingen die verband houden
met deze rechtsgebieden blijven buiten beschouwing. Ik doel voor wat betreft
het Nederlandse recht onder meer op bepalingen als art. 253 Sr (‘afstaan van een
kind voor schadelijk werk’), art. 328bis Sr (‘oneerlijke mededinging’), art. 336
Sr (‘bedrog in jaarstukken’) en de artt. 2:138 en 2:248 jo. art. 2:394 BW
(‘hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement’).

Zoals ik heb aangegeven vormen ontwikkelingen in het jaarrekeningenrecht,
het arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht mede de basis van
hoofdstuk 2. Nagegaan zal bijvoorbeeld worden, waarom in het jaarrekeningen-
recht ten dele voor strafrechtelijke handhaving is gekozen. In de hoofdstukken 3,
4 en 5 spelen de drie rechtsgebieden een iets andere rol. Na een bespreking van
de relevante algemene dogmatiek ten aanzien van bijvoorbeeld de ‘werking van
het schuldbeginsel’ (hoofdstuk 3) zal worden bekeken op welke wijze het
schuldbeginsel in (bijvoorbeeld) het (bestuurs)strafrechtelijke mededingings-
recht is uitgewerkt.

                                                       
27. Het ‘Handelsgesetzbuch’ betreft de Wet van 10 mei 1897, RGBl. S. 219 (nadien gewijzigd).
28. Wet van 15 augustus 1969, BGBl. I S. 1189, 1970 S. 1113 (nadien gewijzigd). De wet wordt ook wel

‘Publizitätsgesetz’ genoemd.
29. 1985 c. 6, nadien ingrijpend gewijzigd (zie nader hoofdstuk 3).
30. Wet van 7 augustus 1996, BGBl. I S. 1246 (nadien gewijzigd).
31. Wet van 6 juni 1994, BGBl. I S. 1170 (nadien gewijzigd).
32. 1974 c. 37 (nadien gewijzigd).
33. SI 1998/1833 (nadien gewijzigd).
34. Wet van 27 juli 1957, BGBl. I S. 1081. De GWB is op 26 augustus 1998 (BGBl. I S. 2546) opnieuw

bekendgemaakt vanwege de ingrijpende wijziging die de wet heeft ondergaan door de ‘Sechstes
Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen’ van 26 augustus 1998,
BGBl. I S. 2521.

35. 1998 c. 41, nadien gewijzigd.
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Ik heb in dit onderzoek voor het jaarrekeningenrecht, het arbeidsomstandig-
hedenrecht en het mededingingsrecht gekozen omdat deze rechtsgebieden,
vanwege de belangrijke veranderingen die zij met betrekking tot de wijze van
afdoening en de vormgeving van aansprakelijkheid in de vorige eeuw hebben
ondergaan, voldoende representatief zijn om antwoorden op te leveren op de
onderzoeksvragen, en om daaraan de algemene dogmatische bevindingen nader
te toetsen. Daarnaast bieden de drie rechtsgebieden normenstelsels die van een
groot praktisch belang zijn. Veel Nederlandse ondernemingen van enige omvang
zullen gedurende hun bestaan op de één of andere wijze met de normen uit het
arbeidsomstandighedenrecht en het mededingingsrecht worden geconfronteerd.
Voor zover een onderneming wordt gedreven door een ‘rechtspersoon’ in de zin
van het Nederlandse jaarrekeningenrecht zal zij ook te maken krijgen met het
jaarrekeningenrecht.

Het op de geschetste wijze in het onderzoek betrekken van het arbeidsom-
standighedenrecht, het mededingingsrecht en het jaarrekeningenrecht heeft tot
gevolg gehad dat in deze studie tevens een overzicht is ontstaan van enkele
wijzen waarop normschendingen uit die rechtsgebieden worden gehandhaafd,
terwijl bovendien een overzicht is ontstaan van de wijze waarop de (bestuurs-)
strafrechtelijke aansprakelijkheid in die rechtsgebieden − althans met betrekking
tot de in de hoofdstukken 3, 4 en 5 besproken onderwerpen − in concreto is
vormgegeven. Dit boek heeft daardoor ten dele een beschrijvend karakter ge-
kregen, zodat het ook kan worden geraadpleegd door de rechtspraktijk.

1.3.5 Tot slot: de betrekkelijkheid van het begrip ‘effectiviteit’

Het gaat in dit onderzoek om de invloed van ‘effectiviteit’ op keuzes omtrent de
wijze van afdoening van economische wetsovertredingen, en om de invloed van
‘effectiviteit’ op de inrichting van het strafrechtelijke aansprakelijkheidsstelsel.
Het gaat in dit onderzoek, zoals ik reeds heb aangegeven, uitdrukkelijk niet om
de vraag of een omwille van zijn effectiviteit gekozen of te kiezen afdoenings-
mechanisme, dan wel een omwille van effectieve handhaving ontwikkelde
rechtsfiguur, objectief gezien daadwerkelijk effectief is. In deze studie blijft een
empirische benadering van de opgeworpen vragen achterwege. Het gaat mij
telkens om de vraag of degene die met betrekking tot een bepaald aspect van de
inrichting van het economisch ordeningsrecht een bepaalde keuze maakt of heeft
gemaakt (zoals de wetgever) het belang van effectieve wetshandhaving als zo-
danig laat meewegen of heeft laten meewegen.

Ik wens op deze plaats te benadrukken dat indien het belang van effectieve
handhaving als argument een rol speelt of heeft gespeeld, het resultaat daarvan
van betrekkelijke waarde is. Een bepaalde keuze kan achteraf gezien immers als
ineffectief worden aangemerkt, terwijl vooraf de vraag of een maatregel effec-
tief zal zijn voorwerp van discussie kan zijn. Zo zal uit het volgende hoofdstuk
blijken dat de huidige inrichting van de handhaving van het jaarrekeningenrecht,
die bij het afronden van deze studie ongeveer dertig jaar geleden tot stand is
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gekomen, in sterke mate is beïnvloed door overwegingen van effectiviteit. Anno
2003 kan men zich afvragen of de huidige inrichting van de handhaving van
(delen van) het jaarrekeningenrecht nog wel ‘effectief’ is. Concrete antwoorden
op deze en andere vergelijkbare effectiviteitsvragen zal ik, zoals gezegd, niet
geven. Wel zal ik, voor wat betreft de vraag naar de wijze van afdoening van
wetsovertredingen, laten zien welke factoren mijns inziens in abstracto een rol
spelen bij het oplossen van dergelijke concrete effectiviteitsvragen (hoofdstuk 2,
paragraaf 2.10).

Ondanks de betrekkelijkheid van het begrip ‘effectiviteit’ zal uit het onder-
zoek blijken dat het belang van effectiviteit mede bepalend is (geweest) voor de
inrichting van (delen van) het economisch ordeningsrecht. Het belang van effec-
tieve wetshandhaving zal een beslissingsfactor van betekenis blijken te zijn.
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Hoofdstuk 2

Effectiviteit en wijze van afdoening

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

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

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

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

2.2 Afdoening door middel van het strafrecht

2.2.1 Inleiding

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

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

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

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

2.2.2 Generale preventie

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

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

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

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

2.3 Achtergronden van de straf in de WED

2.3.1 Inleiding

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

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



21EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

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

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

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

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

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

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

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

minister van justitie J.H. van Maarseveen, minister van economische zaken a.i. en minister van
landbouw, visserij en voedselvoorziening S.L. Mansholt, minister van financiën P. Lieftinck,
minister van wederopbouw en volkshuisvesting L. Neher en minister van sociale zaken W. Drees).



22       EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

spilfunctie in de handhaving van het economisch ordeningsrecht.15 De wetgever
ging steeds meer aspecten van het economisch leven reguleren en liet de
strafrechtelijke handhaving van de ‘nieuwe regels’ steeds vaker binnen het kader
van de WED plaatsvinden.16

2.3.2 Generaal-preventieve motieven in de WED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4 Achtergronden van de straf in de bijzondere rechtsgebieden

2.4.1 Het jaarrekeningenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

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

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

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

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

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

2.4.3 Het mededingingsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



35EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

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

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

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

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

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

2.6 Bestuurlijke beboeting

2.6.1 Inleiding

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

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

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

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

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

2.6.2 Het wezen van bestuurlijke beboeting

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.3 Bestuurlijke beboeting in het economisch ordeningsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Een stelsel van bestuurlijke boeten moet, wil het aan zijn doel beantwoor-
den, eenvoudig en efficiënt uit te voeren zijn,” aldus de toelichting van de com-
missie op het derde criterium. De bestuursrechtelijk te handhaven norm dient,
althans in de praktijk, voldoende duidelijk te zijn opdat zo weinig mogelijk
onzekerheid bestaat over de vraag of een zekere gedraging wel of niet be-
stuurlijk kan worden beboet. Eenvoudige en efficiënte uitvoering wordt volgens
de commissie ook bij navolging van het vierde criterium bereikt: degene die is
                                                       
92. Ctw (1994), p. 18 e.v.
93. Zie art. 2 lid 2 WAHV.



41EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

belast met de handhaving behoort over voldoende expertise te beschikken om
aan die handhaving ‘adequaat gestalte’ te geven. De bevoegdheid overtredingen
vast te stellen zou aldus de commissie kunnen worden opgedragen aan
‘gespecialiseerde diensten’, terwijl de vaststelling van de boete wordt over-
gelaten aan een ‘afzonderlijke boete-ambtenaar’. Toepassing van dit criterium
lijkt het derde criterium aan de kant te zetten, zo lijkt uit het rapport te volgen:
door een gespecialiseerd orgaan met handhaving te belasten “kunnen ook wat
moeilijker constateerbare feiten met voldoende zekerheid worden vastgesteld en
volgens een behoorlijke procedure worden afgedaan”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.4 Toepassing in de Mededingingswet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.6.5 Het arbeidsomstandighedenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

121. TK 1997-1998, 25879, nr. 3, p. 24.



48       EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

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

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

2.6.6 Jaarrekeningenrecht en arbeidstijdenrecht

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

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

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

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

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

2.6.7 Voorontwerp vierde tranche Awb

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

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

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

2.6.8 Generaal-preventieve aspecten

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

volgt: “Ordnungswidrigkeiten can, in sum, be characterized as offences of lesser seriousness which
can be punished by administrative fines and are adjudicated in a special admi- nistrative procedure.”
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Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Het Gesetz über Ordnungswidrigkeiten is zoals gezegd de kern van het Duitse
bestuursstrafrecht.139 De wet is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel bevat
‘algemene bepalingen’, die tezamen als het algemeen deel van het Ordnungs-
widrigkeitenrecht zijn te beschouwen. In het eerste deel zijn bepalingen te
vinden over de reikwijdte van de wet, de grondslagen van de aansprakelijkheid
(schuldgraad, poging, strafuitsluitingsgronden), de sanctie (Geldbuße), samen-
loop en verjaring. In het tweede deel zijn de voorschriften opgenomen omtrent
het zogenaamde ‘Bußgeldverfahren’, de sanctieprocedure. De voorschriften uit
het eerste en tweede deel zijn in beginsel van toepassing op alle in bijzondere
wetten neergelegde Ordungswidrigkeiten. In het derde deel van de OWiG ten
slotte zijn nog een aantal bijzondere ‘delicten’ opgenomen.

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

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

Weigend (1994), p. 96 en 97.



55EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Nederlands economisch tuchtrecht

2.7.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.2 Het oude tuchtstrafrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

206. Wet van 8 april 1971, Stb. 371 (nadien gewijzigd).
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ding207, het Landbouwkwaliteitsbesluit onbewerkt hout208 en het Landbouwkwa-
liteitsbesluit scharreleieren209.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

215. Richtlijn van 8 september 1998, Stc. 1999, 61.



71EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7.4 Tuchtrecht zonder deugdelijke grondslag 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8 Civielrechtelijke handhaving

2.8.1 Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.3 Civielrechtelijke handhaving van het jaarrekeningenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zie Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 39.
258. Commissie Ondernemingsrecht (1968), p. 39.



83EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

ginsel meebrengt dat handelen in strijd met een (te) vage norm niet mag worden
strafbaargesteld.259

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.4 Het mededingingsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.8.5 Het arbeidsomstandighedenrecht

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

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

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

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

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

Dubbele normering in de Arbeidstijdenwet
Het in de Arbeidstijdenwet opgenomen gecompliceerde systeem van ‘dubbele
normering’ is van toepassing op de regeling van de ‘normale’ dagelijkse ar-
beidstijd, de arbeidstijd op zondag, nachtarbeid, overwerk en pauzes.296 Met be-
trekking tot deze arbeidstijdregelingen kent de wet in de eerste plaats zogenaam-
de ‘basisnormen’. Een voorbeeld van een basisnorm is art. 5:7 lid 1 Atw, dat
voorschriften geeft omtrent de dagelijkse arbeidstijd: “Iedere werknemer van 18
jaar of ouder verricht ten hoogste 9 uren per dienst, 45 uren per week en in elke
periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld 40 uren per week arbeid.”
                                                       
291. Zie voor een algemeen commentaar op de Arbeidstijdenwet Geers en Heerma van Voss (1996).
292. Zie voor dit begrip onder meer TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 43.
293. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 3 en p. 35 e.v.
294. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 36.
295. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 37.
296. Zie de artikelen 5:4, 5:7, 5:8, 5:9 en 5:10 Atw.



92       EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

De basisnormen vormen te zamen de zogenaamde ‘standaardregeling’.297 Van
deze (wettelijke) standaardregeling mag enkel door middel van een ‘collectieve
regeling’, zoals een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), worden afgeweken.
De verzameling arbeids- en rusttijden die van de standaardregeling afwijkt en is
neergelegd in een collectieve regeling wordt de overlegregeling genoemd. Ieder
beding waarbij op andere wijze wordt afgeweken van de wettelijke basisnorm is
nietig.298 De nietigheid kan bij de gewone burgerlijke rechter worden in-
geroepen. Met dit systeem heeft de wetgever aansluiting gezocht bij het arbeids-
overeenkomstenrecht.299 Dat rechtsgebied kent zogenaamde ‘driekwart dwin-
gende’ normen, waarvan alleen bij cao of een regeling ‘door of namens een
publiekrechtelijk orgaan’ mag worden afgeweken.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.9.1 Inleiding

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

2.9.2 Artikel 2:63 BW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10 Slot: effectiviteit en wijze van afdoening

2.10.1 Afdoeningskeuzes in het economisch ordeningsrecht

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

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

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

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



105EFFECTIVITEIT EN WIJZE VAN AFDOENING

De Sociaal-Economische Raad achtte de mogelijkheid van civielrechtelijke
handhaving van het mededingingsrecht van groot belang omdat op die manier
(voor een deel) “kan worden voorzien in de noodzaak tot concrete uitwerking
van de mededingingspolitieke normen”. In zowel het jaarrekeningrecht (althans
voor wat betreft de inrichtingsvoorschriften) als in het mededingingsrecht ver-
vult het civiele recht dus een nadere normscheppende functie.

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

2.10.2 Het belang van een ‘effectieve wetshandhaving’

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

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

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

2.10.3 Effectiviteit en toedeling van ‘onrecht’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.4 Overheidsinterventie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.10.5 Conclusie

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

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

Het voorgaande roept de vraag op, in hoeverre de ontwikkeling van aansprake-
lijkheidsfiguren en de invulling van aansprakelijkheidsvoorwaarden door het
streven naar een effectieve wetshandhaving zijn of worden beïnvloed. In de vol-
gende hoofdstukken zal een drietal rechtsfiguren of aansprakelijkheidsfeno-
menen onder de loep worden genomen: de werking van het schuldbeginsel,
vraagstukken van ‘functionele verantwoordelijkheid’ en de strafbaarheid van de
rechtspersoon. Is de introductie van deze figuren (mede) beïnvloed door het stre-
ven naar een effectieve wets- of normhandhaving? Is ten aanzien van deze
figuren sprake van min of meer autonome aansprakelijkheidsvoorwaarden, of
worden de voorwaarden (mede) beïnvloed door het belang van een effectieve
wets- of normhandhaving?
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Hoofdstuk 3

Geen straf zonder schuld

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

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

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

3.2.1 Het ‘Melk en water-arrest’

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2 De werking van het schuldbeginsel

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

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

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

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

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

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

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

3.3.1 Bijzondere disculpatiegronden voor bestuurders en commissarissen

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

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

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

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

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

Om op grond van art. 22 van de Wet op de coöperatieve vereenigingen
vrijuit te kunnen gaan diende de bestuurder volgens die bepaling bewijs te leve-
ren van zijn verzet. Een aantal leden van de commissie van rapporteurs achtte de
bepaling op dit punt te streng, “omdat het bewijs door de slotbepaling gevor-
derd, dikwijls moeijelijk zal zijn te leveren.”19 De minister was het daar niet mee
eens, en de bepaling werd gehandhaafd. De minister schreef in reactie op de
opmerking van de commissie van rapporteurs: “Het vermoeden dat eene hande
                                                       
15. Remmelink (1996), p. 137. 
16. Hazewinkel-Suringa (1975), p. 96.
17. Wet van 17 november 1876, Stb. 227, ‘tot regeling der coöperatieve vereenigingen’.
18. TK 1874-1875, 145.3, p. 7 (toelichting op art. 18 van het ontwerp).
19. TK 1875-1876, 28.1, p. 7.
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ling van het bestuur met goedvinden van ieder bestuurder is geschied, is allezins
geregtvaardigd. De bestuurder die het tegendeel beweert, moet daarvan dan ook
het bewijs leveren.”20 De minister wees verder met name op de praktische, pro-
cessuele uitwerking van de disculpatiegrond: “Het openbaar ministerie de ver-
pligting op te leggen van het bewijs, dat een bestuurder het zijne niet heeft ge-
daan om de overtreden verpligting na te komen zoude, bij de moeijelijkheid van
dat bewijs, veelal gelijkstaan met het verleenen van straffeloosheid.” Door de
bestuurder bewijs te laten leveren van zijn onschuld, werd een effectieve bestrij-
ding van wetsovertredingen veilig gesteld.

3.3.2 Artikel 51 (oud) Sr

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

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

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

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

uit 1876 geschrapt. De bestuurders van een coöperatieve vereeniging konden sindsdien een beroep
doen op art. 51 (oud) Sr (zie met betrekking tot de Wet op de coöperatieve vereenigingen 1925 uit-
drukkelijk Gezelle Meerburg, Verloop en  Weststrate (1928), p. 124 (commentaar op art. 38)). Zie
over art. 51 (oud) Sr ook Remmelink (1963), p. 119 e.v., alsmede Van Woensel (1993), p. 21.
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bod of gebod der wet niet mogelijk, zoo ieder lid van het bestuur zich kon
verdedigen met de bloote bewering, dat hij in de minderheid was geweest
of tot de uitvoering van het besluit niet had medegewerkt. Om zich te vrij-
waren van straf wordt dus van hem het bewijs gevorderd dat de overtre-
ding buiten zijn toedoen is gepleegd.”22

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

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

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

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

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

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

3.3.3 Bijzondere disculpatiegronden in het oude arbeidsomstandigheden-
recht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1 Het jaarrekeningenrecht

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

3.4.2 Het mededingingsrecht

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

                                                       
43. Zie zijn noot onder Rechtbank Roermond 21 september 1983, NJ 1984, 141.
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ten aanzien van alle genoemde aansprakelijkstellingen in bijzondere disculpatie-
gronden.

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

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

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

Keulen (1996), p. 110 e.v. en Den Hartog (1998), p. 110-124. Dat art. 6 lid 2 EVRM gevolgen kan
hebben voor het materiële recht wordt bevestigd door twee andere uitspraken van het EHRM. In
Pham Hoang v. Frankrijk, EHRM 25 september 1992, NJ 1995, 593, speelde een zelfde kwestie als
in Salabiaku: het gebruik van objectieve vermoedens tegenover de mogelijkheid van verweer. In
E.L., R.L. en J.O.-L. v. Zwitserland, EHRM 29 augustus 1997, zaak 75/1996/694/886 (zie rubriek
Rechtspraak EVRM, DD 1997, p. 1070) ging het om een bepaling op grond waarvan aan de erfge-
namen een boete kon worden opgelegd, als na het overlijden van de belastingplichtige erflater was
gebleken dat die de belasting had ontdoken. Het Hof overwoog dat het stellen van ‘criminal sancti-
ons on the living for acts apparantly committed by a deceased person’ in strijd is met het in art. 6 lid
2 neergelegde vermoeden van onschuld.
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grenzen worden uitgegaan van een objectief vermoeden van schuld, mits de
betrokkene de gelegenheid krijgt aannemelijk te maken dat hem van de overtre-
ding geen verwijt kan worden gemaakt (...).46 Wanneer daarvan sprake is hangt
af van de overtreden norm.”47 Uit de toelichting lijkt verder te volgen dat de
minister ook zonder een disculpatiegrond uit de voeten had gekund. “De ver-
bodsbepalingen in artikel 6, eerste lid, en artikel 24 zijn gericht op ondernemin-
gen. De daar bedoelde rechtshandelingen en feitelijke gedragingen die onderne-
mingsgedrag afstemmen zullen in de praktijk altijd geschieden door iemand die
gerechtigd is voor de onderneming te handelen. Hoewel dus een situatie dat de
betrokken onderneming geen verwijt kan worden gemaakt nauwelijks voorstel-
baar is, is in het derde lid desalniettemin een dergelijke disculpatiegrond opge-
nomen. Hiermee is het wettelijk stelsel in ieder geval in overeenstemming met
de eisen van artikel 6, tweede lid, EVRM op dit punt.”48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.3 Het arbeidsomstandighedenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.4 Mogelijk toekomstig recht:  Voorontwerp vierde tranche Algemene
wet bestuursrecht

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

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

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

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

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

3.5 De doelmatige werking van het schuldbeginsel

3.5.1 Doelmatigheid en rechtsbescherming

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

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

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

Van der Meulen (2000), p. 439 e.v.
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niet heeft gedaan om de overtreden verpligting na te komen zoude, bij de moe-
ijelijkheid van dat bewijs, veelal gelijkstaan met het verleenen van straffeloos-
heid.” Uit de reactie van de minister op de bezwaren van de commissie van rap-
porteurs vallen een tweetal punten op. In de eerste plaats zag de minister de
wettelijke disculpatiebepaling kennelijk als (rechtvaardige) correctie op het
vermoeden dat iedere bestuurder op strafrechtelijk relevante wijze betrokken
was bij de niet-naleving van verplichtingen, die op het bestuur als zodanig rust-
ten. Dit duidt op een aanvaarding van vooronderstelde verwijtbaarheid. In de
tweede plaats blijkt dat de disculpatiegrond zowel rechtsbeschermende aspecten,
als aspecten van effectiviteit in zich verenigt. Het OM belasten met het bewijs,
dat de bestuurder niet het zijne heeft gedaan om de ‘overtreden verpligting’ na te
komen, zou wegens de ‘moeijelijkheid’ van dat bewijs in veel gevallen tot straf-
feloosheid van de bestuurder leiden. Dat gegeven was kennelijk onaanvaardbaar.
Minder onaanvaardbaar was het om de bestuurder te belasten met tegenbewijs,
hoewel ook dat bewijs, in ieder geval in de ogen van de commissie van rappor-
teurs, ‘moeijelijk’ te leveren was. Ook de disculpatiegronden uit het oude ar-
beidsomstandighedenrecht waren ingebed in overwegingen van effectiviteit en
rechtsbescherming: de disculpatiebepalingen dienden ter verzachting van de
scherp geformuleerde aansprakelijkstellingen. Eenzelfde duale grondslag kon
ten slotte worden ontwaard bij het oude art. 51 Sr, de algemene disculpatiegrond
voor bestuurders.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.2 De verhouding tussen aspecten van effectiviteit en rechtsbescher-
ming

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.6 De werking van het schuldbeginsel in Engeland

3.6.1 Het schuldbeginsel

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

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

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

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

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

87. Stephen (1883), p. 95.
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loosheid’) en ‘knowledge’ (‘wetenschap’).88 De wetgever en de rechtspraak
hebben in de loop der tijden echter ook wel meer ‘objectieve’ elementen erkend
die, gekoppeld aan een strafbare gedraging, tot strafbaarheid kunnen leiden:
‘negligence’ en ‘objective recklessness’.89 ‘Negligence’ wordt als volgt door
Card omschreven: “A person is negligent if his conduct in relation to a reaso-
nably intelligible risk falls below the standard which would be expected of a
reasonable person in the light of the risk”.90

3.6.2 De werking van het schuldbeginsel in het Engelse strafrecht

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

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

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

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

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

91. Archbold (1999), p. 1496, onder verwijzing naar rechtspraak.



151GEEN STRAF ZONDER SCHULD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7 ‘Strict liability’ nader beschouwd

3.7.1 Het resultaat van rechtsvinding

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

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

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

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

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

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

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

104. [1874-80] All ER Rep. 881 (CCR).
105. Vereist was bewijs van ‘intention’.



154     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

veerd. Een vergelijkbare benadering wordt in het Nederlandse recht gehanteerd
met betrekking tot de leeftijdsbestanddelen van de artt. 245 en 247 Sr.106

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7.2 Disculpatieverweren

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

130. [1984] 2 All ER 503 (PC).
131. [1984] 3 All ER 577 (HL).



160     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

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

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

3.7.4 Andere aspecten van doelmatigheid

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

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

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

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

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

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

3.7.6 ‘Enige verwijtbaarheid’ als ondergrens?

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

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

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

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

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



164     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

moet mogelijk een mens rea element in de delictsomschrijving worden ingele-
zen. Niet-verwijtbaarheid kan dan leiden tot straffeloosheid.

3.7.7 ‘Strict liability’ en ‘civil penalties’

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

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

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

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

3.8.1 Inleiding

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

3.8.2 Arbeidsomstandighedenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8.3 Het mededingingsrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Van der Woude (1999), p. 59 en 60.
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deren van een persoon die is belast met onderzoek naar een overtreding van de
artt. 85 en 86 van het EG-Verdrag (s. 65).165 
Resumerend
Het Engelse materiële mededingingsrecht, neergelegd in de Competition Act
1998, kent in navolging van het Europese kartelrecht een strikte uitwerking van
het schuldbeginsel. Voor beboetbaarheid dient telkens ‘intention’ of ‘negli-
gence’ te worden bewezen. Het Engelse mededingingsrecht wijkt daarmee af
van het Nederlandse mededingingsrecht, dat, zo bleek in paragraaf 3.4.2, uitgaat
van de leer van het materiële feit. Het formele Engelse mededingingsrecht lijkt
daarentegen enige offences of strict liability te kennen.

3.8.4 Het jaarrekeningenrecht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Een voorbeeld van een bepaling van ‘strict liability’, die in beginsel van
toepassing is op natuurlijke personen, is terug te vinden in s. 234(5) CA 1985:

“In the case of any failure to comply with the provisions of this Part as to
the preperation of a directors’ report and contents of the report, every per-
son who was a director of the company immediately before the end of the
period for laying and delivering accounts and reports for the financial year
in question is guilty of an offence and liable to a fine.” 

In het zesde lid van s. 234 CA is hieraan een bijzonder disculpatieverweer ge-
koppeld: “In proceedings against a person for an offence under this section it is a
defence for him to prove that he took all reasonable steps for securing complian



175GEEN STRAF ZONDER SCHULD

ce with the requirements in question.” Een vergelijkbare strafbepaling annex
disculpatiegrond is neergelegd in s. 241(2) en (3) met betrekking tot het niet-
naleven van de voorschriften, gegeven ten aanzien van de ter inzage legging van
de jaarrekening:

“(2) If the requirements of subsection (1) are not complied with before the
end of the period allowed for laying and delivering accounts and reports,
every person who immediately before the end of that period was a director
of the company is guilty of an offence and liable to a fine and, for conti-
nued contravention, to a daily default fine.
(3) It is a defence for a person charged with such an offence to prove that
he took all reasonable steps for securing that those requirements would be
complied with before the end of that period.”

In het vierde lid van s. 241 CA 1985 wordt bovendien nog een verweer ge-
noemd, dat uitdrukkelijk niet tot straffeloosheid kan leiden: “It is not a defence
to prove that the documents in question were not in fact prepared as required by
this Part.” De verdachte gaat dus niet vrijuit als hij kan bewijzen dat de beschei-
den in kwestie niet op de door de wet geëiste wijze zijn opgesteld. Davies
schrijft: “(...) (To) spike the guns of barrack-room lawyers, it is expressly stated
that it is not a defence to prove that the documents prepared were not in fact
prepared in accordance with the Act.”167 Met een dergelijk verweer zou iemand
kunnen willen aantonen dat het niet gaat om ‘jaarstukken in de zin van de wet’,
zodat de verplichting tot terinzagelegging niet zou gelden.

De civil penalty
Indien de voorschriften met betrekking tot de publicatie van de jaarstukken niet
zijn nageleefd, kunnen de bestuurders (directors) van een vennootschap straf-
rechtelijk worden aangesproken (s. 242(1) CA 1985). Naast deze strafbaarstel-
ling geldt het bepaalde in s. 242A CA 1985, dat de basis biedt voor bestuurlijke
beboeting van de vennootschap indien de publicatievoorschriften niet zijn na-
geleefd. De bestuurlijke boetebepaling betreft een aanvullende handhavingsmo-
gelijkheid, zo blijkt uitdrukkelijk uit de wet. In het eerste lid van s. 242A CA
1985 is bepaald:

“Where the requirements of section 242(1) are not complied with before
the end of the period allowed for laying and delivering accounts and re-
ports, the company is liable to a civil penalty. This is in addition to any li-
ability of the directors under section 242.”

In het tweede lid van s. 242A is de hoogte van de boete nader aangegeven.168 Uit
het vierde lid blijkt, welk verweer niet kan worden gevoerd: “It is not a defence
in proceedings under this section to prove that the documents in question were
not in fact prepared as required by this Part.”

                                                       
167. Davies (1997), p. 522.
168. Section 242A(3) CA 1985 laat de hoogte van de boete afhangen van de soort vennootschap (‘public

company’ of ‘private company’) en de duur van het verzuim.



176     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

De bestuurlijke boetebepaling is strikt geformuleerd; uit de bepaling volgt
dat het enkele niet voldoen aan de voorschriften van s. 242(1) CA 1985 leidt tot
de verbeurte van een civil penalty. Davies schrijft over de bepaling: “There are
obvious attractions in affording the Registrar an additional weapon in the form
of a penalty recoverable by civil suit to which there is no defence once it is
shown that accounts have not been delivered on time.”169 Davies gaat er kenne-
lijk van uit, dat s. 242A CA 1985 een bepaling van absolute liability is. Eerder,
in hoofdstuk 2, bleek evenwel dat ‘Companies House’, de ‘centrale Engelse
Kamer van Koophandel’, de boete in zeer uitzonderlijke omstandigheden niet
int.170 Daaruit zou kunnen volgen dat er toch enige ruimte lijkt te bestaan voor
het voeren van ‘defences’.

Jaarrekeningenrecht versus arbeidsomstandighedenrecht
De werking van het schuldbeginsel in het jaarrekeningenrecht lijkt nogal te ver-
schillen van de werking van het schuldbeginsel in het arbeidsomstandigheden-
recht. Immers, uit de bespreking van het arbeidsomstandighedenrecht bleek dat
dit rechtsgebied zich bedient van ‘offences of strict liability’, terwijl in het jaar-
rekeningenrecht in veel gevallen geschreven subjectieve voorwaarden voor
strafbaarheid gelden. Het jaarrekeningenrecht en het arbeidsomstandigheden-
recht verschillen echter minder van elkaar dan op het eerste gezicht het geval
lijkt te zijn. De HSWA 1974 kent in s. 37(1) namelijk een bijzondere bepaling,
die de functionarissen van een rechtspersoon onder omstandigheden strafrechte-
lijk aansprakelijk stelt indien de rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan. In
reg. 29(5) van de WTR 1998 is deze bepaling van overeenkomstige toepassing
verklaard op het arbeidstijdenrecht. Voor strafbaarheid van functionarissen op
grond van s. 37(1) HSWA 1974 dient telkens een schuldverband te worden be-
wezen. Zoals bleek, dient ook in het jaarrekeningenrecht ten aanzien van functi-
onarissen een schuldverband te worden bewezen. Kernverschil tussen de aan-
sprakelijkheid in het jaarrekeningrecht en het arbeidsomstandighedenrecht is dan
ook het verschil in de grondslag van de aansprakelijkheid van functionarissen.
In het jaarrekeningrecht kunnen de functionarissen als pleger worden aange-
sproken, terwijl de aansprakelijkheid van functionarissen in het arbeidsomstan-
dighedenrecht − gezien s. 37(1) HSWA 1974 − een afgeleide aansprakelijkheid
is. In hoofdstuk 5 zal worden teruggekomen op s. 37(1) HSWA 1974, alsmede
op soortgelijke bepalingen van afgeleide aansprakelijkheid. 

Resumerend
Opvallend is dat voor strafbaarheid van bestuurders of functionarissen wegens
schendingen van het jaarrekeningenrecht in beginsel, op een enkele uitzondering
na, bewijs van een subjectieve geestesgesteldheid vereist is. Gebleken is even-
wel dat dit samenhangt met het ontbreken van een bepaling, die functionarissen

                                                       
169. Davies, p. 523.
170. Zie par. 2.7.9. Daar bleek tevens dat de ‘Civilpenalty’ uiteindelijk met inschakeling van de burger-

lijke rechter kan worden ingevorderd.
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aansprakelijk stellen indien de vennootschap een strafbaar feit heeft begaan. In
het Engelse arbeidsomstandighedenrecht komt een dergelijke bepaling wel voor,
en daarin wordt voor het kunnen bestraffen van functionarissen telkens bewijs
van een geestesgesteldheid geëist. De delicten die door vennootschappen zelf
kunnen worden gepleegd lijken steeds ‘offences of strict liability’ te betreffen,
zonder dat is voorzien in een disculpatieverweer. 

3.9 Het schuldbeginsel in Duitsland

3.9.1 Verplicht bewijs van ‘opzet’ of ‘onachtzaamheid’

Volgens het Duitse Strafrecht is voor strafbaarheid altijd bewijs van opzet of
onachtzaamheid vereist ten aanzien van één, enkele of alle delictsbestandde-
len.171 Anders dan in het Nederlandse of het Engelse strafrecht kan strafbaarheid
nimmer intreden na ‘enkel’ bewijs van een gedraging of een toestand. “Im deut-
schen Strafrecht gibt es keine objektive Verantwortlichkeit,” aldus Jescheck en
Weigend.172 In de regel is voor strafbaarheid steeds ‘opzet’ (Vorsatz) vereist;
onachtzaamheid (Fahrlässigkeit) is alleen strafbaar, als de wet dat uitdrukkelijk
heeft bepaald. Dit wordt uitgedrukt in § 15 StGB: “Strafbar ist nur vorsätzliches
Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Strafe
bedroht.” § 15 StGB heeft een wetstechnische functie: “Er fügt in alle Tatbe-
stände, in denen nichts über die subjektiven Voraussetzungen gesagt ist, das
Vorsatzerfordernis ein.”173 Wezenlijker lijkt dat de bepaling tot uitdrukking
brengt dat strafbaarheid wegens onachtzaamheid uitzondering behoort te zijn174;
de Duitse wetgever heeft echter niet geschroomd de nodige culpose delicten te
formuleren.

Het Duitse strafrecht kent, gezien het ‘verplichte’ bewijs van opzet of on-
achtzaamheid, op dit punt een ‘striktere’ uitwerking van het schuldbeginsel dan
het Nederlandse en het Engelse Strafrecht. “Aus § 15 folgt (...), daß eine Tat
dem Täter nicht zugerechnet werden kann, wenn er sie nicht vorsätzlich oder zu

                                                       
171. De bij bepaalde Duitse delicten voorkomende geobjectiveerdheid van delictsbestanddelen zal niet

nader worden besproken. Zie daaromtrent in algemene zin Jescheck en Weigend (1996), p. 557 e.v.
172. Jescheck en Weigend (1996), p. 291 noot 1: “Im deutschen Strafrecht gibt es keine objektive Ver-

antwortlichtkeit wie bisher in Frankreich bei den “délits purement materiéls (...).” ‘Objektive Ver-
antwortlichkeit’ bestaat uitdrukkelijk wel in het Engelse strafrecht, aldus Jescheck en Weigend,
waarbij zij verwijzen naar de ‘strict liability’ delicten. De werking van het schuldbeginsel kent in
het Duitse recht geen koppeling met het soort delict (Duitse strafbare feiten zijn te verdelen in
‘Verbrechen’ en ‘Vergehen’, zie § 12 StGB). Onderscheidend criterium tussen de Duitse delicts-
soorten Verbrechen en Vergehen is de duur en de soort van de mogelijke straffen. Voorheen kende
het Duitse Strafrecht, naast de genoemde delictssoorten, ook nog de ‘Übertretungen’. De Duitse
overtredingen zijn in de jaren zeventig van de vorige eeuw evenwel deels omgezet in Vergehen, en
deels in Ordnungswidrigkeiten. Zie omtrent de Duitse delictscategorieën onder meer: Schön-
ke/Schröder, commentaar op § 12 StGB.

173. Leipziger Kommentar, § 15 Rn 3.
174. Zie over de uitzonderingspositie van strafbaarheid wegens onachtzaamheid Jescheck en Weigend

(1996), p. 291.
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mindest fahrlässig begangen hat,” zo schrijven Jescheck en Weigend.175 Het
Leipziger Kommentar op het Duitse Wetboek van Strafrecht koppelt § 15 StGB
uitdrukkelijk aan het schuldbeginsel: “Der Grundsatz, daß strafbar nur vorsätzli-
ches Handeln ist, soweit nicht das Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit
Strafe bedroht, enthält mittelbar die Bestimmung, daß bei Fehlen von Vorsatz
und Fahrlässigkeit keine Strafbarkeit gegeben ist, was sich freilich auch aus dem
Schuldgrundsatz ergeben würde.”176 Enige kanttekeningen zijn hier echter op
hun plaats. Het Duitse Strafrecht kent geen ‘overtredingen’ meer. Het Duitse
Strafgesetzbuch kent daarom slechts ‘ernstige’ delicten, die bij ons het etiket
misdrijf zouden verdienen. De werking van het schuldbeginsel bij Nederlandse
misdrijven verschilt voor wat betreft het verplichte bewijs van opzet of onacht-
zaamheid derhalve niet veel van de werking van het schuldbeginsel bij de in het
Duitse Strafgesetzbuch opgenomen delicten. Anderzijds kent het Ordnungs-
widrigkeitenrecht, zo zal nog blijken, een even strikte uitwerking van de
‘Schuldgrundsatz’.

3.9.2 Vorwerfbarkeit

Inleiding
Volgens de oude Duitse dogmatiek waren opzet en onachtzaamheid de enige
elementen van ‘het’ (psychologische) schuldbegrip. ‘Schuld’ was in die opvat-
ting een verzamelbegrip voor de twee schuldvormen opzet en onachtzaamheid.
Later kwam het normatieve schuldbegrip tot ontwikkeling, waarbij ‘Schuld’
uiteindelijk werd opgevat als ‘Vorwerfbarkeit’: “das Belastetsein mit der Ver-
antwortung für eine rechtswidrige Tat.”177 Strafbaarheid treedt bij de werking
van het normatieve schuldbegrip niet (slechts) in omdat de dader onachtzaam of
opzettelijk heeft gehandeld, maar omdat de dader onachtzaam of opzettelijk
handelen kan worden verweten. In Duitsland is het beginsel “Jede Strafe setzt
Schuld voraus” een ‘verfassungsrechtlicher Grundsatz’.178

Als ‘Vorwerfbarkeit’ wordt aangenomen, dan wordt daarmee tot uitdruk-
king gebracht dat de dader ‘anders had kunnen handelen’. Als gevolg van dit
oordeel mag de dader worden gestraft. Het Duitse BGH omschrijft de ‘Vorwerf-
barkeit’ als volgt:

“Strafe setzt Schuld voraus. Schuld ist Vorwerfbarkeit. Mit dem Unwer-
turteil der Schuld wird dem Täter vorgeworfen, daß er sich nicht rechtmä-
ßig verhalten, daß er sich für das Unrecht entschieden hat, obwohl er sich
rechtmäßig verhalten, sich für das Recht hätte entscheiden können. Der

                                                       
175. Jescheck en Weigend (1996), p. 291.
176. Leipziger Kommentar, § 15 Rn. 6.
177. Fischer (2001),Vor § 13 Rn. 28. Vergelijk Jeschek en Weigend (1996), p. 23: “Der Schuldgrundsatz

bedeutet, daß staatliche Strafe nur auf die Feststellung gegründet werden darf, daß dem Täter seine
Tat persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann (...).”

178. Leipziger Kommentar, Vor § 13, Rn 65. Zie tevens Jescheck en Weigend (1996), p. 23, onder ver-
wijzing naar rechtspraak van het Bundesverfassungsgericht. Ook geldt in Duitsland “daß die Strafe
auch das maß der Schuld nicht überschreiten darf” (Jescheck en Weigend (1996), p. 23).
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innere Grund des Schuldvorwurfs liegt darin, daß der Mensch auf freie,
verantwortliche, sittliche Selbstbestimmung angelegt und deshalb befähigt
ist, sich für das Recht und gegen das Unrecht zu entscheiden, sein Ver-
halten nach den Normen des rechtlichen Sollens einzurichten und das
rechtlich Verbotene zu vermeiden, solange er die sittliche Reife erlangt
hat und solange die Anlage zur freien sittlichen Selbstbestimmung nicht
durch die in § 51 StGB genannten krankhaften Vorgänge gelähmt oder
auf Dauer zerstört ist.”179

‘Schuld’ in de zin van ‘Vorwerfbarkeit’ heeft bij opzetdelicten dezelfde functie
als bij onachtzaamheidsdelicten; zij betreft de normatieve beoordeling van ge-
drag, dat beantwoordt aan een delictsomschrijving en dat wederrechtelijk is.
Echter, de kenmerken van de ‘Schuld’ zijn bij opzetdelicten anders dan bij on-
achtzaamheidsdelicten. Bij opzetdelicten heeft de Vorwerfbarkeit een engere
betekenis; de Vorwerfbarkeit bij onachtzaamheidsdelicten is in de basis opge-
bouwd uit dezelfde elementen als de verwijtbaarheid bij opzetdelicten, maar
deze zijn aangevuld met enige andere elementen.

Alvorens nader wordt ingegaan op de inhoud van de Vorwerfbarkeit, zal in
het kort een omschrijving worden gegeven van de dogmatische invulling van de
begrippen Vorsatz en Fahrlässigkeit.180 Een bespreking van deze schuldvormen
is op zijn plaats vanwege de in het Duitse recht geldende strikte uitwerking van
het schuldbeginsel, en vanwege het verschil in omvang van de Vorwerfbarkeit
bij enerzijds opzetdelicten, en anderzijds onachtzaamheidsdelicten.

Vorsatz en Fahrlässigkeit
Jescheck en Weigend omschrijven het begrip Vorsatz als volgt: “Vorsatz be-
deutet nach einer gängigen, aber ungenauen Definition das Wissen und Wollen
der zum gesetzlichen Tatbestand gehörenden objektiven Merkmale (...).”181 De
Duitse literatuur onderscheidt drie soorten opzet: Absicht, direkter Vorsatz en
bedingter Vorsatz. Iedere ‘opzetcategorie’ kent daarbij zijn eigen ‘mix’ van
willen en weten: “Allgemein ist zu sagen, daß zum Vorsatz in allen drei Arten in
verschiedener Weise ein intellektuelles und ein voluntatives Moment gehört.”182

Bij ‘Absicht’ domineert de factor ‘willen’: “Absicht bedeutet, daß der Täter die
tatbestandsmäßige Handlung oder den im Tatbestand vorausgesetzten Erfolg
oder beides anstrebt.”183 De dader die met ‘Absicht’ handelt, streeft dus naar de
verwezenlijking van een gevolg. “Direkter Vorsatz (...) bedeutet, daß der Täter

                                                       
179. BGHSt 2, 200 en 201.
180. De schuldvormen ‘opzet’ en ‘culpa’ worden soms tot het Schuldbegriff gerekend. Onder invloed

van de ‘finale handelingsleer’ wordt het opzet en een deel van de culpa, te weten de (objectieve)
zorgplichtschending, ook wel losgekoppeld van het Schuldbegriff en toegedeeld aan de delictsom-
schrijving. De ‘finale handelingsleer’ kan worden gezien als het sluitstuk van de ontwikkeling van
het normatieve schuldbegrip, aangezien het schuldbegrip door de toedelingsactie is ontdaan van
psychologische elementen. Zie hieromtrent Roxin (1997), p. 730, alsmede Peters (1966), p. 50 e.v.

181. Jescheck en Weigend (1996), p. 293. Evenzo Fischer, § 15 Rn. 2: “Der Vorsatz ist nach einer un-
genauen Kurzformel Wissen und Wollen der Tatbestandverwirklichung”.

182. Jescheck en Weigend (1996), p. 293.
183. Jescheck en Weigend (1996), p. 297.
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sicher weiß, daß bestimmte Tatbestandsmerkmale vorliegen oder während sei-
ner Handlung erfüllt werden, insbesondere daß er den Eintritt des tatbestands-
mäßigen Erfolgs als gewiß voraussieht.”184 Bij deze vorm van opzet overheerst
de factor ‘weten’.185 Onder ‘direkter Vorsatz’ wordt niet alleen ‘zekerheidsbe-
wustzijn’ geschaard. Ook de wetenschap dat een zeker gevolg hoogstwaar-
schijnlijk zal optreden wordt door het begrip omvat.186 De derde opzetcategorie
wordt ‘bedingter Vorsatz’ genoemd. “Bedingter Vorsatz bedeutet, daß der Täter
die Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes ernstlich für möglich halt und
sich mit ihr abfindet.”187 Kenmerk van ‘bedingter Vorsatz’ is dat de dader zich
bewust is van een concreet gevaar, dat tot de vervulling van de delictsomschrij-
ving zal kunnen leiden, terwijl het risico van verwezenlijking van dit gevaar
door de dader hoog wordt ingeschat. “Zur Vorstellung von der Ernstlichkeit muß
hinzukommen, daß sich der Täter mit der Verwirklichung des Tatbestandes
abfindet (vielfach als “voluntatives” Vorsatzelement bezeichnet).”188 Daarmee
wordt bedoeld, zo blijkt bij Jescheck en Weigend, dat de dader er voor kiest om
− bij het proberen te bereiken van een doel − de vervulling van de delictsom-
schrijving ‘zich te laten welgevallen’.189 ‘Bedingter Vorsatz’ is soms moeilijk te
onderscheiden van bewußte Fahrlässigkeit. Ook bij bewuste onachtzaamheid
beseft de dader het gevaar, maar het risico van de verwezenlijking van het ge-
vaar wordt bijvoorbeeld te laag ingeschat. Ook kan de dader het risico van ver-
wezenlijking goed hebben ingeschat, maar ‘pflichtswidrig’ op het uitblijven van
het gevolg hebben vertrouwd.190  

Volgens Jescheck en Weigend kan ‘onachtzaamheid’ of Fahrlässigkeit
worden aangenomen indien vastgesteld kan worden dat door een objectieve
schending van een zorgplicht een (objectief) voorzienbaar strafrechtelijk rele-
vant gevolg is ingetreden. Of deze zorgplichtschending kan worden gestraft,
hangt uiteindelijk af van de vraag of de zorgplichtschending aan de dader kan
worden verweten.191 Jescheck en Weigend koppelen de ‘onachtzaamheid’ als
zodanig los van de vraag naar de verwijtbaarheid van de onachtzaamheid.
Daarmee worden onachtzaamheidsdelicten op dezelfde wijze benaderd als op-
zetdelicten. Eerst lijkt ‘opzettelijk’ dan wel ‘onachtzaam’ handelen te kunnen
worden vastgesteld, pas daarna wordt bekeken of dit handelen de dader kan
worden verweten. In de Nederlandse dogmatiek omvat het ‘culpa-oordeel’ de
verwijtbaarheid; Jescheck en Weigend lijken daarentegen onachtzaamheid (Fah-
rlässigkeit) aan de ene kant, en onachtzaamheidsschuld (Fahrlässigkeitsschuld)
aan de andere kant uit elkaar te trekken. Fischer lijkt evenwel een meer ‘Neder-
landse’ benadering van de onachtzaamheid voor te staan: “Fahrlässigkeit (...), ist

                                                       
184. Jescheck en Weigend (1996), p. 298.
185. Jescheck en Weigend (1996), p. 298.
186. Jescheck en Weigend (1996), p. 299.
187. Jescheck en Weigend (1996), p. 299.
188. Jescheck en Weigend (1996), p. 300.
189. Jescheck en Weigend (1996), p. 300.
190. Jescheck en Weigend (1996), p. 301.
191. Jescheck en Weigend (1996), p. 563 e.v. 
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gegeben, wenn der Täter einen Tatbestand rechtswidrig und vorwerfbar verwir-
klicht, ohne die Verwirklichung zu erkennen oder zu wollen (...).”192 Het ver-
schil in benadering leidt bij de onachtzaamheidsdelicten tot een subtiel dogma-
tisch verschil. Dat verschil heeft te maken met de wijze waarop het ontbreken
van verwijtbaarheid inwerkt op het onachtzaamheidsoordeel. De dader heeft, zo
zal straks nog blijken, onder meer niet-verwijtbaar gehandeld bij onachtzaam-
heidsdelicten indien anders handelen niet van hem kan worden ‘gevergd’. Bij
Jescheck en Weigend lijkt de vraag, of anders handelen van de dader kan wor-
den gevergd, te worden losgelaten op de objectieve onachtzaamheid: de objec-
tieve schending van een zorgplicht waardoor een (objectief) voorzienbaar straf-
rechtelijk relevant gevolg is ingetreden. De ‘onvergbaarheid’ van anders hande-
len is een onderdeel van de verwijtbaarheid, en het verwijtbaarheidsoordeel
maakt volgens Jescheck en Weigend uit − zoals gezegd − of de dader wegens de
vastgestelde onachtzaamheid kan worden gestraft.193 Volgens Fischer werkt de
‘onvergbaarheid’ van anders handelen daarentegen in op de vraag of sprake is
van de schending van een zorgplicht. Zoals bleek, is de schending van een zorg-
plicht onderdeel van de onachtzaamheid. Fischer schrijft: “Die Pflichtwidrigkeit
entfällt, wenn dem Täter anderes Handeln nicht zugemutet werden kann (...).”194

Tot slot: volgens de Duitse dogmatiek sluiten opzet en culpa elkaar uit. “Die
Fahrlässigkeit ist also nicht eine mildere Form des Vorsatzes, sondern etwas
anderes als der Vorsatz (...).”195 Kernverschil is dat de ‘onachtzame dader’ on-
bewust, en de doleuze dader bewust in strijd handelt met de rechtsorde.196 Dat
opzet en onachtzaamheid elkaar wederzijds uitsluiten wordt in de rechtspraak
gerelativeerd, zo blijkt bij Jescheck en Weigend. Volgens het BGH mag een
dader, van wie niet kan worden vastgesteld of hij opzettelijk, dan wel uit on-
achtzaamheid heeft gehandeld, veroordeeld worden wegens onachtzaamheid.197 

De ‘Vorwerfbarkeit’ bij opzetdelicten
Bij opzetdelicten is het ‘Schuldbegriff’ volgens Jescheck en Weigend opge-
bouwd uit een drietal elementen: de ‘Schuldfähigkeit’, het ‘Bewußtsein der
Rechtswidrigkeit’ en de ‘Normalität der begleitender Umstände’.198 Deze ele

                                                       
192. Fischer (2001), § 15 Rn. 12.
193. Jescheck en Weigend (1996), p. 566.
194. Fischer (2001), § 15 Rn 16. Indien naar Nederlands recht het ‘verwijtbaarheidsoordeel’ zou worden

losgemaakt van het ‘onachtzaamheidsoordeel’ zou het ontbreken van verwijtbaarheid in beginsel tot
een ‘ontslag van alle rechtsvervolging’ leiden. Naar Duits recht maakt het voor de einduitspraak
van de rechter niet uit of de lijn van Jescheck en Weigend wordt gevolgd, of − zoals ik hem versta −
de lijn van Fischer. Het ontbreken van verwijtbaarheid zal in beide visies leiden tot de einduitspraak
Freispruch (het Duitse kent niet het onderscheid tussen ’vrijspraak’ en ‘ontslag van alle rechtsver-
volging’). Zie nader over de einduitspraak van de Duitse strafrechter: Meyer-Großner (2001), de
diverse aantekeningen op § 260 StPO e.v.

195. Jescheck en Weigend (1996), p. 563, onder verwijzing naar rechtspraak.
196. Jescheck en Weigend (1996), p. 563.
197. Jescheck en Weigend (1996), p. 563. De schrijvers stemmen niet in met deze ontwikkeling.
198. Jescheck en Weigend (1996), p. 429. Vergelijk Roxin (1997), p. 724, die als elementen aanwijst de

‘Schuldfähigkeit’, de ‘Möglichkeit der Unrechtskenntnis’ en de ‘Normalität der Handlungssituati-
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menten worden voorondersteld aanwezig te zijn indien is vastgesteld dat de
dader een wederrechtelijke, in een delictsomschrijving omschreven opzettelijke
gedraging heeft begaan. Het eerste element, de ‘Schuldfähigkeit’, ontbreekt
volgens de Duitse strafwet als de dader ten tijde van het plegen van een strafbaar
feit jonger is dan veertien jaren oud (§ 19 StGB.199) Een tweede wettelijke grond
voor het aannemen van ‘Schuldunfähigkeit’ betreft de (volledige) ontoereke-
ningsvatbaarheid: de ‘Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen’ (§ 20
StGB200). Zowel § 19 als § 20 StGB wordt opgevat als ‘Schuldausschließungs-
grund’, maar § 19 StGB fungeert processueel gezien als vervolgingsuitsluitings-
grond.201

Het tweede element van de schuld betreft het ‘Unrechtsbewußtsein’: “Das
Bewußtsein der Rechtswidrigkeit, mindestens aber die Möglichkeit, sich der
Rechtswidrigkeit bei gehöriger Gewissensanspannung bewußt zu werden, ist
Bestandteil der Schuld.”202 Met deze voorwaarde voor strafbaarheid wordt uit-
gedrukt dat “der Täter weiß, daß das, was er tut, rechtlich nicht erlaubt, sondern
verboten ist”203. Het gaat bij het bestaan van ‘Unrechtsbewußtsein’ niet om de
vraag, of de dader wist dat hij een rechtsregel overtrad of dat hij wist, dat hij een
strafbaar feit pleegde; het gaat om het bewustzijn “daß die Tat der Gemein-
schaftsordnung widerspricht und deswegen rechtlich verboten ist”.204 Het be-
staan van ‘Unrechtsbewußtsein’ wordt voorondersteld. Het ontbreekt, als blijkt
van een ‘Verbotsirrtum’ die niet vermijdbaar was: “Fehlt dem Täter bei Bege-
hung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er
diesen Irrtum nicht vermeiden konnte” (§ 17, eerste volzin, StGB). § 17, eerste
volzin, StGB, te zien als een wettelijke regeling van rechtsdwaling, is eveneens
een ‘Schuldausschließungsgrund’.205 Indien blijkt van een niet-vermijdbare
dwaling omtrent het verboden zijn van de gedraging, ontbreekt ‘Schuld’ omdat
het vooronderstelde ‘Unrechtsbewußtsein’ ontbreekt. Een succesvol beroep op

                                                       
on’. Het tweede element wordt in de literatuur ook wel kortweg aangeduid als ‘Unrechtsbewußt-
sein’.

199. “Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist.”
200. “Ohne schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung,

wegen einer tiefgreifender Bewußtseinsstörung oder wegen Schwachsinns oder einer schweren an-
deren seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht
zu handeln.” ‘Verminderde toerekeningsvatbaarheid’ (‘verminderte Schuldfähigkeit’) kan aanlei-
ding geven tot strafvermindering (§ 21 StGB). 

201. De rechter spreekt in dit uitzonderingsgeval geen Freispruch uit, maar de Einstellung des Verfah-
rens (§ 206a jo. § 260 Abs. 3 StPO).

202. Fischer (2001), Vor § 13 Rn. 31. Het met succes inroepen van de ‘Unbewußtsein’ leidt tot vrij-
spraak (Roxin (1997), p. 793).

203. BGHSt 2, 196.
204. BGHSt 15, 377, 382ff.
205. Verderop in de tekst zal nog de in de wet verankerde ‘feitelijke dwaling’ ter sprake komen, die het

opzet kan wegnemen. Remmelink (1996, p. 381 noot 1) heeft gesignaleerd dat de juridische dwa-
ling geheel is ontdaan van feitelijke elementen, hetgeen hij bezwaarlijk acht. “Ondanks de keurige
splitsing in Duitsland van beide dwalingsvarianten zijn wij van oordeel, dat error juris niet in rein-
cultuur voorkomt, en dat, met name als het erom gaat of het advies, dat de dader heeft ingewonnen
wel voldoende betrouwbaar was, ook feitelijke omstandigheden een rol spelen. Denk ook aan dwa-
ling t.a.v. de wederrechtelijkheid.”
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deze vorm van dwaling laat bij doleuse delicten het bewijs van ‘opzet’ onverlet.
Indien de dwaling vermijdbaar was kan de dwaling aanleiding geven tot straf-
vermindering (§ 17, tweede volzin, StGB).

Het derde element van de ‘Schuld’ is de ‘Normalität der begleitender Um-
stände’. In beginsel kan worden aangenomen dat het strafbare feit onder ‘nor-
male omstandigheden’ is begaan. Dit is anders, indien blijkt van bijzondere, in
de wet omschreven omstandigheden. “Liegen bestimmte im Gesetz vorgesehene
Ausnahmesituationen vor, die die Fähigkeit zu normgemäßer Selbsbestimmung
erfahrungsgemäß erheblich beeintrachten, so wird der Täter entschuldigt, weil
dann die besondere Zwangslage, in der die Tat begangen wurde, den Mangel an
Rechtsgesinnung relativiert.”206 De gronden die de vooronderstelde ‘Normalität’
kunnen wegnemen worden de Entschuldigungsgründen genoemd. Deze gronden
worden in de Duitse literatuur onderscheiden van de eerder genoemde Schuld-
ausschließungsgründen die de vooronderstelde ‘Schuldfähigkeit’ en ‘Unrechts-
bewußtsein’ kunnen aantasten. Roxin schrijft: “Bei den Schuldausschließungs-
gründen, zu denen die fehlende Schuldfähigkeit und der vermeidbare Verbotsirr-
tum gezählt werden, soll es von vornherein an Jeder Schuld fehlen, weil der
Täter nicht anders handeln konnte. Dagegen soll bei den Entschuldigungsgrün-
den, zu denen vor allem der Notwehrexzeß (§ 33) und der Notstand (§ 35) ge-
rechnet werden, eine verringerte Schuld bestehen bleiben, so daß der Gesetzge-
ber nur in folge besonderer Nachsicht auf die an sich noch mögliche Erhebung
des Schuldvorwurfs verzichtet.”207 De achtergrond van de idee dat ‘Entschuldi-
gungsgründen’ alleen door de wetgever kunnen worden gegeven is dat bij het
bestaan van bijzondere omstandigheden − anders dan bij het bestaan van een
‘Schuldausschließungsgrund’ − niet alle schuld ontbreekt. Bestraffing zou in het
geval van ‘abnormale omstandigheden’ niet ondenkbeeldig zijn, omdat er nog
enige schuld is. De ‘Normalität der begleitender Umstände’ is onder meer afwe-
zig indien sprake is van ‘Notwehrexzeß’ (§ 32 StGB) of ‘entschuldigender Not-
stand’ (§ 35 Abs. 1 StGB). De ‘entschuldigender Notstand’ is de tegenhanger
van de rechtvaardigingsgrond ‘rechtfertigender Notstand’ (§ 34 StGB). ‘Putativ-
notstand’ bij vermeende ‘entschuldigender Notstand’ heeft een aparte regeling
gevonden in § 35 Abs. 2 StGB. Buiten deze algemene schulduitsluitingsgronden
kent het bijzondere deel van het Duitse strafwetboek nog enige bijzondere Ent-
schuldigungsgründen.208

Vorwerfbarkeit bij onachtzaamheid
Schuld in de zin van verwijtbaarheid heeft zoals gezegd bij opzetdelicten de-
zelfde functie als bij onachtzaamheidsdelicten. Bij onachtzaamheidsdelicten kan
het ontbreken van verwijtbaarheid echter meer gronden hebben dan bij opzetde-
licten. Verwijtbaarheid kan niet alleen ontbreken als sprake is van ‘Schuldunfä

                                                       
206. Jescheck en Weigend (1996), p. 429.
207. Roxin (1997), p. 748. Roxin wijst het onderscheid tussen ‘Entschuldigungsgründen’ en ‘Schuldaus-

schließungsgründen’ overigens af.
208. Zie bijvoorbeeld § 258 Abs. 5 en § 173 Abs. 3 StGB.
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higkeit’, ‘Verbotsirrtum’ of een ‘Entschuldigungsgrund’, maar ook als deze da-
der niet in staat was de zorgplicht na te leven (gezien bijvoorbeeld een lichame-
lijke afwijking) of als deze dader het gevolg niet kon voorzien. Verder is van
belang, of het naleven van de zorgplicht van deze dader kon worden gevergd;
indien dat niet het geval is, wordt gesproken van de ‘Unzumutbarkeit normge-
mäßen Verhalten’. Jescheck en Weigend schrijven in dit verband: “Der Schuld-
vorwurf der Fahrlässigkeit kann auch dan entfallen, wenn äußere Umstände die
Erfüllung der objektiven Sorgfaltspflicht als unzumutbar erscheinen lassen.
Anders als bei Vorsatztaten, bei denen auch gegenüber stärkstem Motivations-
druck Rechtsgehorsam verlangt wird, sofern nicht besondere im Gesetz selbst
vorgesehene Ausnahmefälle vorliegen (...), berücksicht die Rechtsprechung bei
Fahrlässigkeitstaten, vor allem in Konfliktsituationen, daß außergewöhnliche
Umstände dem Täter die Erfüllung der Sorgfaltspflicht besonders erschwert
haben können.”209 210

‘Unzumutbarkeit’ als ongeschreven strafuitsluitingsgrond?
‘Schuld’ kan ontbreken, zo bleek, als de verdachte zich kan beroepen op een
‘Schuldausschließungsgrund’ of een ‘Entschuldigungsgrund’. Het bestaan van
een schulduitsluitingsgrond doet de schuld volledig wegvallen. Het bestaan van
een verontschuldigingsgrond laat daarentegen nog ‘enige schuld’ bestaan, maar
bestraffing wordt in een dergelijk geval onder omstandigheden niet opportuun
geacht. Volgens de dogmatiek kan alleen de wetgever bepalen dat bij vermin-
derde schuld straffeloosheid moet volgen. ‘Verontschuldigingsgronden’ dienen
een wettelijke grondslag te hebben, “(...) denn die Frage, ob gegen den Täter
einer tatbestandsmäßigen rechtswidrigen Handlung im Hinblick auf den vermin-
derten Unrechts- und Schuldgehalt der Tat (...) kein Schuldvorwurf erhoben
wird, kann grundsätzlich nur durch den Strafgesetzgeber selbst entschieden
werden und nicht der subjektiven Wertung des Rechtsanwenders überlassen
bleiben.”211 Een oordeel over de strafwaardigheid is in dit verband dus volledig

                                                       
209. Jescheck en Weigend (1996), p. 597.
210. Het Duitse strafrecht kent een aantal bijzondere omstandigheden of situaties, die buiten het wette-

lijke systeem lijken te vallen. Zo kunnen, volgens Roxin, ‘zivile Ungehorsam’ en de gewetensdaad
onder omstandigheden tot straffeloosheid leiden (Roxin (1997), p. 880 en 881)). Bij deze uitslui-
tingsgronden gaat het volgens Roxin evenwel niet om “übergesetzlichen Schuldausschließungs-
gründen”, maar om een “außerstrafrechtlichen Grund des Verantwortungsausschlusses”; de discul-
patie is gebaseerd op bepalingen van de Duitse grondwet. Een ander in de literatuur voorkomend
geval betreft de “Gefahrengemeinschaft”: “Mehrere Menschen oder eine Gruppe von Menschen
sind gleichermaßen vom Tode bedroht; einer oder einige von ihnen werden geopfert, weil dies der
einzige Weg ist, um wenigstens die übrigen zu retten”. Volgens Roxin is in dergelijke gevallen
sprake van een “übergesetzlichen Verantwortungsausschluß” (Roxin (1997), p. 888). Bij een derge-
lijke ‘verantwoordelijkheidsuitsluitingsgrond’ is er wel schuld, maar bestaat er geen generaal- of
speciaal-preventieve noodzaak tot straffen (vergelijk de opvatting van Peters omtrent schuld (para-
graaf 3.5.1)). Andere schrijvers rubriceren deze situatie evenwel onder de rechtfertigende Notstand,
zo blijkt bij Roxin.

211. Jescheck en Weigend (1996), p. 501. Op p. 477 schrijven zij: “Die Entschuldigungsgründe sind
daher als Unrechts- und Schuldminderungsgründe zu betrachten, denen der Gesetzgeber strafbe-
freiende Kraft beigelegt hat, weil die Grenze der Strafwürdigkeit nicht erreicht ist.” De rechtvaardi-
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voorbehouden aan de wetgever. Overigens worden uitbreidingen van eenmaal
gegeven ‘Entschuldigungsgründen’ binnen grenzen toegestaan.212 Het vereiste
van een wettelijke grondslag wordt daardoor kennelijk niet aangetast.
Uit het normatieve schuldbegrip, waarin het ‘anders kunnen handelen’ centraal
staat, is in de literatuur wel het bestaan afgeleid van een algemene, buitenwette-
lijke schulduitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’.213 De achterliggende gedachte
van deze strafuitsluitingsgrond is dat strafbaarheid, ondanks het niet-bestaan van
een wettelijke Entschuldigungsgrund, toch kan ontbreken als op grond van bij-
zondere omstandigheden moet worden vastgesteld dat ‘anders handelen’ niet
van de dader kan worden gevergd. De ‘Unzumutbarkeit’ als grondslag voor
straffeloosheid heeft, zo bleek, een eigen rol verworven bij de onachtzaamheids-
delicten, waarbij het de werking van zorgplichten kan beperken of de verwijt-
baarheid van de onachtzaamheid kan wegnemen.214 Ook bij enkele eigenlijke
omissiedelicten, en bij oneigenlijke omissiedelicten, kan de ‘Unzumutbarkeit’
een rol spelen.215 Bij andere delicten is de ‘Unzumutbarkeit’ echter niet als al-
gemene disculpatiegrond erkend.

Wat de exacte aard is van de − niet erkende − algemene ongeschreven dis-
culpatiegrond ‘Unzumutbarkeit’ is onduidelijk. Vellinga meent dat deze schuld-
uitsluitingsgrond “(...) met enige goede wil als parallel van ‘onze’ afwezigheid
van alle schuld kan worden gezien (...).”216 Bepaalde gevallen van dwaling heb-
ben in het Duitse recht echter een wettelijke erkenning gevonden. Hierboven is
reeds stilgestaan bij het ‘Verbotsirrtum’. Daarnaast heeft feitelijke dwaling een
regeling gekregen in § 16 StGB. Absatz 1 van § 16 StGB bepaalt: “Wer bei
Begehung der Tat einen Umstand nicht kennt, der zum gesetzlichen Tatbestand
gehört, handelt nicht vorsätzlich. Die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung
bleibt unberührt.”217 Verder zou het stellen van omstandigheden, die volgens het
Nederlandse recht een beroep op avas opleveren, onder (andere) geschreven
Duitse schulduitsluitingsgronden kunnen vallen. In de Duitse literatuur lijkt te
worden benadrukt dat het aannemen van ‘Unzumutbarkeit’ samenhangt met
                                                       

gingsgronden komen evenwel voort uit de ‘Rechtsordnung’, en kunnen wel een buitenwettelijke
bron hebben (bijvoorbeeld het gewoonterecht).

212.Volgens Jescheck en Weigend (1996), p. 501 zijn buitenwettelijke ‘verontschuldigingsgronden’
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen te erkennen.

213. De idee kwam uit de koker van Freudenthal. Zie nader Jescheck en Weigend (1996), p. 503 e.v.
214. Afhankelijk van de gevolgde ‘werking’ van de verwijtbaarheid bij onachtzaamheidsdelicten.
215. Zie Jescheck en Weigend (1996), p. 634 en 635. Bij eigenlijke omissiedelicten is Unzumutbarkeit in

een aantal gevallen in de delictsomschrijving terug te vinden (zie bijvoorbeeld .§ 323c StGB); bij
oneigenlijke omissiedelicten kan de Unzumutbarkeit, aldus de Duitse rechtspraak, de ‘Garan-
tenpflicht’ (de rechtsplicht tot ingrijpen) begrenzen (zie Jescheck en Weigend (1996), p. 635). Bij
dergelijke delicten normeert de Unzumutbarkeit de zorgplicht. Aannemelijk lijkt dat de Unzumut-
barkeit als ‘uitsluitingsgrond’ wel bij onachtzaamheidsdelicten en (ten dele bij) omissiedelicten is
erkend omdat bij dergelijke delicten de Unzumutbarkeit op bestanddeelniveau verwerkt kan wor-
den; alsdan is de Unzumutbarkeit niet als ‘verontschuldigingsgrond’ te zien die de verwijtbaarheid,
op een buitenwettelijke grond, op elementniveau wegneemt. 

216. Vellinga (1982), p. 7. Het gegeven dat de ‘Unzumutbarkeit’ niet als algemene ongeschreven
schulduitsluitingrond is erkend, is één van de redenen waarom Vellinga de Duitse dogmatiek niet in
zijn proefschrift heeft betrokken (Vellinga (1982), p. 6 en 7).

217. De grens tussen Verbotsirrtum en feitelijke dwaling is niet geheel duidelijk.



186     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

uitzonderlijke omstandigheden waaronder zich een strafbaar feit voordoet. Met
betrekking tot de (geaccepteerde) werking van de ‘Unzumutbarkeit’ bij onacht-
zaamheidsdelicten schrijven Jescheck en Weigend, zo bleek, dat “äußere Um-
stände” kunnen meebrengen dat het vervullen van de (objectieve) zorgplicht niet
van de dader kan worden gevergd. Daarbij duiden de schrijvers, zo bleek even-
eens, de bijzondere omstandigheden met name als “Konfliktsituationen”. De
nadruk op ‘äußere Umstände’ en ‘Konfliktsituationen’ doen − gekoppeld aan het
oordeel dat anders handelen niet van de dader kan worden gevergd − sterk den-
ken aan de Nederlandse strafuitsluitingsgrond ‘psychische  overmacht’ (art. 40
Sr). Conflictsituaties worden − afgezien van gevallen van noodweer − in het
Duitse recht in belangrijke mate opgelost aan de hand van § 35 StGB: de straf-
uitsluitende ‘Notstand’.218

De exacte inhoud van de ‘Unzumutbarkeit’ is dus moeilijk te bepalen. Een
nadere poging deze schulduitsluitingrond te vergelijken met het beroep op afwe-
zigheid van alle schuld wordt achterwege gelaten, omdat dat het bestek van dit
boek te buiten zou gaan. Van belang is dat het beroep op ‘Unzumutbarkeit’
slechts bij bepaalde delicten (bepaalde eigenlijke omissie-delecten, oneigenlijke
omissiedelicten en culpose delicten) wordt erkend. Het niet-accepteren van de
algemene disculpatiegrond ‘Unzumutbarkeit’ doet zich voornamelijk gevoelen
bij doleuse delicten, en dan vooral bij actieve gedragingen. Indien een delict in
bijzondere omstandigheden is begaan, hangt het dus onder meer van de aard van
het delict af of die bijzondere omstandigheden al dan niet bevrijdend kunnen
werken.

Uit de literatuur blijkt dat het wel accepteren van de algemene werking van
de schulduitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’ − wat zijn inhoud ook is − tot een
verzwakking van de generaal-preventieve werking van het Strafrecht zou leiden.
Jescheck en Weigend, tegenstanders van het erkennen van de ‘Unzumutbarkeit’
als ongeschreven schulduitsluitingsgrond, schrijven in dit verband: “Ein überge-
setzlicher Entschuldigungsgrund der Unzumutbarkeit würde (...) die generalprä-
ventive Wirkung des Strafrechts schwächen und zu Ungleichkeit in der Rechts-
anwendung führen, da die “Unzumutbarkeit” kein brauchbarer Maßstab ist.
Außerdem stellen die Entschuldigungsgründe nach der klaren Systematik des
Gesetzes Ausnahmevorschriften dar, die einer ausdehnenden Anwendung nicht
fähig sind. Selbst in schwierigen Lebenslagen muß die Gemeinschaft Rechtsge-
horsam fördern können, auch wenn dem Betroffenen erhebliche Opfer abver

                                                       
218. Afhankelijk van de omstandigheden kan Notstand verontschuldigend werken, dan wel rechtvaardi-

gend. Jescheck en Weigend lijken overigens een onjuist beeld te hebben van ‘onze’ overmacht. Met
betrekking tot die vorm van Notstand, die naar Duits recht een schulduitsluitingsgrond oplevert,
schrijven Jescheck en Weigend: “Die niederländische Rechtsprechung hat den entschuldigenden
Notstand lange abgelehnt, doch wird die “overmacht” (Art. 40 W.v.S.) heute auch in diesem Sinnen
verstanden” (Jescheck en Weigend (1996), p. 490, onder weglating van cursivering). Niet aanne-
melijk lijkt, dat overmacht-noodtoestand naar Duits recht ‘entschuldigender Notstand’ oplevert.
Remmlink (1996), p. 298 en p. 298 noot 4 lijkt onze ‘psychische overmacht’ uitdrukkelijk te kop-
pelen aan de ‘entschuldigender Notstand’.  
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langt werden.”219 Het ‘bevelskarakter’ van het strafrecht wordt uiteindelijk dus
benadrukt. Ook Roxin heeft bezwaren tegen de erkenning van een buitenwette-
lijke, algemene schulduitsluitingrond die de Zumutbarkeit ook in andere dan de
wettelijke gevallen van Entschuldigung kan wegnemen. Deze schrijver koppelt
zijn bezwaren aan het eerder genoemde uitgangspunt, dat slechts gevallen van
‘Schuldunfähigkeit’ en gevallen van ontbrekend ‘Unrechtsbewußtsein’ de
schuld volledig weg kunnen nemen. Is geen sprake van ‘Schuldunfähigkeit’ of
het ontbreken van ‘Unrechtsbewußtsein’, dan bestaat in beginsel genoeg schuld
om de dader te straffen. Bij de ‘Unzumutbarkeit’ gaat het volgens Roxin om de
vraag of ondanks het bestaan van (enige) schuld van straf moet worden afgezien.
Het schuldbeginsel geeft daarop geen antwoord, aldus de schrijver. Hier gaat het
om “das Problem, unter welchen Voraussetzungen einen Täter über den Wort-
laut des Gesetzes hinaus Nachsicht gewährt werden kann, der eine unrechte Tat
begangen hat, die er ohne eigene Gefahr hätte unterlassen können. Das ist nicht
eine Frage der Schuld, sondern der Verantwortlichkeit. Es steht nicht zur De-
batte, ob der Täter anders handeln konnte, sondern ob sein rechtswidrige und
vermeidbare schuldhaftes Handeln strafbedürfig ist. Die dafür anzustellenden
kriminalpolitischen Strafzweckerwägungen aber müssen prinzipiell dem Geset-
zgeber vorbehalten bleiben. Ließe man richterliche Kriminalpolitik über die
Strafbarkeit eines Verhaltens entscheiden, verstieße das gegen die Gewaltentei-
lung ebenso wie gegen den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz.”220

Roxin acht de theoretische basis van de ‘Unzumutbarkeit’ te mager om de rech-
ter te machtigen tot het oordelen omtrent straffeloosheid wegens het ontbreken
van Zumutbarkeit: “Es is also unzulässig, den Richter generell mit Hilfe einer
Leerformell wie der Unzumutbarkeit zu Straffreistellungen zu ermächtigen, die
keine Grundlage im Gesetz haben.” Toch ziet Roxin gevallen waarin het beroep
toelaatbaar kan zijn: “Das schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, bei scharf
umrissenen Fallgruppen in behutsamer Fortentwicklung des geschriebenen
Rechts eine Verantwortungsausschluß dort anzunehmen, wo die aus dem gelten-
den Gesetz zu gewinnenden Wertmaßstäbe das Fehlene eines präventiven Straf-
bedürfnisses mit Sicherheit erkennen lassen.”221

Het niet in alle gevallen honoreren van het beroep op ‘Unzumutbarkeit’
hangt, zo blijkt, in sterke mate samen met de rol die de rechter wordt toegedicht
en de wijze waarop tegen de naleving van wettelijke normen wordt aangekeken.
De rechter mag zich niet bemoeien met ‘criminele politiek’; aangezien de wet-
gever de ‘Unzumutbarkeit’ niet als schulduitsluitingsgrond heeft erkend, ligt het
niet op de weg van de rechter een dergelijke ongeschreven strafuitsluitingsgrond
te creëeren. Wat overblijft is het ‘enkele’ belang van naleving van wetgeving.

                                                       
219. Jescheck en Weigend (1997), p. 504.
220 Roxin (1997), p. 887.
221. Roxin (1997), p. 887. Fischer ziet ook gevallen waarin de ‘Unzumutbarkeit’ als buitenwettelijke

schulduitsluitingsgrond zou kunnen worden erkend (Fischer (2001), Vor § 13 Rn. 30).



188     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

3.10 Het Ordnungswidrigkeitenrecht

3.10.1 Inleiding

Het schuldbeginsel geldt onverkort voor ‘strafbaarheid’ wegens Ordnungs-
widrigkeiten.222 De Ordnungswidrigkeit wordt in § 1 Abs. 1 omschreven, zo
bleek eerder, als “eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbe-
stand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zuläßt.”
Göhler schrijft over deze bepaling: “Die Grundvoraussetzungen der (Ordnungs-
widrigkeit) stimmen also mit denjenigen der Straftat überein. Das ergibt sich
zwangsläufig daraus, daß auch die Geldbuße eine staatliche Unrechtsfolge ist
(...). Sie darf nach Art. 103 II GG nur für eine tatbestandlich bestimmte Hand-
lung ausgesprochen werden, sie setzt (als Folge des Unrechts) notwendigerweise
ein Handeln im Widerspruch zur Rechtsordnung voraus und kann nur an ein
vorwerfbares Verhalten des Täters geknüpft werden, weil der Grundsatz “nulla
poena sine culpa”, der aus dem Rechtsstaatsprinzip folgt und Verfassungsrang
hat, auch für strafähnliche Sanktionen gilt (...). Die Grundvoraussetzungen für
die Festsetzung einer Geldbuße können danach keine minderen oder schwäche-
ren sein als für die Festsetzung einer Strafe (...).”223

Ook in het Ordnungswidrigkeitenrecht geldt dat strafbaarheid alleen kan
intreden wegens opzettelijke betrokkenheid, tenzij de wet uitdrukkelijk bestraf-
fing wegens onachtzaamheid toelaat (§ 10 OWiG). “§ 10 will neben der Klar-
stellung, daß bei Schweigen des Gesetzes stets vorsätzliches Handeln vorausge-
setzt wird, verhindern, daß die Möglichkeit der Ahndung durch den Gesetzgeber
zu sehr ausgeweitert wird,” aldus Göhler.224 Ook in het Ordnungswidrigkeiten-
recht heeft de wetgever evenwel niet geschuwd de nodige culpose delicten te
ontwikkelen; “die Gesetzwirklichkeit (hat) das Verhältnis von Regel und Aus-
nahme nahezu umgekehrt (...)”.225 De inhoud van ‘Vorsatz’ en ‘Fahrlässigkeit’
in het Duitse bestuursstrafrecht stemt, voor zover kan worden nagegaan, overeen
met de inhoud van deze begrippen uit het Duitse Strafrecht.226

Het schuldbeginsel werkt in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht nage-
noeg op dezelfde wijze als in het Duitse Strafrecht.227 “Vorwerfbares Handeln
ist regelmäßig, aber nicht stets schon dann gegeben, wenn der Täter vorsätzlich

                                                       
222. “Auch im Recht der Ordnungswidrigkeiten gilt der Grundsatz, daß keine Geldbuße ohne persönli-

che Schuld verhängt werden darf,” aldus BGHSt 20, 337. Vergelijk Karlsruher Kommentar OWiG
(1989), Einleitung, Rn. 116 (commentaar van J. Bohnert), onder verwijzing naar die uitspraak.

223. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 10, onder verwijzing naar onder meer BVerfGE 9, 169. 
224. Göhler (1998), § 10 Rn. 1. 
225. Göhler (1998), § 10 Rn. 1; Weigend (1994), p. 102.
226. Zie over opzet en onachtzaamheid in het Ordnungswidrigkeitenrecht: Göhler (1998), de diverse

aantekeningen op § 10.
227. Dat is wel anders geweest; in het oude Duitse ‘Polizeistrafrecht’ kwamen delicten voor, waarin

subjectieve bestanddelen ontbraken. “Von solchen Tendenzen rein objekiver Zurechnung hat sich
das Ordnungswidrigkeitenrecht völlig gelöst (...),” aldus Karlsruher Kommentar OWiG (1989),
Einleitung, Rn. 116 (Bohnert).
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oder fahrlässig den Tatbestand verwirklicht.”228 Het begrip ‘Vorwerfbarkeit’
heeft dezelfde inhoud als het gelijkluidende strafrechtelijke begrip. Zij ontbreekt
bij de dader die op het moment van het begaan van de Ordnungswidrigkeit nog
geen veertien jaren oud is, alsmede bij de dader die ontoerekeningsvatbaar wordt
geacht (§ 12 OWiG). Verder kan de ‘Vorwerfbarkeit’ ontbreken indien de dader
in een ‘Verbotsirrtum’ (§ 11 Abs. 2 OWiG) heeft gehandeld. Een beroep op
‘Notwehrexzeß’ heeft eveneens een grondslag in het Ordnungswidrigkeitenge-
setz (§ 15 Abs. 3). De strafuitsluitingsgrond ‘entschuldigender Notstand’, neer-
gelegd in § 35 StGB, bestaat echter niet in het Ordnungswidrigkeitenrecht.229

Overigens wordt in de omschrijving van de ‘schulduitsluitingsgronden’ van het
Ordnungswidrigkeitengesetz het woord ‘Schuld’ vermeden; zo handelt de dader,
die ten tijde van het begaan van een Ordnungswidrigkeit ontoerekeningsvatbaar
is, niet ‘ohne Schuld’, maar ‘nicht vorwerfbar’. Onder verwijzing naar de toe-
lichting op het ontwerp van de Gesetz über Ordnungswidrigkeiten schrijft
Göhler: “Das (Ordnungswidrigkeitengesetz) vermeidet bewußt den Begriff
“Schuld”, weil mit ihm “das Element sozialethischer Mißbilligung verbunden
werden kann, das in dem Vorwurf eines bloßen Ordnungsverstoßes nicht ent-
halten ist”.”230

In het navolgende zullen twee aspecten van de werking van het schuldbe-
ginsel nader worden uitgewerkt: het verplichte bewijs van opzet of onachtzaam-
heid en de status van ‘Unzumutbarkeit’ in het Ordnungswidrigkeitenrecht.

3.10.2 Het bewijs van opzet of onachtzaamheid

Het gegeven dat ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht telkens bewijs
van opzet of onachtzaamheid moet worden geleverd wekt enige bevreemding.
                                                       
228. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 30. 
229. “Werden unter den voraussetzungen des § 35 StGB nur Bußgeldvorschriften verletzt, so ist die

Handlung nach § 16 stets gerechtfertigt,” aldus Göhler (1998), § 17 Rn. 16. Deze opmerking bevat
een tegenstrijdigheid, omdat § 35 StGB vooronderstelt dat juist een wederrechtelijke daad is ver-
richt; een handeling kan echter niet tegelijkertijd wederrechtelijk zijn, en gerechtvaardigd zijn op
grond van § 34 StGB of het min of meer gelijkluidende § 16 OWiG. Göhler doelt naar mijn mening
dan ook op iets anders. § 34 StGB en § 16 OWiG bieden een rechtvaardigingsgrond voor gevallen
waarin in het algemeen belangrijke ‘rechtsgoederen’ worden beschermd door naar verhouding
‘lichtere’ inbreuken op de rechtsorde. § 35 StGB, die geen equivalent heeft in het Ordnungswidrig-
keitenrecht, biedt daarentegen een aanvullende schulduitsluitingsgrond voor gevallen waarin één of
meerdere limitatief genoemde rechtsgoederen op wederrechtelijke wijze worden beschermd: het
‘Leben’, het ‘Leib’ of de ‘Freiheit’ van de verdachte zelf, of van een ‘Angehörige’ of een andere
‘nahestehenden Person’ van de verdachte. Kennelijk bedoelt Göhler te zeggen dat dergelijke rechts-
goederen een zodanig gewicht hebben, dat het beschermen daarvan door middel van het begaan van
een Ordnungswidrigkeit altijd een gerechtvaardigd handelen oplevert op grond van § 16 OWiG
(vergelijk op dit punt:Weigend (1994), p. 103). Blijkt de verdachte ‘Leben’, Leib’ of ‘Freiheit’ te
hebben beschermd door middel van het begaan van een Ordnungswidrigkeit, dan zal de aansprake-
lijkheid van de verdachte slechts in het kader van het wederrechtelijkheidsoordeel ter sprake kun-
nen komen. Maar, aangezien een met § 35 StGB (‘entschuldigender Notstand’) corresponderende
bepaling ontbreekt in het Ordnungswidrigkeitenrecht, zal ook de bescherming van andere rechts-
goederen dan ‘Leben’, ‘Leib’ oder ‘Freiheit’ slechts als wederrechtelijkheidsvraagstuk kunnen
worden beoordeeld.

230. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 30.



190     EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

Voorstelbaar is dat juist in dit rechtsgebied, evenals in het Nederlandse en in het
Engelse recht, omwille van de effectiviteit van de handhaving voor een minder
strikt werkend schuldbeginsel zou zijn gekozen. Hoewel noch aan het Bußgeld-
bescheid van het bestuursorgaan, noch aan het vonnis of het besluit van de ‘be-
roepsrechter’ zware eisen worden gesteld, dient uit deze processtukken telkens
te blijken of de veroordeelde ‘opzettelijk’ dan wel ‘onachtzaam’ heeft gehan-
deld. ‘Opzet’ en ‘onachtzaamheid’ moeten op zijn minst, evenals het bestaan
van de andere bestanddelen van de Ordnungswidrigkeit, ‘blijken’ uit het verza-
melde bewijsmateriaal. De vraag dringt zich op, hoe het bestuursorgaan en de
rechter opzet en onachtzaamheid vaststellen.

Onachtzaamheid lijkt in het Ordnungswidrigkeitenrecht, zo blijkt bij Wei-
gend, met name aan de hand van objectieve factoren te worden vastgesteld. “In
the practical application of Ordnungswidrigkeiten law, negligence is often infer-
red simply from an objective breach of the law. Even when the defendant claims
that he was unable to comply with a duty of care in the concrete situation (e.g.
because he was tired or sick or lacked relevant information), he is treated as
negligent for even entering into the potentially dangerous situation.”231 Een
dergelijke benadering van onachtzaamheidsdelicten wordt ook in het Nederland-
se recht aangetroffen, en wel bij de objectivering van de tot de culpa behorende
voorzienbaarheid.232

Raadpleging van ‘praktische’ literatuur, geschreven voor bestuursstrafrech-
telijke sanctieopleggers,233 laat zien dat ‘opzet’ in de regel op objectieve wijze
uit het begaan zijn van de (objectieve) delictsbestanddelen kan worden afgeleid.
Dit blijkt, meer specifiek, uit een gevonden beschrijving van de wijze waarop
moet worden omgegaan met Ordnungswidrigkeiten, die zowel wegens opzette-
lijke betrokkenheid, als wegens onachtzaamheid kunnen worden beboet. Vol-
gens de Duitse (bestuurs)strafrechtelijke dogmatiek sluiten opzet en onacht-
zaamheid elkaar per definitie uit; bij de beoordeling van dergelijke Ordnungs-
widrigkeiten zal eerst moeten worden getoetst, of sprake is geweest van opzette-
lijke betrokkenheid.234 Dit kan al dan niet worden afgeleid uit de verrichte straf-
bare gedraging: 

“Ist nach dem Lesen des Falles klar, daß der Täter vorsätzlich gehandelt
hat, prüfen Sie das Vorsatzdelikt. “Klar” ist die Rechtsanlage, wenn für
einen vernünftigen Durchschnittsmenschen (objektiven Dritter) offen-
sichtlich ist, daß der Täter die objektiven Tatbestandsmerkmale mit Wis-
sen und Wollen verwirklicht hat. Falls aus irgendeinem Grund der Täter
nicht vorsätzlich gehandelt hat (z. B. Irrtum), prüfen Sie die Fahrlässig-
keitstat.”235  

                                                       
231. Weigend (1994), p. 102.
232. Zie bijvoorbeeld De Hullu (2000), p. 241.
233. Treder (1996).
234. Göhler (1998), § 10 Rn 4.
235. Treder (1996), p. 59. Vergelijk de wijze waarop ‘intention’ in het Engelse bestuursstrafrechtelijke

mededingingsrecht wordt vastgesteld (zie par. 3.8.3).
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Eerder is gebleken, dat het bestaan van feitelijke dwaling het opzet kan wegne-
men. Of sprake is van een dergelijk Irrtum kan aan de orde komen tijdens het
(verplichte) horen van de ‘verdachte’ (§ 55 OWiG). 

Ook Göhler lijkt, althans bij eenvoudige delicten en bij ‘bulkdelicten’, geen
hoge eisen te stellen aan het bewijs van − wat hij noemt − de ‘inneren Tatsa-
chen’. Met betrekking tot de inhoud van het Bußgeldbescheid van het bestuurs-
orgaan (§ 66 OWiG) schrijft hij: “Die inneren Tatsachen brauchen in einfachen
und massenhaft vorkommenden Fällen nicht im einzelnen aufgezeigt zu werden;
sie werden sich hier meist von selbst aus dem außeren Geschehen ergeben.”
Onder verwijzing naar rechtspraak maakt Göhler bovendien gewag van het feit,
dat het − althans bij bestuurlijk beboetbare verkeersovertredingen − niet fataal is
indien in het geheel geen woorden zijn gewijd aan de Schuldform. In dat geval
dient te worden uitgegaan van aansprakelijkheid wegens onachtzaamheid: “Ent-
hält der Bußgeldbescheid keine Angaben zur Schuldform, so wird bei (Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten) idR vom Vorwurf fahrlässigen Handelns auszuge-
hen sein (...); soll im gerichtlichen Verfahren eine Geldbuße wegen vorsätzli-
chen Handelns festgesetzt werden, so muß der Betroffene deshalb vorher die
Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes (...) hingewiesen werden (...).”236

Met betrekking tot het vonnis van de rechter, gewezen na beroep, schrijft Göhler
dat het “die rechtliche Bezeichnung der Tat mit der Schuldform” moet aange-
ven, maar “die fehlende Angabe zur Schuldform ist jedoch dann unschädlich,
wenn die Schuldform dem Gesamtzusammenhang einwandfrei zu entnehmen
ist”.237

Het uiteindelijk aannemen van ‘fahrlässiges Handeln’ in plaats van ‘vor-
sätzliches Handeln’ heeft bij een deel van de Duitse Ordnungswidrigkeiten een
belangrijk rechtsgevolg. Bij wijze van voorbeeld kunnen de Verkehrs-Ordnungs
widrigkeiten worden genoemd. De geldboete die ter zake van een VerkehrsOrd-
nungswidrigkeit maximaal kan worden opgelegd hangt af van de vraag of de
Ordnungswidrigkeit opzettelijk dan wel uit onachtzaamheid is begaan. De be-
stuurlijke strafbaarstelling van de meeste Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten volgt
uit § 24 van het Straßenverkehrsgesetz (StVG). De bepaling luidt, voor zover
van belang, als volgt: 

“(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vor-
schrift einer auf Grund des § 6 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung oder
einer auf Grund einer solchen Rechtsverordnung ergangenen Anordnung
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. (...).

                                                       
236. Göhler (1998), § 66 Rn. 14. ‘Aansprakelijkheid wegens onachtzaamheid’ lijkt in de meeste gevallen

per definitie als vangnet te worden gebruikt, zodra opzet om enigerlei reden niet kan worden vast-
gesteld. Zie, in een ander verband, Göhler (1998), § 11 Rn. 10.

237. Göhler (1998), § 71 Rn. 41. Met betrekking tot de boeteoplegging bij rechterlijk besluit (§ 72
OWiG) wordt door Göhler op dit punt verwezen naar zijn commentaar op § 71.
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet wer-
den.”238

Aangezien de StVG zelf niet aangeeft hoe hoog de geldboetes mogen zijn, dient
voor de maxima te worden teruggevallen op de algemene wet: de OWiG. In § 17
Abs. 1 en 2 OWiG is bepaald:

“(1) Die Geldbuße beträgt mindestens fünf Euro und, wenn das Gesetz
nichts anderes bestimmt, höchstens eintausend Euro.
(2) Droht das Gesetz für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln Geldbuße
an, ohne im Höchtsmaß zu unterscheiden, so kann fahrlässiges Handeln
im Höchtsmaß nur mit der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages der
Geldbuße geahndet werden.”

Aangezien in de StVG niet anders is bepaald, kan ter zake van de in § 24 StVG
bedoelde Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten een maximale boete van duizend euro
worden opgelegd. Is evenwel sprake van een culpoos begaan verkeersfeit, dan
mag slechts een boete worden opgelegd van maximaal vijfhonderd euro.239

Met betrekking tot Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten zoals bedoeld in § 24
StVG is overigens, binnen de aangegeven grenzen, een ‘boetecatalogus’ tot
stand gekomen om ten aanzien van veel voorkomende Verkehrs-Ordnungs-
widrigkeiten tot een vlotte en eenvoudige afdoening te komen. De bevoegdheid
tot het ontwerpen van een dergelijke catalogus is in § 26a StVG toegekend aan
de bondsminister van verkeer. De catalogus is neergelegd in de zogenaamde
Bußgeldkatalog-Verordnung (BkatV). De Bußgeldkatalog geeft aan met welke
boete een schending van een verkeersvoorschrift, die uit onachtzaamheid onder
‘normale omstandigheden’ is begaan, kan worden beboet.240 Indien sprake is van
opzet, of uitzonderlijke (strafverzwarende) omstandigheden, dan behoren de
boetebedragen te worden verhoogd241. Een automatische verdubbeling bij ‘vor-
sätzliches Handeln’ is in de rechtspraak evenwel afgewezen.242

                                                       
238. De verkeersvoorschriften die bij overtreding een Ordnungswidrigkeit opleveren zijn (dus) met

name terug te vinden in lagere regelgeving (‘Rechtsverordnung’). Een belangrijke bron van ver-
keersvoorschriften betreft de Straßenverkehrsordnung.

239. Zie over deze werking van § 17 OWiG op de Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten van § 24 StVG
uitdrukkelijk Karlsruher Kommentar OWiG (1989),  § 17 Rn. 3 (commentaar van J. Steindorf):
“Die Vorschrift (van § 17 OWiG, EG) hat in den Absätzen 1 und 2 damit subsidiären Charakter.
Soweit in anderen Gesetzen eine eigene Bestimmung über die zulässige Höchtsbuße getroffen wor-
den ist, geht diese vor. Verschiedene Gesetze enthalten sich indessen einer derartigen Regelung und
beschränken sich darauf, für den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit “Geldbuße” anzudrohen (zB
§ 24 StVG). Für diese Fälle gelten die Absätze 1 und 2, die somit eine solche − unvollständige −
Bußgeldnorm ergänzen und erst anwendbar gestalten.”

240. Zie § 1 Abs. 2 BKatv. Zie over de BKatv Janiszewski (1998), p. XIX, en Göhler (1998), § 17 Rn.
28 e.v.

241. Janiszewski (1998), p. XIX schrijft met betrekking tot de in de catalogus opgenomen boetebedragen
ter zake van de ‘fahrlässige Begehung’ (onder normale omstandigheden) van Verkehrsordnungs-
widrigkeiten: “(...) sie sind daher bei vorsätzlicher Tat angemessen zu erhöhen (...).”

242. Janiszewski (1998), p. XIX en Göhler (1998), § 17 Rn. 30.
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3.10.3 ‘Unzumutbarkeit’ in het Ordnungswidrigkeitenrecht

Ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht speelt de ‘Unzumutbarkeit’ als
schulduitsluitingsgrond slechts een rol bij onachtzaamheidsdelicten en (bepaal-
de) omissiedelicten, en niet bij opzetdelicten. Göhler lijkt echter van mening te
zijn dat het Ordnungswidrigkeitenrecht, gezien de aard van de Ordnungswidrig-
keiten, ruimte zou moeten bieden voor de algemene disculpatiegrond ‘Unzu-
mutbarkeit’.243 Daarbij vat Göhler het begrip ‘Unzumutbarkeit’ kennelijk op als
ruim begrip dat de wettelijke verontschuldigingsgronden mee omvat. Zijn rede-
nering is als volgt. Bij strafrechtelijke doleuse delicten kan ‘Unzumutbarkeit’ in
zijn algemeenheid slechts tot disculpatie leiden, indien de dader de hoge drem-
pel van de algemene Entschuldigungsgründen heeft bereikt. “Hier ist die Unzu-
mutbarkeit, anders zu handeln, unterhalb der Schwelle des Notstandes (...) nicht
zu rechtfertigen oder auch nur zu entschuldigen, da es in diesem Bereich um den
Rechtsgüterschutz des einzelnen gegen massive Angriffe oder um den Rechts-
güterschutz der Allgemeinheit von hohem Rang geht. So ist zB der Raub, die
Freiheitsentziehung oder eine schwerwiegende Umweltverschmutzung (gesch-
weige denn eine Tötung) unter dem Gesichtspunkt der bloßen “Unzumutbarkeit”
eines gebotenen anderen Handelns, bei deren Situation aber nicht die Ebene des
Notstandes (...) erreicht wird, nicht zu rechtfertigen oder auch nur zu entschuldi-
gen.” Dergelijke rechtsgoedkrenkingen komen echter niet voor in het Ord-
nungswidrigkeitenrecht, aldus Göhler. “Wenn es die (Rechtsprechung) und das
Schriftum im Strafrecht aus wohlabgewogenen Erwägungen hinnehmen, daß
unter dem Gesichtspunkt der Unzumutbarkeit Verhaltensweisen aus dem Ahn-
dungsbereich ausscheiden, die zu schwerwiegenden Rechtsgutverletzungen
führen können, so muß dies erst recht für solche Verhaltensweisen gelten, die
nur in einem Vorbereich der Rechtgutsverletzung mit einer Sanktion bedroht
sind, auch wen sie insoweit vorsätzlich begangen werden (...).” Göhler lijkt te
verdedigen dat aangezien zware rechtsgoedkrenkingen, zoals roof, onder om-
standigheden wegens ‘Unzumutbarkeit’ (via de wettelijke gronden) kunnen
worden verontschuldigd, onvergbaarheid bij ‘lichtere’ rechtsgoedkrenkingen uit
het Ordnungswidrigkeitenrecht ‘sneller’ tot straffeloosheid zou moeten kunnen
leiden.

Het al dan niet kunnen verwerken van ‘Unzumutbarkeit’ bij opzetdelicten
zal in het Ordnungswidrigkeitenrecht waarschijnlijk minder problematisch lig-
gen dan in het Strafrecht, omdat in het Duitse bestuursstrafrecht het opportuni-
teitsbeginsel geldt.244 De instantie die de Ordnungswidrigkeit vervolgt kan der-
halve bij gebleken ‘onvergbaarheid’ besluiten de Ordnungswidrigkeit te laten
rusten. Een zelfde mogelijke invloed van de vervolgende partij op de realisering
van het schuldbeginsel kwam eerder naar voren bij de bespreking van ‘strict
liability’ in het Engelse strafrecht. In het Ordnungswidrigkeitenrecht geldt echter
nog sterker het argument dat Roxin en Jescheck en Weigend aanvoeren tegen

                                                       
243. Göhler (1998), Vor § 1 Rn. 29.
244. Zie, kort, Göhler (1998), § 10 Rn. 15.
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het erkennen van de buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond ‘Unzumutbarkeit’ in
het Strafrecht: erkenning zal de generaal-preventieve werking van het sanctie-
recht kunnen verzwakken.

3.11 De bijzondere rechtsgebieden

3.11.1 Het jaarrekeningenrecht

De Duitse strafbepalingen op het terrein van het jaarrekeningenrecht zijn neer-
gelegd in de  §§ 331 tot en met 333, 340m en 341m van het HGB en § 17 van
het PublG.245 De bepalingen uit het HGB hebben betrekking op de jaarrekening-
plichtige ‘Kapitalgesellschaften’ (de Aktiengesellschaft, de Gesellschaft mit Be-
schränkter Haftung en de Kommanditgesellschaft auf Aktien), kredietinstellin-
gen en verzekeringsondernemingen, terwijl § 17 PublG betrekking heeft op
grote jaarrekeningplichtige ondernemingen die door niet-Kapitalgesellschaften
worden gedreven. De bestuurlijke strafbaarstellingen inzake het Duitse jaarreke-
ningenrecht zijn neergelegd in de §§ 334, 340n en 341n HGB en § 20 PublG. De
(vele) in de bepalingen genoemde Ordnungswidrigkeiten betreffen met name
overtredingen van voorschriften op het terrein van de indeling van de jaarstuk-
ken en de waardering van vermogensbestanddelen. De Straftaten en Ordnungs-
widrigkeiten uit het Duitse jaarrekeningenrecht, zoals neergelegd in het HGB en
het PublG, eisen voor strafbaarheid veelal ‘opzet’. Een voorbeeld van een straf-
bepaling betreft § 331, aanhef en onder 1 HGB: 

“Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer (...) als Mitglied des vertretungsberechtigen Organs oder des Auf-
sichtsrats einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitallgesel-
schaft in der Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im Lagebericht oder
im Zwischenabschluß nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder ver-
schleiert.” 

§ 15 StGB brengt mee, dat alleen opzettelijk handelen kan worden gestraft, om-
dat het HGB bij deze bepaling niet voorziet in strafbaarheid wegens onacht-
zaamheid. Voor het Ordnungswidrigkeitenrecht brengt, zo bleek, § 10 OWiG
mee dat in beginsel een doleus schuldverband wordt geëeist, tenzij de wet uit-
drukkelijk strafbaarheid wegens onachtzaamheid toelaat.

                                                       
245. Opvallend is dat de schending van de plicht tot openbaarmaking van de jaarrekening volgens het

Duitse recht niet (bestuurs)strafrechtelijk kan worden aangepakt. Het Duitse HGB geeft belangheb-
benden de bevoegdheid om in voorkomende gevallen naleving door middel van Zwangsgelder af te
dwingen (zie § 335 HGB). Deze wijze van handhaving heeft nog tot Europeesrechtelijke jurispru-
dentie geleid, omdat zij geen correcte uitvoering van de Europese regelgeving betrof. Zie Hof van
Justitie 29 september 1998, zaak C-191/95 (Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen
Bondsrepubliek Duitsland). Zie hieromtrent, en over de lage deponeringsgraad van met name kleine
GmbH’s: E. Jansen (1999), p. 127 en p. 130 e.v.
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3.11.2 Mededingingsrecht

De centrale ‘bestuurlijke strafbaarstelling’ van de Duitse Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen is neergelegd in § 81 Abs. 1 van de wet.246 De bestuurlij-
ke strafbaarstelling stelt zowel culpose als opzettelijke schending van nader
aangegeven voorschriften bestuurlijk beboetbaar.247 De beboetbare gedragingen
zijn soms materieel omschreven, zoals het ‘niet melden van een fusie’. Andere
feiten zijn als ‘schendingen van bij bepalingen gestelde voorschriften’ beboet-
baar gesteld. § 81 Abs. 1 GWB deelt de beboetbare feiten in negen groepen in.
De volgende groepen Ordnungswidrigkeiten kunnen worden onderscheiden: (1)
het niet-naleven van de wettelijke materiële verbodsbepalingen, (2) het niet-
verstrekken van de inlichtingen die bij bepaalde aanvragen moeten worden ver-
strekt, (3) het niet, niet juist, niet volledig of niet op tijd melden van bepaalde
besluiten of afspraken die op grond van de wet moeten worden aangemeld, (4)
het niet, niet juist, niet volledig of niet op tijd doen van een bepaalde wettelijke
‘aangifte’, (5) het niet voldoen aan voorwaarden die aan een vrijstelling zijn
verbonden, (6) het niet opvolgen van bepaalde bevelen, (7) het niet, niet juist,
onvolledig of niet op tijd melden van fusies, (8) het niet voldoen aan de algeme-
ne plicht tot het verstrekken van gevraagde inlichtingen en (9) het in strijd han-
delen met voorlopige voorzieningen. Aangezien het Duitse kartelrecht voor
beboetbaarheid wegens Kartellordnungswidrigkeiten telkens bewijs van opzet of
culpa eist, loopt het Duitse mededingingsrecht, evenals het Engelse mededin-
gingsrecht maar anders dan het Nederlandse recht, in de pas met het Europese
kartelrecht.248

3.11.3 Het arbeidsomstandighedenrecht

Arbeitsschutzgesetz
De Duitse Arbeitsschutzgesetz heeft als doel de veiligheid en de gezondheid van
‘Beschäftigte’ te waarborgen en te verbeteren: “Dieses Gesetz dient dazu, Si-
cherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern” (§ 1 Abs. 1,
eerste volzin ArbSchG). Het begrip ‘Beschäftigte’ omvat volgens § 2 Abs. 2 van
de wet onder meer ‘arbeiders’, personen die in het kader van een beroepsoplei-
ding werkzaam zijn, ambtenaren, soldaten en rechters.249 “Wegen der Vielfalt
der rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten, in denen abhängige Arbeit geleistet

                                                       
246. Zie voor een bespreking van het huidige materiële kartelrecht onder meer Immenga/Mestmäcker

(2001), Bunte (1998), Baums (1998) en Bechtold (1998).
247. “Überwiegend reicht für eine Ahndung wegen vorsätzlicher Tatbestandverwirklichung dolus even-

tualis aus”  (Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 58). In een enkel geval wordt in een wet-
telijke kartelbepaling (ten dele) een zwaardere opzetvorm geëist, zoals ‘(in der) Absicht’. “In sol-
chen Fällen kommt auch eine fahrlässige Begehung insoweit bereits begriffsmäßig nicht in Be-
tracht,” aldus Immenga/Mestmäcker.

248. Zie de paragrafen 3. 4.2 en 3.8.3.
249. De wet spreekt van ‘Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer’, ‘die zu ihrer Berufsbildung Beschäf-

tigten’, ‘Beamtinnen und Beamte’, ‘Soldatinnen und Soldaten’ en ‘Richterinnen und Richter’.
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wird, erscheint  der Begriff “Beschäftigte” als geeigneter weiter Oberbegriff,”
aldus de toelichting op het ontwerp-ArbSchG.250 Aan de andere kant van de
dienstbetrekking staat de ‘Arbeitgeber’.

In het tweede hoofdstuk van de ArbSchG (§ 3 en volgende) zijn in algemene
zin de ‘Pflichten des Arbeitgebers’ op het terrein van de veiligheid en de ge-
zondheid van werknemers neergelegd. De plichten van de werkgever zien veelal
op het nemen van de nodige maatregelen om een zeker resultaat te bereiken. De
‘kernverplichting’ van de werkgever is geformuleerd in § 3 Abs. 1:

“Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er
hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamheit zu überprüfen und erforderli-
chenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten
anzustreben.”

Volgens § 3 Abs. 2 is de werkgever verplicht de nodige randvoorwaarden te
scheppen om de in Abs. 1 bedoelde maatregelen door te kunnen voeren:

“Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl
der Beschäftigten 1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die er-
forderlichen Mittel bereitzustellen sowie 2. Vorkehrungen zu treffen, daß
die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätigkeiten und eingebunden
in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden und die Beschäf-
tigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können.”

Bij het nemen van maatregelen op het terrein van de veiligheid en de gezond-
heid van werknemers dient de werkgever bovendien bepaalde beginselen in acht
te nemen (§ 4 ArbSchG). Voorbeelden van beginselen zijn: “Die Arbeit ist so zu
gestalten, daß eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden
und die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten wird” (§ 4 onder 1),
“Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen” (§ 4 onder 2) en “den Beschäf-
tigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen” (§ 4 onder 7). In de §§ 5 en vol-
gende van de ArbSchG zijn iets concretere verplichtingen neergelegd. De werk-
gever moet onder meer de gevaren waaraan zijn werknemers worden blootge-
steld beoordelen en registreren (§§ 5 en 6), op het terrein van de veiligheid en
gezondheid van werknemers samenwerken met andere werkgevers (voor zover
zijn werknemers met werknemers van een andere werkgever samenwerken) en
zijn werknemers voorlichten over veiligheids- en gezondheidskwesties.

De algemene verplichtingen uit het tweede hoofdstuk van de ArbSchG kun-
nen als zodanig niet (bestuurs)strafrechtelijk worden gehandhaafd. De algemene
verplichtingen zullen volgens de door de Duitse wetgever gekozen systematiek
eerst nader moeten zijn geconcretiseerd. Die concretisering kan langs twee we-
gen verlopen. In de eerste plaats zijn de bevoegde handhavingsautoriteiten be
                                                       
250. BT Drs. 13/3540, p. 15. 
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voegd Anordnungen of bevelen uit te vaardigen, die de algemene voorschriften
individualiseren en nader uitwerken. § 22 Abs 3, eerste volzin ArbSchG geeft de
bevoegdheid daartoe:

“Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen,
1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen
oder die Beschäftigten zu Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die
sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen ergeben,
2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen
zur Abwendung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der
Beschäftigten zu treffen haben.”

In de tweede plaats kunnen de algemene verplichtingen zijn geconcretiseerd in
door de Duitse Bondsregering vastgestelde Rechtsverordnungen. De bevoegd-
heid van de Duitse regering om op het terrein van het arbeidsomstandigheden-
recht Rechtsverordnungen af te kondigen is gebaseerd op § 18 Abs. 1 (eerste
volzin) ArbSchG.251 Welke onderwerpen met name voorwerp kunnen zijn van
een Rechtsverordnung volgt uit § 18 Abs. 2. Een tweede grond voor het uitvaar-
digen van Rechtsverordnungen in het kader van de arbeidsomstandigheden is
neergelegd in § 19 ArbSchG. Volgens die bepaling is de Bondsregering ook
bevoegd om Rechtsverordnungen uit te vaardigen ter ‘Durchführung’ van Euro-
pese regelgeving, besluiten van internationale organisaties en bilaterale verdra-
gen, voor zover die regelingen onderwerpen betreffen die ook in de ArbSchG
aan de orde komen.

Ordnungswidrigkeiten en Straftaten
De Anordnungen en de Rechtsverordnungen geven niet alleen handen en voeten
aan de algemene verplichtingen uit het tweede hoofdstuk van de ArbSchG, maar
dienen tevens als aanknopingspunt voor de (bestuurs)strafrechtelijke handhaving
van het materiële arbeidsomstandighedenrecht. Met betrekking tot het materiële
arbeidsomstandighedenrecht kunnen namelijk slechts de overtredingen van de
Anordnungen en de Rechtsverordnungen bestuurlijke of ‘gewone’ strafbare
feiten opleveren. § 25 ArbSchG levert de centrale bestuurlijke strafbaarstelling,
waaraan de nog te bespreken ‘gewone’ strafbaarstelling van de ArbSchG is ge-
koppeld. § 25 ArbSchG luidt als volgt:

“(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 1. einer
Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie
für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
oder 2 a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehba-
re Anordnung nach § 22 Abs. 3 oder b) als Beschäftigter einer vollziehba-
ren Anordnung nach § 22 Abs. 3   Satz 1 Nr. 1 zuwiderhandelt.

                                                       
251. “Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates

vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die sonstigen verantwortlichen Personen
zu treffen haben und wie sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um ihre jeweiligen Pflichten,
die sich aus diesem Gesetz ergeben zu erfüllen.”
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2
Buchstabe b mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu fünfund-
zwanzigtausend Euro geahndet werden.”

Uit de Anordnungen en de Rechtsverordnungen die op grond van § 18 Abs. 1 of
§ 19 zijn uitgevaardigd volgt dus welke concrete voorschriften uit het materiële
arbeidsomstandighedenrecht bij overtreding Ordnungswidrigkeiten opleveren.
Voorbeelden van Rechtsverordnungen waarin voorschriften zijn neergelegd zijn
de Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bild-
schirmgeräten (BilscharbV)252 en § 7 van de Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung/BaustellV).253 Uit de
centrale bestuurlijke strafbaarstelling blijkt dat zowel de opzettelijke schending
van voorschriften, als de culpose schendingen van voorschriften kan worden
beboet.

De ‘gewone’ strafbaarstelling van de ArbSchG is neergelegd in § 26. De
bepaling stelt straf op het onder bepaalde verzwarende omstandigheden begaan
van zekere gedragingen, genoemd in § 25 Abs. 1 onder 1 en 2. De bepaling luidt
als volgt:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer 1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung be-
harrlich wiederholt oder 2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit
eines Beschäftigten gefährdet.” 

Het onder verzwarende omstandigheden begaan van de gedraging genoemd in §
25 Abs. 2 Nr. 2 onder b zal nimmer tot een ‘echt’ strafbaar feit leiden. ‘Beschäf-
tigte’ kunnen derhalve hoogstens bestuurlijk worden beboet. De overige gedra-
gingen kunnen een strafbaar feit opleveren voor zover sprake is van ‘hardnekki-
ge recidive’ (§ 25 Abs. 1 Nr. 2 onder a) of het in gevaar brengen van het leven
of de gezondheid van een werknemer (§ 25 Abs. 1 Nr. 1 en Nr. 2).

Uit de bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen blijkt dat ‘strafbaarheid’
wegens Ordnungswidrigkeiten in het arbeidsomstandighedenrecht kan intreden
na bewijs van opzettelijke of culpose betrokkenheid. Indien sprake is van recidi-
ve, of van opzet en levensgevaar, dan evolueren de Ordnungswidrigkeiten tot
Straftaten.

Arbeitszeitgesetz
In § 1 van de Arbeitszeitgesetz is het doel van de wet als volgt geformuleerd:

                                                       
252. De BildscharbV is opgenomen in Artikel 3 van de Verordnung zur Umsetzung von EG-Einzel-rich-

linien zur EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz van 4 december 1996 (BGBl. I, 1841).
253. Verordnung van 10 juni 1998, BGBl. I 1283.
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“Zweck des Gesetzes ist es,
1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der
Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für
flexibele Arbeitszeiten zu verbesseren sowie
2. denn Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Ar-
beitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen.”

De ArbZG is, evenals de Nederlandse Atw, een getrouwe uitwerking van de
Europese arbeidstijdenrichtlijnen. In de wet zijn derhalve de Europese normen
terug te vinden op het terrein van de ‘gewone’ dagelijkse arbeids- en rusttijd, de
arbeid op zondagen en nachtarbeid. In de §§ 7 en 12 zijn de regels te vinden
omtrent de toegestane afwijkingen van wettelijke normen; de afwijkingen moe-
ten zijn neergelegd in een ‘Tarifvertrag’ (collectieve arbeidsovereenkomst) of
een op een ‘Tarifvertrag’ gebaseerde ‘Betriebsvereinbarung’ (een overeenkomst
tussen de ondernemingsraad (‘Betriebsrat’) en de werkgever).254

In § 22 Abs. 1 ArbZG is de centrale bestuurlijke boetebepaling van de wet
neergelegd. Uit de aanhef volgt dat het gaat om de strafbaarstelling van de Ar-
beitgeber die opzettelijk of uit onachtzaamheid zekere voorschriften van de wet
of van op de wet gebaseerde Rechtsverordnungen overtreedt. De aanhef van §
22 Abs. 1 luidt namelijk als volgt: “Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitge-
ber vorsätlich oder fahrlässig (...)” (volgt opsomming van voorschriften). De
Ordnungswidrigkeiten betreffen onder meer het te lang laten werken van een
werknemer, het tewerkstellen van een werknemer op een zon- of feestdag (uit-
zonderingen daargelaten) en het in strijd handelen met een door de bevoegde
autoriteit uitgevaardigde ‘Anordnung’. Het onder bepaalde ‘verzwarende’ om-
standigheden begaan van zekere overtredingen, opgesomd in § 22 Abs. 1 Arb-
ZG, levert op grond van § 23 ArbZG een strafbaar feit op:

“(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Ar-
beitnehmers gefährdet oder
2. beharrrlich wiederholt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 180 Tagessätzen bestraft.”

De strafbepaling eist voor strafbaarheid in beginsel opzet, dan wel recidive. Uit
het tweede lid van § 23 ArbZG blijkt dat ook het uit onachtzaamheid veroorza-
ken van gevaar voor de gezondheid of de ‘Arbeitskraft’ van de werknemer kan
worden gestraft.

                                                       
254. Zie omtrent de ‘Betriebsvereinbarungen’ § 77 van de Betriebsvereinbarungengesetz.
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3.12 Conclusie
De ‘Nederlandse werking’ van het schuldbeginsel bij overtredingen kent een
duale achtergrond. Na het wijzen van het Melk en water-arrest is de ‘leer van het
materiële feit’ behouden gebleven, hetgeen (althans in theorie) een positieve
invloed heeft op de effectiviteit van de handhaving. De ‘leer van het materiële
feit’ brengt een verlichting van de bewijslast van het OM mee. Anderzijds is, bij
afwezigheid van alle strafrechtelijk relevante schuld, sprake van straffeloosheid.
Dit rechtsbeschermende aspect dient de rechtvaardigheid van de strafrechtsple-
ging. De werking van het Nederlandse schuldbeginsel vertoont derhalve zowel
rechtsbeschermende aspecten, als aspecten van effectiviteit. Daarmee is niet
gezegd dat beide aspecten altijd even zwaar wegen. Doel en strekking van een
strafbepaling kunnen meebrengen, dat het belang van effectiviteit de doorslag
geeft.

Langemeijer benadert de werking van het schuldbeginsel niet zozeer vanuit
de omkering van de bewijslast ten aanzien van schuld, maar vanuit de matiging
van het bewijsrisico van het OM. Vanuit dat perspectief wordt met name het
belang van de effectiviteit van de handhaving benadrukt. Langemeijer laat zien
dat, althans in het ordeningsrecht, de werking van de ‘pure’ leer van het materi-
ele feit niet veel verschilt van de werking van de door de Hoge Raad ‘genuan-
ceerde’ leer. Ter wille van de effectiviteit van de handhaving zal het risico dat
onschuldigen worden gestraft op de koop toe worden genomen, om de werkelijk
schuldigen niet de dans te laten ontspringen. Indien, bij een aanhouding ter zake
van een niet-brandend achterlicht, aansprakelijkheid kan worden ontlopen door
te stellen: ‘ik wist niet dat het licht niet brandde’, dan zou het achterliggende
belang (de verkeersveiligheid) niet worden gediend.

De idee dat ten aanzien van één, enkele of alle delictsbestanddelen geen
schuldbewijs is vereist heeft in het Engelse strafrecht een duidelijke band met
het belang van effectieve wetshandhaving. ‘Strict liability’ mag onder omstan-
digheden worden aangenomen, indien dat kan bijdragen tot gedrag dat in over-
eenstemming is met de doelstellingen van de wet. De achtergrond hiervan is, dat
het aannemen van strict liability kan bijdragen aan een grotere waakzaamheid
ten aanzien van het voorkomen van een delict. Strict liability beoogt in deze
opvatting de naleving van normen te bevorderen. De grote vraag is evenwel, hoe
strikt ‘strict liability’ is. Theoretisch is het mogelijk, dat absolute liability be-
staat. In een dergelijk geval is geen enkel schuldverweer mogelijk ten aanzien
van één, enkele of alle delictsbestanddelen. Dit wordt wel gelegitimeerd vanuit
de idee, dat de bescherming van de maatschappij met een dergelijke aansprake-
lijkheidsvorm is gediend. De bestraffing van werkelijk onschuldigen wordt op-
geofferd aan het belang de maatschappij zoveel mogelijk te beschermen tegen
werkelijk schuldigen. Voor zover wel een schuldverweer mogelijk is, wordt de
omkering van de schuldbewijslast wel gelegitimeerd met de idee dat de ver-
dachte beter weet hoe een normschending heeft plaatsgevonden, zodat het eerder
op zijn weg ligt tegenbewijs te geven. Ook hier komt met name de matiging van
het bewijsrisico van de vervolgende instantie naar voren. Voor zover op enig
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moment de kans bestaat dat een schuldeloze wordt gestraft, hetzij omdat hij
geen schuldverweer kan voeren, hetzij omdat hij slechts een beperkt schuldver-
weer kan voeren, wordt dit wel gelegitimeerd met de overweging dat het, uitein-
delijk, in de kern gaat om (het bevorderen van de ) naleving van normen.

In het Duitse (bestuurs)strafrecht zal altijd ‘opzet’ of ‘onachtzaamheid’
bewezen moeten worden. Deze ‘strikte’ uitwerking van het schuldbeginsel heeft
een rechtsbeschermend aspect; de leer van het materiële feit wordt niet erkend in
Duitsland. Voor wat betreft de handhaving van het ordeningsrecht lijkt de situa-
tie in Duitsland daarmee haaks te staan op de ontwikkelingen in het Nederlandse
en het Engelse recht. Uit de literatuur blijkt evenwel dat aan het bewijs van op-
zet of onachtzaamheid in het bestuursstrafrecht geen hoge eisen worden gesteld.
Verder wordt in het Duitse (bestuurs)strafrecht het bestaan van een algemeen
‘verwijtbaarheidsuitsluitend’ verweer, zoals het Nederlandse beroep op avas,
niet erkend. De acceptatie van een dergelijk verweer zou, zo blijkt bij Roxin en
Jescheck en Weigend, de effectiviteit van het strafrecht doen verminderen.
Jescheck en Weigend spreken de vrees uit dat een dergelijk verweer de generaal-
preventieve werking van het strafrecht zou verzwakken. Daarnaast wordt door
Roxin betoogd dat de rechter niet de aangewezen persoon is om ‘criminele poli-
tiek’ te voeren. Deze Duitse schrijvers voeren daarmee aan, dat het ‘enkele’
belang van naleving van wetgeving uiteindelijk prevaleert. Op bepaalde mo-
menten mag van de rechtssubjecten, zo wordt gezegd, enkel ‘rechtsgehoorzaam-
heid’ worden verlangd, zonder dat daar automatisch de mogelijkheid van een
bevrijdend verweer tegenover staat. 

Nagegaan is, op welke wijze het schuldbeginsel in concreto werkt in het Neder-
landse, Engelse en Duitse jaarrekeningenrecht, mededingingsrecht en arbeids-
omstandighedenrecht. Voor wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de
wettelijke normen uit het Nederlandse jaarrekeningenrecht en arbeidsomstan-
dighedenrecht is de werking van het schuldbeginsel bij overtredingen, zoals
door de Hoge Raad ontwikkeld, van groot praktisch belang omdat − voor zover
kon worden nagegaan − verreweg de meeste strafbepalingen overtredingen op-
leveren. In het bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht blijkt de ‘leer van het
materiële feit’ eveneens te gelden. Voor het kunnen beboeten van schendingen
van mededingingsrechtelijke voorschriften is, anders dan in het Europese kartel-
recht, geen bewijs van opzet of schuld vereist. Het is aan de ‘verdachte’ om aan-
nemelijk te maken dat hem van de overtreding geen verwijt kan worden ge-
maakt. Ook het bestuursstrafrechtelijke arbeidsomstandighedenrecht lijkt uit te
gaan van de leer van het materiële feit. Uit het Voorontwerp Algemene wet
bestuursrecht vierde Tranche blijkt dat voor wat betreft de werking van het
schuldbeginsel in het (komende) bestuurlijke boeterecht in beginsel eveneens
wordt uitgegaan van de leer van het materiële feit. Een persoon mag derhalve na
bewijs van een gedraging worden beboet, tenzij de overtreder zich met succes
kan beroepen op het ontbreken van verwijtbaarheid.
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In het Duitse (bestuurs)strafrechtelijke jaarrekeningenrecht kan, zo bleek, met
name een opzettelijke schending van jaarrekeningvoorschriften worden beboet
of gestraft. In het Duitse mededingingingsrecht, alsmede in het Duitse arbeids-
omstandighedenrecht, kan zowel de opzettelijke als de culpose schending van
voorschriften bestuurlijk worden beboet. Het Duitse arbeidsomstandigheden-
recht wordt bovendien strafrechtelijk gehandhaafd. De strafbepalingen betreffen
telkens het onder verzwarende omstandigheden begaan van Ordnungswidrig-
keiten.

Het strafrechtelijk gehandhaafde Engelse arbeidsomstandighedenrecht kent
belangrijke bepalingen, die bij overtreding ‘offences of strict liability’ opleve-
ren. Ook het strafrechtelijk gehandhaafde Engelse jaarrekeningenrecht kent
enkele ‘offences of strict liability’; de voorschriften die bij schending ‘strict
liability’ opleveren betreffen met name voorschriften die zich tot de vennoot-
schap richten. Schendingen van voorschriften die door functionarissen van de
vennootschap kunnen worden gepleegd eisen veelal bewijs van een subjectieve
gesteldheid. Het Engelse bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht loopt voor
wat betreft de subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid in de pas met het
Europese kartelrecht. De ‘Director General of Fair Trading’ mag alleen een
‘civil penalty’ opleggen indien hij ervan overtuigd is dat de schending van een
voorschrift ‘intentionally’ of ‘negligently’ is begaan. De strafrechtelijk gehand-
haafde ‘formele’ mededingingsnormen eisen voor strafbaarheid in enkele ge-
vallen een opzettelijk of culpoos schuldverband, maar ‘strict liability’ blijkt ook
voor te komen.
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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. 



220      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

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.



221AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN

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.
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(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.
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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.



241AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONDERGESCHIKTEN

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.
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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.
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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.
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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).
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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.



284      EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

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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Hoofdstuk 5

De strafbaarheid van rechtspersonen en
leidinggevenden

5.1 Inleiding
Uit art. 51 Sr volgt dat niet alleen natuurlijke personen strafbare feiten kunnen
begaan. Ook rechtspersonen kunnen strafbare feiten plegen, en aan strafbare fei-
ten deelnemen; bovendien kunnen zij worden vervolgd en gestraft, aldus uit-
drukkelijk art. 51 lid 2 Sr. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal, in hoeverre
effectiviteitsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij de erkenning van de
‘strafbaarheid’ van de rechtspersoon in het Nederlandse strafrecht. Daarnaast is
onderzocht, in hoeverre de strafbaarheid van de rechtspersoon is doorgedrongen
in het Nederlandse strafrechtelijke arbeidsomstandighedenrecht en jaarrekenin-
genrecht. Ook is nagegaan, in hoeverre de beboetbaarheid van de rechtspersoon
in het Nederlandse recht is geaccepteerd. Na een bespreking van de achtergron-
den van de straf- en beboetbaarheid van de rechtspersoon, en de verwerking
daarvan in het normadressaatschap van (bestuurs)strafrechtelijke strafbaarstel-
lingen, zal nader worden stilgestaan bij de voorwaarden waaronder een rechts-
persoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt. Tevens zal in
dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de achtergronden van de strafbaar-
stelling van de ‘feitelijk leidinggever’ en ‘opdrachtgever’ in verband met straf-
bare feiten, begaan door de rechtspersoon.

Na de bespreking van het Nederlandse recht zal de aandacht worden verlegd
naar de straf- of beboetbaarheid van rechtspersonen naar Duits en Engels recht.
Tevens wordt onderzocht of in deze rechtsstelsels bijzondere wettelijke gronden
bestaan voor de strafbaarheid van natuurlijke personen, die specifiek betrokken
zijn geweest bij strafbare of beboetbare feiten, begaan door rechtspersonen.

5.2 Het uitgangspunt van het klassieke Nederlandse strafrecht
Onder invloed van schrijvers als Von Feuerbach en Von Savigny werd in de
achttiende en negentiende eeuw de grondslag gelegd voor het klassieke, uit-
sluitend op de natuurlijke persoon gerichte strafrecht.1 Von Feuerbach schreef in
                                                       
1. Zie voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de strafbaarheid van de rechtspersoon

naar Nederlands recht: Torringa (1984), p. 1 e.v.
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zijn Lehrbuch: “Nur ein Individuum ist mögliches Subject eines Verbrechens;
nie eine moralische Person (Gesellschaft, universitas oder Collegium). Blos die
Einzelnen in einer Gesellschaft jeder Art sind die Verbrecher, selbst dann, wenn
Alle das Verbrechen wollten und vollbrachten.”2 Von Savigny beweerde in
dezelfde strekking: “(...) das Kriminalrecht hat zu tun mit dem natürlichen
Menschen, als einem denkenden, wollenden, fühlenden Wesen. Die Juristische
Person aber ist kein solches, sondern nur ein Vermögen habendes Wesen, liegt
also ganz aus dem Bereich des Kriminalrechtes.”3 Van Rijn van Alkemade
schreef over de visies van deze Duitse schrijvers: “Von Feuerbach en Von
Savigny achtten het onrechtvaardig eene gemeenschap te doen boeten voor de
daden harer vertegenwoordigers, omdat daardoor ook onschuldigen zouden wor-
den getroffen, die het delict niet hebben gewild of personen, die eerst na het ple-
gen van het delict doch vóór de berechting of de executie der straf tot de ge-
meenschap zijn toegetreden.”4 Ook de Hoge Raad ging uit van het beginsel dat
“alleen physieke personen gestraft kunnen worden”, maar erkende dat de wet
anders kon bepalen.5

De Nederlandse wetgever huldigde bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafrecht de klassieke opvatting. In de toelichting op het Wetboek schreef
de minister: 

“Een strafbaar feit kan alléén worden gepleegd door den natuurlijken per-
soon. De fictie der regtspersoonlijkheid geldt niet op het gebied van het
strafregt. Alzoo, waar de strafwet wordt overtreden door het besluit eener
vereeniging, hetzij dan regtspersoon of niet volgens de begrippen van het
privaat regt, treft de strafbepaling slechts hen wier persoonlijke medewer-
king tot het besluit of de daaraan gegeven uitvoering bewijsbaar is.”6

Het principe dat rechtspersonen niet konden worden gestraft gold niet in het
fiscale strafrecht. Zo waren vennootschappen en rederijen op grond van art. 13
van de Wet van 4 april 1870, Stb. 61, aansprakelijk voor bepaalde ‘daden’ van
onder meer bestuurders en werknemers: “De vennootschappen en reederijen zijn
voor de daden van hare bestuurders, boekhouders, bedienden, arbeiders, knechts
of andere personen in hare dienst aansprakelijk op den voet van art. 231 der
algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) met betrekking tot alle
overtredingen van de wettelijke bepalingen omtrent den in-, uit- en doorvoer en
de accijnsen.”7 De bepaling verwees naar art. 231 van de ‘Algemeene Wet over
de heffing der regten van In-, Uit- en Doorvoer en van de Accijnsen, alsmede
van het Tonnegeld der zeeschepen’, waarin eveneens een aansprakelijkstelling
was neergelegd. In art. 231 van de ‘algemeene wet’ werden onder meer
kooplieden en ‘fabrijkanten’ verantwoordelijk gesteld voor de daden van hun

                                                       
2. Von Feuerbach (1847), p. 52. Zie ook Van Hamel (1905), p. 186.
3. Het citaat is ontleend aan Van Hamel (1905), p. 186.
4. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 209.
5. HR 2 april 1850, W 1333 (gesignaleerd door Rambonnet (1948), p. 218).
6. Smidt I, p. 450 en 451.
7. Zie over deze bepaling ook Vervaele (1997), p. 459 en 460.
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“bedienden, arbeiders, knechts of verdere door hen bezoldigde personen.”8 De
kooplieden, fabrikanten en andere ondernemers waren echter alleen voor hun
werknemers aansprakelijk “voor zoo verre die daden tot het door hen uit-
geoefend bedrijf betrekkelijk zijn.” Daarmee was een soortement ‘daderschaps-
criterium’ geformuleerd. De tweede alinea van art. 231 voegde hier nog een
interessant punt aan toe: “Wanneer zoodanige kooplieden of andere hier boven
breeder opgetelde personen bekeurd mogten worden, ter zake van fraude of
andere overtreding dezer wet of der bijzondere wetten, en zijlieden tot hunne
verontschuldiging zouden willen beweren dat zulks door hunne bedienden,
knechts of arbeiders buiten hunnen kennis is geschied, zullen zijlieden desniet-
temin, en ondanks hunnen onbewustheid der daad, de boeten verbeuren op dus-
danige overtredingen gesteld.” Aangezien de latere aansprakelijkstelling van
vennootschappen en rederijen uitdrukkelijk naar art. 231 van de ‘algemeene
wet’ verwees, was daarmee tevens het ‘daderschapscriterium’ van die bepaling
binnengehaald, alsmede de uitsluiting van het beroep op ‘onbewustheid van de
overtreding’.

De oude fiscale strafbepalingen, waarin rechtspersonen als zodanig als aan-
sprakelijke personen werden opgevoerd, zijn in de literatuur veelal niet voor
‘vol’ aangezien. Torringa schrijft: “De bepalingen houden immers geen dader-
schap van rechtspersonen in, maar slechts een aansprakelijkstelling van het
vermogen van de rechtspersoon voor het daderschap van bestuurders, boek-
houders, bedienden e.d. Er is dus slechts in zeer beperkte mate sprake van het
hanteren van de ‘fictie der regtspersoon’ in het strafrecht: het daderschap berust
bij natuurlijke personen en slechts het (niet-gefingeerde) vermogen van de
rechtspersoon wordt gebruikt als verhaalsobject voor de op te leggen vermogen-
straffen.”9 Volgens Torringa kunnen de fiscale bepalingen niet als ‘voorlopers’
van strafbepalingen worden aangemerkt, waarin rechtspersonen zelf als dader
aansprakelijk worden gesteld. “De fiscale bepalingen moeten derhalve gezien
worden als sterk op de utiliteit van het fiscale recht toegespitste aansprakelijk-
stellingen, die in de ontwikkelingsgang van de strafbaarheid van de rechts-
persoon verder nergens voorkomen.”10 Artikel 13 van de Wet van 4 april 1870,
Stb. 61, verschilt echter niet wezenlijk van art. 231 van de ‘Algemeene Wet’. In
die laatste bepaling werden kooplieden en fabrijkanten, allen natuurlijke per-
sonen, op min of meer dezelfde wijze ‘verantwoordelijk’ gesteld voor de daden
van hun ondergeschikten (bedienden, knechts, enzovoorts).11

                                                       
8. Deze bepaling werd door de HR gezien als bepaling van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zie

Röling (1957), p. 9.
9. Torringa (1984), p. 8. Kist (1966), p. 11 noot 11, koppelde het voorkomen van dergelijke

bepalingen aan de eigenaardigheden van het fiscale rechtsgebied: de fiscaalrechtelijke strafbaarheid
van corporaties diende volgens hem ter “veiligheidstelling van de verhaals-mogelijkheid”. Zie
tevens Van Eck (1951), p. 55.

10. Torringa (1984), p. 8.
11. Torringa besteedt verder geen aandacht aan art. 231. Zodoende is onduidelijk, of hij art. 231

evenmin beschouwt als bepaling van daderschap.
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Ondanks het feit dat de ‘fictie der regtspersoonlijkheid’ niet gold in het
‘gewone’ strafrecht had de strafwetgever wel oog voor delicten die in een speci-
fieke corporatieve sfeer werden gepleegd. Dit uitte zich in het ontwerpen van
kwaliteitsdelicten die de bestuurders en de commissarissen als zodanig strafbaar
stelden. Een voorbeeld uit het midden van de negentiende eeuw betreft de
Armenwet.12 Volgens deze wet waren ‘de besturen van alle instellingen van
weldadigheid’ verplicht om aan het gemeentebestuur opgave te doen van onder
meer het aantal verpleegden en de ‘inkomsten door collecten’. De bestuurders
die zich niet aan dit voorschrift hielden konden worden beboet. De wet be-
paalde: “Zij zijn hoofdelijk voor het geheel der gezamenlijk opgelegde boeten
aansprakelijk.” Uiteindelijk zijn ook in het Wetboek van Strafrecht kwaliteits-
delicten opgenomen die zich specifiek tot de functionarissen van een rechts-
persoon richten. Bij wijze van voorbeeld kunnen de bankbreukbepalingen wor-
den genoemd (de artt. 340 tot en met 347 Sr), alsmede art. 336 Sr (misleiding
door jaarstukken). Bij de bespreking van het oude jaarrekeningenrecht en het
oude arbeidsomstandighedenrecht zullen nog meer voorbeelden worden be-
sproken.

5.3 De opkomst van de rechtspersoon in het strafrecht

5.3.1 De erkenning van zijn daderschap

In het begin van de twintigste eeuw erkende de wetgever dat rechtspersonen,
evenals natuurlijke personen, strafbare feiten konden begaan. In de ‘nieuwe’ op-
vatting was echter nog niet direct ruimte voor het zelfstandig kunnen vervolgen
en straffen van rechtspersonen voor hun handelen of nalaten.13 In de bijzondere
wetten waarin het daderschap van de rechtspersoon werd erkend waren de straf-
bepalingen namelijk zo vorm gegeven dat de functionarissen van de rechts-
persoon wegens het gepleegde strafbare feit konden worden aangesproken. Een
voorbeeld van een strafbaarstelling waarin daderschap (van de rechtspersoon) en
aansprakelijkheid (van de functionarissen) op die wijze werd gescheiden betreft
art. 98 van de Ongevallenwet uit 1901.14 Het eerste lid van die bepaling bedreig-
de straf tegen de ‘werkgever’ die niet of niet tijdig de voorschriften opvolgde,
die waren gesteld bij een reeks opgesomde wetsart.en. De ‘werkgever’ in de zin
                                                       
12. Wet van 28 juni 1854, Stb. 100, ‘tot regeling van het Armbestuur’. De bepalingen uit de Armenwet

zijn besproken door Remmelink (1963), p. 9 e.v.
13. Torringa heeft gesignaleerd dat de “eerste exponent” van de strafbaarheid van de rechtspersoon

voorkwam in de Statistiek-wet uit 1916. Het betrof een bepaling, die een zekere strafbaarstelling
ook van toepassing verklaarde op “vennootschappen van koophandel en op vereenigingen, die
rechtspersoonlijkheid bezitten.” De bepaling werd korte tijd later evenwel weer geschrapt, aldus
Torringa, kennelijk omdat die strafbaarstelling te revolutionair werd bevonden (Torringa (1984),
p. 8 en 9).

14. Wet van 2 januari 1901, Stb. 1, ‘houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke
gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven’. Zie voor een ander voorbeeld art. 16 lid 1 van de
Wet van 13 september 1935, Stb. 564, ‘houdende regeling betreffende het uitverkoopen en
opruimen in het winkelbedrijf’.



295DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

van de Ongevallenwet kon zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechts-
persoon (art. 2). Het derde lid van art. 98 bepaalde: “Indien de werkgever eene
naamlooze vennootschap, eene wederkeerige verzekerings- of waarborgmaat-
schappij, eene coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni-
ging of eene stichting is, wordt de strafvervolging ingesteld en worden de in dit
art. bedoelde straffen uitgesproken tegen de leden van het bestuur.” Aan-
sprakelijkheidsbepalingen zoals opgenomen in art. 98 lid 3 Ongevallenwet
weerspiegelden de erkenning van het daderschap van de rechtspersoon, en zij
boden de noodzakelijke grondslag om de bij een door de rechtspersoon begaan
delict betrokken natuurlijke personen te kunnen aanspreken.

5.3.2 Crisis- en oorlogseconomisch tuchtrecht en het oude economisch
strafrecht

De vervolging en de bestraffing van rechtspersonen werd, zo bleek reeds in
hoofdstuk 2, wel mogelijk gemaakt in het oude crisistuchtrecht. De Landbouw-
crisiswet sprak van ‘georganiseerden’, die zowel natuurlijke personen als rechts-
personen konden zijn. Ook vennootschappen onder firma konden als georgani-
seerde worden toegelaten. Het Crisis-Organisatiebesluit sloot bij deze termino-
logie aan door te bepalen dat ‘een georganiseerde’ bij niet of niet behoorlijke
nakoming van zijn verplichtingen kon worden gestraft.15 

Het oorlogseconomische Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening uit
1942 kende in art. 3 een uitdrukkelijke strafbaarstelling van de rechtspersoon:
“Indien een handeling, welke ingevolge art. 1 tuchtrechtelijk kan worden afge-
daan, wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap,
eenige andere vereeniging van personen of een doelvermogen, wordt de tucht-
rechtelijke vervolging ingesteld en de straf uitgesproken of de maatregel ge-
nomen hetzij tegen den rechtspersoon, de vennootschap, de vereeniging of het
doelvermogen, hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht gaven of die de feite-
lijke leiding hadden bij het verboden handelen of het nalaten, hetzij tegen
beiden.”16 Volgens art. 3 van het BTV kon, indien een tuchtfeit door een corpo-
ratie was begaan, zowel de corporatie worden aangesproken als degene die tot
het feit opdracht had gegeven, of degene die de feitelijke leiding had bij het
verboden handelen of nalaten. Het tweede lid van art. 3 gaf een nadere regeling
omtrent het daderschap van de rechtspersoon.17

                                                       
15. Zie hieromtrent Stoffels (1943), p. 54. 
16. Zie hieromtrent ook Kist (1966), p.11 e.v.
17. “Een strafbaar feit wordt geacht begaan te zijn door of vanwege een rechtspersoon, een

vennootschap, een vereeniging van personen of een doelvermogen, indien het begaan is door
personen, die in dienst zijn van den rechtspersoon, de vennootschap, de vereeniging of het
doelvermogen, daarbij betrokken zijn of anderszins in hun sfeer handelen, ongeacht of deze
personen ieder afzonderlijk het strafbare feit hebben begaan of dat bij hen gezamenlijk de elementen
van het strafbaar feit aanwezig zijn.”
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Geïnspireerd door het BTV werd het Economisch Sanctiebesluit (ESB) uit 1941
in 1943 eveneens voorzien van een strafbaarstelling van rechtspersonen.18 Deze
strafbaarstelling (art. 6 van het Besluit) was nagenoeg gelijk aan het genoemde
art. 3 van het BTV. Na de bevrijding werd de strafbaarheid van de rechts-
persoon gehandhaafd in art. 4 van het Besluit Berechting Economische Delicten
(BBED). Deze bepaling verschilde echter op een aantal punten van zijn
voorgangers. In de eerste plaats blijkt uit de strafbepaling dat alleen de rechts-
persoon terzake van een door hem begaan strafbaar feit kon worden aan-
gesproken, tenzij het een vrijheidsstraf betrof. In dat geval kon die straf alleen
worden uitgesproken tegen de bestuurder of de bestuurders. Anders dan het
BTV en het ESB strekte de reikwijdte van de strafbaarstelling zich dus niet uit
tot de ‘opdrachtgever’ en degene die de feitelijke leiding had bij het delict. Een
ander verschilpunt betrof het ontbreken van een bepaling omtrent de invulling
van het daderschap van de rechtspersoon.

Het BBED werd opgevolgd door de Wet op de economische delicten, die in
arikel. 15 lid 1 (oud) de vervolgbaarheid en strafbaarheid van de rechtspersoon
ter zake van economische delicten regelde, alsmede de vervolgbaarheid en
strafbaarheid van degene die tot het door een rechtspersoon begaan economisch
delict opdracht had gegeven, of daaraan feitelijke leiding had gegeven. De
bepaling greep duidelijk terug op min of meer gelijkluidende bepalingen uit het
BTV en het ESB19: “Indien een economisch delict wordt begaan door of van-
wege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van per-
sonen of een doelvermogen, wordt de strafvervolging ingesteld en worden de
straffen en maatregelen uitgesproken, hetzij tegen die rechtspersoon, die ven-
nootschap, die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen hen die tot het feit
opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden
handelen of nalaten, hetzij tegen beide.”

5.4 Het eindpunt: art. 51 Sr

5.4.1 Inleiding

In 1976 werd in het Wetboek van Strafrecht een algemene regeling opgenomen
omtrent het daderschap van de rechtspersoon en de vervolgbaarheid en straf-
baarheid van zowel de rechtspersoon, als de opdrachtgever en de feitelijk lei-
dinggever. Artikel 51 Sr luidt tegenwoordig als volgt:

“1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen of
rechtspersonen.

                                                       
18. De wijziging vond plaats door het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van

Landbouw en Visserij, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en Justitie van 3 februari 1943
(Verordeningenblad 1943, no. 17).

19. Volgens de toelichting op art. 15 lid 2 WED was de bepaling met name geïnspireerd door het
Economisch Sanctiebesluit 1941. Zie TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de
strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straf-
fen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden
uitgesproken:
1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen
die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon
gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maat-
schap, de rederij en het doelvermogen.”

De bepaling brengt in de eerste plaats tot uitdrukking dat indien een rechts-
persoon een strafbaar feit heeft gepleegd of aan een strafbaar feit heeft deel-
genomen, die rechtspersoon deswege kan worden vervolgd en gestraft. Daar-
naast biedt het art. de mogelijkheid om ter zake van hetzelfde delict diegenen te
vervolgen en te straffen, die tot het door de rechtspersoon begane strafbare feit
‘opdracht’ hebben gegeven of die ‘feitelijke leiding’ hebben gegeven aan de
door de rechtspersoon verrichte verboden gedraging.

5.4.2 Rechtspersonen en andere entiteiten 

In art. 51 Sr is bepaald dat ‘rechtspersonen’ strafbare feiten kunnen begaan en
deswege kunnen worden vervolgd en gestraft. Uit de art.en. 2:1, 2:2 en 2:3 BW
blijkt onder meer welke ‘lichamen’ volgens het Nederlandse recht over rechts-
persoonlijkheid beschikken. De wet noemt onder meer de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap, de coöperatie, de
stichting, de vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, alsmede de ge-
meente, de provincie en de Staat. Overigens kan ook buiten het Burgerlijk Wet-
boek rechtspersoonlijkheid zijn toegekend aan een lichaam. Zo is in art. 3 lid 1
van de ‘Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische
samenwerkingsverbanden’20 bepaald: “Een Europees economisch samenwer-
kingsverband met zetel in Nederland bezit rechtspersoonlijkheid met ingang van
de dag van zijn inschrijving in het handelsregister.”

Het Nederlandse strafrecht erkent − naast natuurlijke personen − meer
strafbare daders dan de ‘rechtspersoon’ alleen. In het derde lid van art. 51 Sr is
bepaald dat de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de
rederij en het doelvermogen met het begrip ‘rechtspersoon’ zijn gelijkgesteld.
Het begrip ‘doelvermogen’ kan als een verzamelcategorie worden beschouwd.
Bij de totstandkoming van art. 15 WED werd het omschreven als “het vermogen
bijeengebracht tot een bepaald doel, zonder dat voor het beheer daarvan een
statuut of een reglement is vastgesteld.”21 Verder werd gesteld: “Het kan een
                                                       
20. Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, ‘houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad

van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische
samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1)’(nadien gewijzigd).

21. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
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stichting soms zeer nabij komen. Men kan in de eerste plaats denken aan een
niet-perfecte stichting, voorts aan een vermogen, bijeengebracht door een aantal
personen, op economisch gebied werkzaam, welk vermogen feitelijk door een of
meer personen wordt beheerd, terwijl het vastleggen van de rechtsvorm achter-
wege is gebleven.”22 Het doelvermogen is uiteindelijk in art. 51 Sr gehandhaafd
op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van financiën. “Hij meent dat de
strafbaarstelling van het doelvermogen niet kan worden gemist, mede in verband
met de noodzaak ook eventuele buitenlandse doelvermogens, die hier te lande
actief zijn, onder de belastingbepalingen te doen vallen.”23 Verderop in de toe-
lichting blijkt dat ook het zogenaamde ‘fonds voor gemene rekening’ in de zin
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als ‘doelvermogen’ kan worden
aangemerkt.24

Ook een maatschap en een ‘vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid’
kunnen volgens art. 51 Sr strafbare feiten plegen. Met vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid wordt gedoeld op de vennootschap onder firma en de
commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden hebben geen
rechtspersoonlijkheid, maar worden voor wat betreft de vervolgbaarheid en
strafbaarheid dus als rechtspersonen behandeld. Lichamen zonder rechts-
persoonlijkheid konden ook onder de werking van art. 15 WED strafbare feiten
begaan. Artikel 15 WED sprak, naast de ‘rechtspersoon’, van ‘vennootschap of
enige andere vereniging van personen’. Ter rechtvaardiging van de strafbaarheid
van niet-rechtspersonen werd destijds aangevoerd dat bij de be- doelde lichamen
sprake was van een “vermogen dat economisch een zelfstandig bestaan heeft.”25 

Het begrip ‘rederij’ wordt door Van Dale omschreven als (1) het uitrusten
en exploiteren van schepen; (2) maatschappij, handelsvennootschap die een
schip of schepen uitrust en met commercieel oogmerk in de vaart brengt en (3)
(‘bij uitbreiding’) scheepvaartbedrijf in het algemeen.26 Het begrip ‘rederij’ in
art. 51 lid 3 Sr mag echter niet op één van deze wijzen worden uitgelegd. De
wetgever heeft met het begrip ‘rederij’ namelijk aansluiting willen zoeken bij de
regeling van ‘de’ rederij in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. In art. 8:160 lid
1 BW is bepaald: “Indien een zeeschip blijkens de openbare registers bedoeld in
afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3 aan twee of meer personen gezamenlijk toe-
behoort, bestaat tussen hen een rederij. Wanneer de eigenaren van het schip
                                                       
22. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
23. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19 en 20.
24. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 24. Artikel 2 lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

bepaalt: “Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van
voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins
aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen
van deelgerechtigheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. De
bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding
niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval ver-
vreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- of
aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt.”

25. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
26. G. Geerts, T. den Boon, D. Geeraerts, E. Vos en R. Schutz (redactieraad), Van Dale groot woorden-

boek der Nederlandse taal, dertiende herziene uitgave, Utrecht/Antwerpen 1999.
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onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien
zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is
ingeschreven.” Artikel 8:770 lid 1 BW bepaalt hetzelfde met betrekking tot de
rederij van een binnenschip. Uitdrukkelijk zegt het tweede lid van de arikelen
8:160 en 8:770 BW dat ‘de’ rederij geen rechtspersoon is. Artikel 51 lid 3 Sr
brengt mee dat de rederij toch strafbare feiten kan begaan.27

5.5 De strafbaarheid van de rechtspersoon, de opdrachtgever en de
leidinggever: achtergronden

5.5.1 De strafbaarstelling van de rechtspersoon in de WED 

Uit de toelichting op het oorspronkelijke regeringsontwerp van de WED blijkt
dat de vervolgbaarheid en de strafbaarheid van de rechtspersoon met name
mogelijk is gemaakt om naar aanleiding van economische delicten een doel-
matige bestraffing te kunnen bewerkstelligen.28 In de toelichting werd op-
gemerkt dat de strafbaarstelling van de rechtspersoon, behalve in het fiscale
recht, nergens in de Nederlandse wetgeving van vóór de tweede wereldoorlog
voorkwam. “In het economische strafrecht echter komt men veel meer in aan-
raking met de rechtspersoon dan in het algemene strafrecht. De straffen en
maatregelen, die hier in de eerste plaats gericht zijn op ontneming van onrecht-
matig genoten voordeel en op herstel van schade, aan het economische leven der
gemeenschap toegebracht, komen dientengevolge dikwijls niet volledig tot hun
recht, wanneer men de strafbare handelingen uitsluitend beschouwt als de daad
van de handelende persoon.”29 Met andere woorden: door in voorkomende ge-
vallen de handelingen van een feitelijk handelende (natuurlijke) persoon (ook) te
zien ‘als’ handelingen van een rechtspersoon, zal een effectievere bestraffing
kunnen worden bereikt. “Dat strafbaarheid van de rechtspersoon principieel toe-
laatbaar is, wordt in de wetenschap in beginsel niet meer bestreden,” zo werd
nog opgemerkt.30 De toelichting had echter niet alleen oog voor de instrumentele
kant van de strafbaarheid van de rechtspersoon. “Naast het ontnemen van
onwettig genoten voordeel en het herstellen van de economische schade, der
gemeenschap aangedaan, blijkt ook in de straf het oneervolle, dat niet alleen de
natuurlijke persoon, maar ook de rechtspersoon of welke als eenheid naar buiten
optredende vereniging van personen of zaken ook treft; ook deze hebben een
naam te verliezen.”31

                                                       
27. Doordat de rederij ‘slechts’ een eigendomsverhouding is, en geen samenwerkingsverband, zal de

rederij dus niet onder het begrip ‘vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid’ kunnen vallen.
Anders: Van Elst (1997), p. 18.

28. Zie over de wetsgeschiedenis van de WED in verband met de strafbaarstelling van de rechtspersoon
tevens het preadvies van Kist (1966), p. 15 e.v.

29. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
30. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
31. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht wilde in het voorlopig verslag
niet ingaan op de “belangwekkende theoretische quaesties” ten aanzien van de
strafbaarstelling van rechtspersonen.32 Zij beperkte zich tot “de vragen of de
voorgestelde regeling nodig, of zij billijk en of zij practisch is”. Van de nood-
zaak rechtspersonen te kunnen vervolgen en straffen was de Commissie niet
helemaal overtuigd. Zij vroeg zich af of, in de weinige gevallen waarin dit kon,
rechtspersonen in de praktijk wel werden vervolgd. Bovendien vroeg zij zich af
of in het geval van kwaliteitsdelicten geen andere oplossingen mogelijk waren.
“Men zou een bepaling kunnen maken, welke vervolging van de bestuurders in
zulk een geval uitdrukkelijk mogelijk maakt alsof zij zelf de vereiste qualiteit
bezaten.”33 De Commissie stelde ook vraagtekens bij de billijkheid van de straf-
baarstelling van rechtspersonen.34 Onschuldigen, zoals aandeelhouders, zouden
licht de dupe kunnen worden.

In de memorie van antwoord werd over de bezwaren van de Commissie
heengestapt. Voor zover dit al mogelijk was, werd in de praktijk veelvuldig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid rechtspersonen te vervolgen, aldus de
memorie. Wederom werd gewezen op een aspect van doelmatige bestraffing:
“In vele gevallen zou strafbaarstelling van de bestuurders niet toereikend zijn,
omdat men daarmede niet zou kunnen komen tot de bijkomende straffen en
maatregelen (...)”.35 Daarmee werd gedoeld op de specifieke ‘ondernemings-
straffen- en maatregelen’ van de WED. Met betrekking tot het risico dat on-
schuldige aandeelhouders nadeel zouden kunnen ondervinden van een bestraf-
fing van de rechtspersoon werd kortweg opgemerkt dat aandeelhouders ook met
wanbeleid van bestuurders konden worden geconfronteerd.

5.5.2 Artikel 51 Sr

Uit de wetsgeschiedenis van het huidige art. 51 Sr blijkt dat de wetgever met de
algemene erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon “geen principiële
vernieuwing” beoogde.36 In de toelichting op het nieuwe art. 51 Sr werd ge-
schreven: “Een al in vele wetten voorkomende constructie wordt slechts ver-
algemeend. Speciale voorzieningen in bijzondere wetten worden daardoor over-
bodig. Onderling uiteenlopende en soms onvolledige wettelijke voorschriften
kunnen vervallen. Het wetsontwerp zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren
aan de vereenvoudiging van de wetgeving. Tevens kan een voor het gehele
terrein van het strafrecht geldende jurisprudentie tot ontwikkeling komen.”37

Verderop in de toelichting wordt gesteld: “Het wetsontwerp is de laatste stap op

                                                       
32. TK 1947-1948, 603.4, p. 38.
33. TK 1947-1948, 603.4, p. 39.
34. TK 1947-1948, 603.4, p. 39.
35. TK 1948-1949, 603.5, p. 52.
36. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 7.
37. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 7.
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(de) weg die in Nederland reeds lang is begaan.”38 Uit de toelichting blijkt
verder van een zekere vanzelfsprekendheid van de algemene erkenning van de
strafbaarheid van de rechtspersoon. Aangezien het strafrecht tegenwoordig als
‘instrument van de sociaal-economische ordening’ moet worden gezien, en veel
strafrechtelijk te handhaven voorschriften zijn “toegesneden” op rechtspersonen,
is de opvatting dat alleen natuurlijke personen strafbare feiten kunnen plegen
niet meer houdbaar, zo volgt uit de toelichting.39 Tot slot blijkt uit de toelichting
dat de algemene erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon bijdraagt
aan de effectiviteit van de rechtshandhaving: “De invoeging in het Wetboek van
Strafrecht van een algemene regeling van de strafbaarheid van de corporatie zal
tevens het belang van een goede rechtshandhaving kunnen dienen, voor zover in
bepaalde wetten nog geen rekening was gehouden met het plegen van de in die
wetten strafbaar gestelde feiten door rechtspersonen of voor zover in die wetten
alleen was voorzien in een strafbaarstelling van de bestuurders of andere
natuurlijke personen die tot de rechtspersoon in een bepaalde verhouding
staan.”40

Zojuist bleek dat bij de totstandkoming van de WED is voorgesteld om, in
plaats van de erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon, kwaliteits-
delicten die zich tot de rechtspersoon richten zodanig ‘op te rekken’, dat zij zich
ook tot de bestuurders van de rechtspersoon richten. Bij de behandeling van het
wetsontwerp dat leidde tot de introductie van art. 51 Sr is − op basis van ideeën
daaromtrent van Hulsman − wederom bij die constructie stilgestaan.41 Ook nu
werd zij afgewezen. “Een algemeen voorschrift, inhoudende dat strafbepalingen,
die zich richten tot personen in een bepaalde kwaliteit (hetzij natuurlijke
personen of corporaties) ook van toepassing zijn op hun vertegenwoordiger
zonder die kwaliteit, “voor zover niet van een andere bedoeling blijkt”, vervaagt
in zekere mate de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In de
praktijk kan dit ernstige bezwaren opleveren en rechtsonzekerheid met zich
brengen.”42 Zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal blijken, is de beschreven
constructie wel toegepast in het Duitse Strafgesetzbuch en in de Duitse Ord-
nungswidrigkeitengesetz.

5.5.3 Achtergronden van het daderschap en de strafbaarheid van de
rechtspersoon: literatuur43 

Uit de kamerstukken betreffende art. 15 WED blijkt van een pragmatische
benadering van de strafbaarheid van de rechtspersoon. Ook in de literatuur
wordt alom gewezen op de praktische aspecten van de erkenning van de straf-
                                                       
38. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8. Het tussen haakjes geplaatste lidwoord ontbreekt in het

oorspronkelijke citaat. 
39. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 9. 
40. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 15.
41. Zie voor een uitwerking van de ideeën Hulsman (1966), p. 129 e.v.
42. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 17.
43. Ik heb mij de vrijheid veroorloofd slechts enkele van vele auteurs aan het woord te laten.
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baarheid van de rechtspersoon. Zo schrijven Roef en De Roos: “De belangrijkste
maatschappelijke factor die de klassieke visie op strafrechtelijke aansprakelijk-
heid heeft beïnvloed is zonder twijfel de opkomst van grootschalige, formele
organisaties in het economische, sociale en politieke leven.”44 Deze schrijvers
wijzen verder meer algemeen, met name met betrekking tot het ordeningsrecht,
op de instrumentele achtergrond van de erkenning van het daderschap en de
strafbaarheid van de rechtspersoon. “Het doel van corporatieve aansprakelijk-
heid is immers via rechtstreekse sanctionering van de rechtspersoon de juiste
nakoming van in het ordeningsrecht neergelegde maatschappelijke functies. Een
loutere aansprakelijkheid van natuurlijke personen voldeed niet langer om deze
doelstellingen te verwezenlijken.”45 Als ratio van de strafbaarstelling van de
rechtspersoon wijzen de schrijvers ‘gedragsbeïnvloeding’ aan; vergelding speelt
volgens de schrijvers in die opvatting geen rol. “(...) Strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon wordt noodzakelijk geacht om de wets-
overtredende onderneming de nodige prikkels te geven zich aan de uitgevaar-
digde regelgeving te houden.”46 De schrijvers dichten de strafbaarstelling van de
rechtspersoon dus een generaal-preventieve werking toe. 

Knigge wijst in dit verband met name op het gegeven dat rechtspersonen
grootschaliger en complexer werden, hetgeen − toen het daderschap van de
rechtspersoon nog niet was erkend − tot handhavingsproblemen leidde. “Door
de toegenomen complexiteit van de onderneming werd het tegelijk moeilijker
om de vervolging te richten op de natuurlijke personen die de hand in het
misdrijf hadden gehad. Zij waren onvindbaar of om technische redenen niet
strafbaar. (...) Met de invoering van de strafbaarheid van de rechtspersoon
− eerst in het economisch strafrecht, later over de gehele linie − maakte de
wetgever een meer effectieve handhaving van de wet mogelijk.”47 Uiteindelijk
was een ‘ideologische ommezwaai’, zoals Knigge het noemt, het gevolg. Van
Eck schreef: “De wetgever kon kennelijk niet ontkomen aan de realiteit, die zich
steeds meer opdrong, dat strafbare feiten in werkelijkheid toch door corporaties
werden begaan en dat dus althans het daderschap van de collectiviteit moest
worden aanvaard.”48

De ‘technische redenen’ die in de weg stonden aan de strafbaarheid van
natuurlijke personen zijn door Torringa nader uitgewerkt. Een gevolg van de
opkomst van de rechtspersoon was namelijk dat, voor zover een maatschap-

                                                       
44. Roef en De Roos (1998), p. 59. Vergelijk Vervaele (1997), p. 457: “Gekozen is voor de sociale

realiteit in de moderne industriële en post-industriële samenleving, die ervan uitgaat dat
rechtspersonen in het sociaal-economisch verkeer een zeer fundamentele plaats innemen en in die
hoedanigheid rechten en plichten hebben die een strafrechtelijke verantwoordelijkheid (en de
daarbij horende rechtsbescherming) insluiten.” Zie tevens Otto (1998), p. 409: “Die Hintergund
dieser einheitlichen Bemühungen um eine strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen und
Unternehmensverbänden ist offenbar in allen Ländern identisch: Der Trend des Wirtschaftsrechts
vom Recht des Kaufmanns zum Recht des Unternehmens.”

45. Roef en De Roos (1998), p. 66.
46. Roef en De Roos (1998), p. 66. 
47. Knigge (1997), p. 18. 
48. Van Eck (1951), p. 52.
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pelijke activiteit in organisatorisch verband werd verricht, de rechtspersoon als
drager van wettelijke kwaliteiten als ‘werkgever’ en ‘vergunninghouder’ werd
aangemerkt. Bij Torringa blijkt dat de Hoge Raad aanvankelijk accepteerde dat
een kwaliteit, die in wezen op een rechtspersoon rustte, aan de bestuurders van
de rechtspersoon kon worden toegerekend.49 Daar is de Hoge Raad later even-
wel van afgestapt. De Hoge Raad was uiteindelijk de mening toegedaan dat de
bestuurder van een rechtspersoon niet als pleger van een delict kon worden
aangemerkt, als de wetgever zich niet expliciet of impliciet tot de bestuurders als
zodanig had gericht. Een voorbeeld van deze aangescherpte benadering van het
daderschap betreft het zogenaamde ‘Wilde Bussen-arrest’ (HR 21 februari 1938,
NJ 1938, 820 (m.nt. W.P.)).50 In deze zaak werd de directeur van de NV
Sommeling’s Automobielbedrijf verweten dat hij zonder vergunning personen
had ‘doen vervoeren’. De vermoedelijk overtreden straf- bepaling betrof art. 37
lid 1 van het Reglement Autovervoer Personen (RAP), waarin onder meer straf
was gesteld op het zonder vergunning ‘exploiteeren van een motorrijtuig tot
vervoer van personen over de wegen’.51 Volgens de Hoge Raad had de directeur
echter niet zelf geëxploiteerd. De directeur had slechts in dienst van het auto-
mobielbedrijf handelingen verricht die voor de ‘exploitatie’ nodig waren. De
Hoge Raad overwoog in deze zaak “dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
den directeur voor die handelingen alleen mag worden aangenomen, als zij
berust op een uitdrukkelijke wetsbepaling, hetgeen ten deze niet het geval is.”
Uiteindelijk diende het daderschap van de rechtspersoon te worden erkend, om
dergelijke aansprakelijkheidsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Torringa
schrijft: “De wetgever is niet zozeer onder de invloed van veranderende inzich-
ten in het daderschap overgegaan tot het aanvaarden van daderschap van rechts-
personen, als wel daartoe genoodzaakt omdat men vastliep met de expliciete en
impliciete kwaliteitsdelicten.”52 

5.5.4 De opdrachtgever en de feitelijk leidinggever

Gebleken is dat in de tijd waarin weliswaar het daderschap van de rechtspersoon
was erkend, maar nog niet diens strafbaarheid, de wetgever zich bediende van
bepalingen op basis waarvan de bestuurders van de rechtspersoon wegens het
door de rechtspersoon begane feit konden worden vervolgd en gestraft. Van Rijn
van Alkemade schreef over dergelijke bepalingen: “Zooals die bepaling luidt
zijn deze natuurlijke personen niet strafbaar, omdat zij het feit pleegden, doch
enkel, omdat zij een bijzondere positie innemen ten opzichte van den rechts-
persoon, die dat feit pleegde of van zijnentwege liet plegen. Niet dus de betrek-
king van de natuurlijke persoon tot het strafbare feit, doch hun betrekking tot de
corporatie is beslissend voor hun aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid be-
                                                       
49. Torringa (1984), p. 15. Overigens blijkt bij Torringa dat de HR niet geheel zuiver in de leer was.
50. Zie over dit arrest ook Pompe (1959), p. 226 en 227. 
51. Zie de conclusie van A-G Berger voor een verklaring van het opvallende verschil tussen het ten

laste gelegde ‘doen vervoeren’ en het in de delictsomschrijving voorkomende ‘exploiteren’. 
52. Torringa (1984), p. 39.
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staat voor hen, ongeacht of zij aan het feit deel hadden of niet. De reden voor
hun aansprakelijkheid moet wel hierin worden gezocht, dat zij, krachtens hun
functie, verondersteld worden in het strafbare feit de hand te hebben gehad
(...).”53

Op een gegeven moment is de wetgever er toe overgegaan niet langer de be-
stuurders als zodanig als ‘vervolgingssubject’ aan te wijzen, maar degene die
“tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden
handelen of het nalaten.”54 Bij Stoffels blijkt, dat deze wijziging − althans in
theorie − in belangrijke mate bijdroeg aan de effectiviteit van de wetshand-
having. Aan de oude bepalingen, op grond waarvan bestuurders konden worden
vervolgd wegens feiten, begaan door ‘hun’ rechtspersoon, waren telkens bij-
zondere disculpatiegronden gekoppeld. Volgens die disculpatiegronden ging de
bestuurder vrijuit, indien hij kon aantonen dat het door de rechtspersoon begane
feit ‘buiten zijn toedoen’ was begaan.55 Stoffels schrijft: “Later is ingezien, dat
het bestuur veelal te ver van het strafbare feit afstaat, dat heel dikwijls alle leden
van het bestuur kunnen aantoonen, dat zij aan het strafbare feit niets hebben toe-
gedaan.”56 Als reactie daarop zijn, zo blijkt bij Stoffels, uiteindelijk bepalingen
ontwikkeld die de vervolging en bestraffing van de feitelijke leidinggever en de
opdrachtgever mogelijk maakten.

Het effect van deze bepalingen was, zo mag worden aangenomen, dat het
openbaar ministerie voortaan met een zwaardere bewijslast te maken had.
Immers: het aanspreken van een bestuurder qualitate qua was niet voldoende;
bewezen moest worden, dat degene die wegens het door de rechtspersoon be-
gane feit werd aangesproken, feitelijke leiding had gegeven aan het feit, dan wel
opdracht had gegeven tot het feit. Deze zwaardere bewijslast had evenwel een
belangrijke effectiviteitsbevorderende werking. Eertijds konden alleen de be-
stuurders worden aangesproken ter zake van feiten, die door een rechtspersoon
waren begaan. De ‘nieuwe’ bepalingen maakten het mogelijk ook andere per-
sonen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen; het bereik van de aan-
sprakelijkstelling werd daardoor aanmerkelijk vergroot. Maar de consequentie
was dus, dat voortaan een strafrechtelijk relevante betrokkenheid moest worden
bewezen; de enkele positie van de aangesprokene was − gekoppeld aan het
bewijs van de strafbare gedraging − niet langer voldoende voor het aannemen
van strafbaarheid.

                                                       
53. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 196.
54. Stoffels (1943), p. 49.
55. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 196 en Stoffels (1943), p. 48. Zie voor een voorbeeld art. 16 lid 2

van de Wet van 13 september 1935, Stb. 564: “Geen straf wordt uitgesproken tegen hem, van wien
blijkt, dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd.” Aannemelijk is dat deze bepalingen nodig waren
omdat de algemene disculpatiegrond voor bestuurders (art. 51 (oud) Sr, besproken in hoofdstuk 3)
niet van toepassing was op de bestuurder, die wegens een door de rechtspersoon begaan feit werd
vervolgd. Artikel 51 (oud) Sr zag, zo kan worden aangenomen, slechts op strafbepalingen
(overtredingen) die bestuurders als zodanig als strafbare dader aanwezen.

56. Stoffels (1943), p. 49.
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5.6 De strafbaarheid van rechtspersonen en leidinggevenden in de
bijzondere rechtsgebieden

5.6.1 Het oude arbeidsomstandighedenrecht 

Normadressaten
Het Nederlandse veiligheids- en arbeidstijdenrecht heeft, op een enkele uitzon-
dering na, met betrekking tot de mogelijk aansprakelijke personen tot respec-
tievelijk 1983 en 1995 ‘in de pas gelopen’ met de beginselen van het klassieke
strafrecht. De Arbeidswet 1889 richtte zich in de meeste bepalingen nog tot een
ieder, maar kende bovendien enige artikelen waarin verplichtingen waren op-
gelegd aan het ‘hoofd’ of de ‘bestuurder’ van een onderneming of een bedrijf
waarin arbeid werd verricht. De Arbeidswet 1911 verscherpte de aansprakelijk-
heid van het hoofd of de bestuurder aanzienlijk, zo bleek eerder reeds, door een
algemene verplichting te introduceren voor het hoofd of de bestuurder om te
zorgen dat de bij en krachtens de wet gestelde bepalingen werden nageleefd.

De kwalitatieve aansprakelijkheid van het hoofd of de bestuurder van de
onderneming kwam daarvoor reeds voor in de strafbepaling van de Kinderwet-
Van Houten. In art. 1 van de wet was het verbod van kinderarbeid opgenomen:
“Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te
hebben.” De bijbehorende aansprakelijkstelling, opgenomen in art. 3 lid 1 van
de wet, luidde als volgt: “Wegens overtreding van art. 1 zijn aan- sprakelijk de
hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in dienst is
bevonden.” Als het hoofd of de bestuurder kon bewijzen dat hij niet op de
hoogte was van de indienstneming en de overtreding deed beëindigen, moest
diegene aansprakelijk worden gesteld die het kind feitelijk in dienst had
genomen (art. 3 lid 2).

Het ‘hoofd’ dan wel ‘de bestuurder’ van de onderneming kon ook onder de
Veiligheidswet 1895, de Veiligheidswet 1934 en de Arbeidswet 1919 als zo-
danig worden aangesproken. Sedert de totstandkoming van de Arbeidswet 1911
kende het arbeidstijdenrecht bovendien een nieuwe figuur, die onder omstandig-
heden naast het hoofd of de bestuurder aansprakelijk kon worden gesteld: het lid
van het ‘opzichthoudend personeel’. De Arbeidswet 1919 kende voorts bepalin-
gen omtrent de ‘plaatsvervanger’ van het hoofd of de bestuurder.

Het hoofd of de bestuurder van een onderneming
In HR 23 december 1912, NJ 1913, p. 265 overwoog de Hoge Raad “(...) dat
onder de uitdrukking ‘hoofd of bestuurder van eene onderneming’, welke reeds
herhaaldelijk voorkomt in de Arbeidswet voor de wijziging van 1911, slechts is
te verstaan hij die in een onderneming het opperste gezag uitoefent en niemand
boven zich heeft, hetgeen niet uitsluit, dat deze een of meer personen, bekleed
met gelijk gezag, naast zich heeft (...).” Het ‘hoofd’ hoefde niet tevens eigenaar
te zijn van de onderneming. Het ‘hoofd’ van de onderneming was namelijk
degene die feitelijk het hoogste gezag uitoefende, zo blijkt uit de wetsgeschie-
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denis van de Arbeidswet 1889: “Voor de aansprakelijkheid van het hoofd doet
de afwezigheid van den eigenaar niets toe of af; is deze tevens hoofd, dan is hij
aansprakelijk; staat een ander dan de eigenaar aan het hoofd, dan die andere.”57

Waarom in de wetgeving niet alleen van het hoofd, maar tevens van de ‘bestuur-
der’ van de onderneming werd gesproken, volgt eveneens uit de wetsgeschie-
denis van de Arbeidswet 1889: “Het woord “bestuurder” is hier nevens “hoofd”
gebruikt, omdat eene coöperatieve vereeniging en eene naamlooze vennootschap
niet kunnen gezegd worden een bepaald persoon tot hoofd te hebben; daar zijn
de bestuurders, de directeur, de beheerende vennoot aansprakelijk. Ook in
andere wetten wordt van ‘bestuurder’ in dien zin gesproken, bijv. in de wet
betreffende de openbare middelen van vervoer en in die tot regeling der coöpe-
ratieve vereenigingen. Nevens elkaar komen beide uitdrukkingen eveneens voor
in de thans geldende wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130).”58 Het
begrip ‘bestuurder’ werd dus in de aansprakelijkstellingen opgenomen om het
hoofd te bieden aan ondernemingen die door rechtspersonen werden gedreven.
Het begrip ‘hoofd’ werd kennelijk gereserveerd voor ondernemingen die door
niet-rechtspersonen in stand werden gehouden.59 In de lagere rechtspraak is
evenwel ook anders beslist.60

Het begrip ‘onderneming’ had volgens Van Houten, de ontwerper van de
oude Kinderwet, een ruime strekking: “Het woord onderneming heeft eene zeer
algemeene beteekenis en omvat alle soorten van nering, handel en bedrijf, geene
uitgezonderd.”61 Onder de Arbeidswet 1911 werd het begrip uiteindelijk nader
ingevuld. Volgens HR 15 juni 1914, NJ 1914, p. 1005 diende aan het woord
‘onderneming’ “de betekenis (...) worden gehecht, die aan dat woord in het
dagelijksch leven wordt geschonken.” Vervolgens herhaalde de HR de over-
wegingen van de Rechtbank Zwolle, die in hoger beroep had bepaald dat het
begrip volgens het spraakgebruik inhield “een zaak, die men opzet of drijft om
geldelijke voordeelen te behalen.”62 De opvolger van de Arbeidswet 1911, de
Arbeidswet 1919, had overigens een ruimere strekking. In de wet was een
opsomming opgenomen van de inrichtingen en de werkzaamheden die met een
‘onderneming’ moesten worden gelijkgesteld. De wet was daardoor ook van
toepassing op onder meer verplegings- en verzorgingsinrichtingen en takken van
                                                       
57. HEK 1888 - 1889, p. 20. 
58. HEK 1888 - 1889, p. 260, ten aanzien van art. 10 ontwerp Arbeidswet 1889. De minister verwees

naar de Kinderwet - Van Houten. 
59. In gelijke zin Hulsman (1966), p. 96 en 97, die schreef: “De term ‘hoofd’ wijst naar de inrichtingen,

die eigendom zijn van een natuurlijke persoon, de term ‘bestuurder’ naar inrichtingen, die eigendom
zijn van een rechtspersoon”.

60. Zie Ktg Utrecht 14 oktober 1898, Overzicht der rechtspraak en litteratuur, TvS 1899 (deel XII),
p. 86: “Waar de eigenaar der fabriek in het buitenland woont en meestal afwezig is, is als bestuurder
voor de overtreding van dat artikel (art. 12 Veiligheidswet 1895, EG) aansprakelijk te achten een
beklaagde van wien blijkt, dat hij is technisch leider en bestuurder der fabriek, en dat de werklieden
door hem worden aangenomen en ontslagen en hij hunne werkzaamheden regelt en daarop toezicht
houdt.” Onder de latere wetgeving zou deze beklaagde, mits als zodanig aangewezen, als lid van het
opzichthoudend personeel kunnen worden aangemerkt.

61. TK 1873-1874, 34.2, p. 10.
62. Rb Zwolle 2 april 1914, NJ 1914, p. 486.
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dienst onder beheer van het Rijk, althans voor zover daar arbeid werd verricht
als in een fabriek of werkplaats, winkel, apotheek, et cetera. 

In de rechtspraak zijn een aantal gevallen berecht waarin sprake was van
een onderneming die uit meerdere fabrieken bestond. In Ktg Roermond 1 juli
1896, Overzicht der rechtspraak en litteratuur, TvS 1896 (deel X), p. 131, was
sprake van een onderneming die uit meerdere steenbakkerijen was opgebouwd.
De leiding van een steenbakkerij was in handen van een ‘bestuurder’. Deze had
het beheer over de fabriek, en “bemoeide” zich onder meer “met de aanwerving
en ontslag van werkvolk”, overigens zonder daarin volledig vrij te zijn. Volgens
de kantonrechter was niettemin “het algemeen hoofd der onderneming de ver-
antwoordelijke persoon”. 

Een andere, in meer dan één opzicht interessant geval kwam aan de orde in
Rb Amsterdam 13 januari 1931, NJ 1931, p. 340. De zaak betrof de NV Stoom
Brood- en Scheepsbeschuitfabriek, die was opgebouwd uit een aantal dochter-
ondernemingen. In één van deze ondernemingen, de ‘NV Maatschappij tot
exploitatie van de broodbakkerij Groco VIII’, was een overtreding van de
Arbeidswet 1919 begaan. De directeur van de moederonderneming werd des-
wege gedagvaard. Ter zitting voerde hij aan dat niet hij, maar de bestuurder van
de dochteronderneming aansprakelijk was voor de wetsovertreding. De recht-
bank ging hierin niet mee. De bestuurder van de dochter nam volgens de recht-
bank een zodanige positie in, dat die niet kon worden beschouwd als het ‘hoofd’
of de ‘bestuurder’ van die onderneming. De rechtbank liet het daar niet bij
zitten, en haalde fel uit naar de directeur van de moeder. Volgens de rechtbank
had de verdachte geprobeerd de bepalingen van de Arbeidswet te omzeilen, door
de oorspronkelijke filialen van de moedervennootschap om te zetten in afzon-
derlijke rechtspersonen. Dit gaf aanleiding tot het opleggen van de maximale
straf: “dat ter terechtzitting is gebleken, dat de vennootschap, waarvan verdachte
directeur is, hare filialen heeft gewijzigd in naamloze vennootschappen, waar-
van de Groco VIII er eene is; dat de Rechtbank hierin, daargelaten wellicht de
economische voordeelen voor verdachte, mede een poging ziet, om zich, op
groote schaal, te onttrekken aan de voorschriften der Arbeidswet 1919 en op
dien grond aan verdachte de hoogste door de wet op overtreding der in deze
zaak toepasselijke bepaling gestelde geldboete oplegt.” In wezen werd door de
rechtbank een geval van ‘misbruik van rechtspersonen’ afgestraft. 

5.6.2 Het moderne arbeidsomstandighedenrecht

Wijzigingen in het normadressaatschap
Het aansprakelijkheidsregime van het moderne arbeidstijden- en veiligheids-
recht, neergelegd in de Arbeidstijdenwet uit 1995 en de Arbeidsomstandig-
hedenwet 1998, wijkt op een aantal punten af van het oude recht zoals neer-
gelegd in wetten als de Arbeidswet 1919 en de Veiligheidswet 1934. De belang-
rijkste wijziging betreft het normadressaatschap. De voorschriften van de Arbo-
wet 1998 (alsmede van haar voorloper, de Arbowet 1980) en de Arbeidstijden-
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wet richten zich niet meer tot ‘het hoofd’ of ‘de bestuurder’ van een bedrijf of
een onderneming, maar (primair) tot de werkgever. Dit begrip wordt in de eerste
plaats civielrechtelijk uitgelegd. Werkgever in de zin van de Arbowet 1998 en
de Atw is “degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid (...)”63.
Daarnaast kennen de wetten een voorziening voor uitleensituaties; als een
werknemer door zijn contractuele werkgever wordt uitgeleend aan een andere
werkgever, dan is de laatste (de inlener) ‘werkgever’ in de zin van de wet.64

Bovendien kennen de moderne wetten een oplossing voor gevallen waarin geen
sprake is van een contract of aanstelling, maar waarin toch ‘onder gezag’ arbeid
wordt verricht door iemand die voor wat betreft de arbeids- en rusttijden afhan-
kelijk is van een ander.65 In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan de
tewerkstelling van stagiaires. Zowel in de Atw als in de Arbowet 1998 wordt in
dit verband onder ‘werkgever’ mede verstaan “degene die zonder werkgever of
werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid
doet verrichten”.66 Uit de toelichting op de Atw blijkt uitdrukkelijk dat leiding-
gevenden van een rechtspersoon niet als ‘werkgever’ mogen worden aangemerkt
in situaties waarin een werknemer zonder contract of aanstelling feitelijk ‘onder
gezag’ arbeid verricht. De betreffende bepalingen spreken uitdrukkelijk van
degene die zonder werkgever of werknemer te zijn een ander onder zijn gezag
feitelijk arbeid doet verrichten. “De uitdrukking “zonder werknemer” te zijn
duidt op het feit, dat leidinggevend personeel niet als werkgever wordt aan-
gemerkt,” aldus de toelichting. “Op grond van het eerste lid van dit artikel is in
het geval van leidinggevend personeel primair de werkgever aansprakelijk. In
samenhang met art. 51 van het Wetboek van Strafrecht kan het leidinggevend
personeel eveneens aansprakelijk zijn, en wel in het geval wanneer hij “tot het
feit opdracht heeft gegeven of feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden
gedraging”, als bedoeld in genoemd art..”67 De toevoeging ‘zonder werknemer
te zijn’ was kennelijk noodzakelijk, omdat zonder die toevoeging een leiding-
gevend personeelslid, onder wiens feitelijke gezag een ander werkt, eveneens als
‘werkgever’ zou moeten worden beschouwd. 

Uit de wetsgeschiedenis van de Arbeidstijdenwet valt af te leiden dat het be-
grip ‘werkgever’ in de nieuwe wetgeving is opgenomen om rechtspersonen in
voorkomende gevallen te kunnen aanspreken. Ter inleiding van deze materie
worden in de memorie van toelichting op de Atw de twee belangrijke stelsels
van strafrechtelijke aansprakelijkheid onderscheiden, die toentertijd voorkwa-

                                                       
63. Zie art. 1 lid 1 onder a ten 1°, eerste zinsdeel Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 1, onder a ten 1°, eerste

zinsdeel Atw.
64. Zie art. 1 lid 1 onder a ten 1°, tweede zinsdeel Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 1 onder a ten 1°, tweede

zindsdeel Atw. Zie voor een geval, waarin het verweer werd gevoerd dat de verdachte geen
‘werkgever’ was omdat een uitleensituatie zou bestaan: HR 19 maart 1991, NJ 1992, 122 (m. nt. C).
De verdachte in kwestie was een gemeente.  

65. Zie over de reikwijdte van dit begrip ook: HR 1 juni 1993, NJ 1994, 45.
66. Artikel 1 lid 2 onder a Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 2 onder a Atw.
67. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 69.
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men op het terrein van het arbeidstijdenrecht: het stelsel waarin alleen natuur-
lijke personen kunnen worden aangesproken (neergelegd in onder meer de
Arbeidswet 1919), en het stelsel waarin zowel natuurlijke personen als rechts-
personen kunnen worden aangesproken.68 In de toelichting op de Atw werd het
bestaan van het tweede stelsel opmerkelijk genoeg gekoppeld aan de handhaving
via de WED. De minister schreef: “Een en ander volgt uit het feit dat de sanc-
tionering via de Wet op de economische delicten plaatsvindt.”69 Volgens de toe-
lichting zou in het arbeidstijdenrecht een uniform systeem van strafrechtelijke
aansprakelijkheid moeten gelden. Ten aanzien van het vóórkomen van de beide
stelsels werd opgemerkt: “Door de onderwerpsgewijze benadering van de pro-
blematiek van de arbeids- en rusttijden (...) en het onderbrengen van de straf-
rechtelijk gesanctioneerde bepalingen onder het regime van de Wet op de econo-
mische delicten, wordt dit onderscheid opgeheven. Met andere woorden: ten
aanzien van de arbeids- en rusttijden geldt overal nu eenzelfde aansprakelijk-
heidsregime.”70 Dat regime wordt blijkens de toelichting beheerst door art. 6
WED, dat bepaalt dat ‘hij die een economisch delict begaat’ deswege kan wor-
den gestraft. Het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ “wordt (in het wetsvoorstel)
in de eerste plaats ingevuld door het begrip werkgever.”71 In verband met art. 51
Sr zijn, aldus de toelichting, “dientengevolge aansprakelijk” de rechtspersoon,
de opdrachtgever tot het feit, de feitelijk leidinggever danwel allen te zamen.

Uit de toelichting lijkt te volgen dat het enkele kiezen voor handhaving via
de WED de strafbaarheid van de werkgever-rechtspersoon meebrengt. Immers,
door het onderbrengen van de ‘strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen’ in de
WED kon volgens de toelichting een (uniform) aansprakelijkheidsregime wor-
den gecreëerd, dat uiteindelijk de strafbaarheid van een rechtspersoon mogelijk
maakte.72 Als kaderwet bepaalt de WED echter niet (meer) ‘het’ aansprake-
lijkheidsregime. Het geldend aansprakelijkheidsregime wordt bij economische
delicten in beginsel bepaald door het algemeen deel van het Wetboek van
Strafrecht, terwijl het normadressaatschap van de strafrechtelijk te handhaven
voor- schriften uiteindelijk door het in de WED opgenomen voorschrift (uit, in
dit geval, de Atw) wordt bepaald.

De ‘opzichthouder’ is niet teruggekeerd in het nieuwe recht. In de Arbowet
1980 kwam hij nog wel voor, als ‘toezichthouder’. Anders dan de oude wet-
geving kende de Arbowet 1980 evenwel geen aparte aansprakelijkstelling meer
voor die figuur. Dit had alles te maken met het nieuwe aansprakelijkheids-
regime, zo blijkt uit de kamerstukken bij het ontwerp van de Arbowet 1980:
                                                       
68. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65. Dit tweede stelsel werd, zo blijkt (ook) uit de toelichting, onder

meer toegepast in de (nu oude) Rijtijdenwet 1936.
69. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65.
70. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65.
71. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 66.
72. Ook Van Dodeweerd (1977), p. 764 lijkt, ten aanzien van de Arbowet 1980, uit te gaan van het recht

van vóór de inwerkingtreding van art. 51 Sr: “Ik acht het dan ook een verbetering dat overtredingen
van de Arbeidsomstandighedenwet als een economisch delict worden aangemerkt, zodat thans ook
corporaties als zodanig strafbaar gesteld en vervolgd kunnen worden.” Anders dan de wetgever kan
Van Dodeweerd de algemene strafbaarstelling van de rechtspersoon ‘net’ gemist hebben.
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“(...) Nu in de Arbeidsomstandighedenwet de verantwoordelijkheid van het
hoofd of de bestuurder van de onderneming wordt vervangen door die van de
werkgever, die in ondernemingen waarin sprake is van leidinggevend personeel
praktisch steeds rechtspersoon is, kan een regeling als het bestaande art. 29 (van
de Veiligheidswet 1934, EG) gemist worden, en wel in verband met art. 51 van
het Wetboek van Strafrecht (...).” In plaats van in een aansprakelijkstelling
kwam de toezichthouder van de Arbowet 1980 wel voor in een tot de werkgever
gerichte ‘delegatiebepaling’ (art. 31 Arbowet 1980): “Indien de werkgever aan
werknemers, niet zijnde bestuurders, toezichthoudende taken opdraagt in
verband met het bij of krachtens deze wet bepaalde, moet hij ervoor zorgen dat:
a. aan deze werknemers de bevoegdheden en middelen worden verleend die
nodig zijn voor een goede uitoefening van die taken; b. slechts één werknemer
wordt belast met eenzelfde taak als vorenbedoeld. De opdracht moet de taken
nauwkeurig omschrijven. Zij moet in een geschrift zijn neergelegd, onder
vermelding van de naam van de werknemer.” De overtredingen van voor-
schriften, gesteld bij art. 31, leverden economische delicten op.73

De strafbare feiten van de Arbowet 1998
Met betrekking tot de Arbowet 1998 volgt uit art. 1 ten 3° van de WED dat de
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt.en 6, 10, 16 lid
9 (“voorzover de in dit artikellid bedoelde voorschriften en verboden zijn aan-
gemerkt als strafbaar feit”), 28 lid 7, 32 “en de handeling of het nalaten in art.
33, derde lid” economische delicten opleveren. De voorschriften van de artt. 6,
10 en 32 van de Arbowet 1998 richten zich direct tot de werkgever. Zo is in art.
10 lid 1 bepaald: “Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de
werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting
of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid
of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever
doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.” Het niet-nemen van
doeltreffende maatregelen levert een overtreding op (art. 10 lid 2 Arbowet
1998). In art. 32 lid 1 Arbowet 1998 is bepaald: “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 schade aan de gezondheid van een of meer
werknemers ontstaat of te verwachten is.” Niet-naleving van deze bepaling
levert een misdrijf op (art. 32 lid 2 Arbowet 1998).

Artikel 16 van de Arbowet 1998 biedt de basis voor stellen van nadere
regels, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Uit de bepaling volgt
op welke terreinen de materiële wetgever zich mag bewegen. In de leden 7, 8 en
9 van art. 16 is daarbij de bevoegdheid toegekend anderen dan de werkgever als
normadressaat aan te merken van de amvb-bepalingen:

                                                       
73. Artikel 31 was opgenomen in art. 1 ten 4° WED.
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“7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de ver-
plichting tot naleving van daarbij aangewezen voorschriften voor zover zij
betrekking hebben op arbeid waaraan bijzondere gevaren voor de veilig-
heid of de gezondheid zijn verbonden zich mede richten tot zelfstandig
werkenden.
8. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de ver-
plichting tot naleving van daarbij aangegeven voorschriften in de gevallen
bij die maatregel omschreven rust op een ander dan de werkgever. Aan-
gewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die an-
derszins bevoegd is te beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan
wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals zonodig
nader bij die maatregel is bepaald.
9. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op ande-
re onderwerpen dan die genoemd in het tweede lid of zich richten tot an-
dere personen dan de werkgever of de in het zevende en achtste lid be-
doelde personen, indien dat noodzakelijk is ter uitvoering van krachtens
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
vastgestelde verplichtingen met betrekking tot de bevordering van de ver-
betering van het arbeidsmilieu.”

Met betrekking tot deze bepalingen is in art. 16 lid 10 Arbowet voorgeschreven:
“De werkgever, dan wel een ander dan de werkgever bedoeld in het zevende,
achtste of negende lid en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voor-
schriften en verboden als bedoeld in de op grond van dit artikel vastgestelde
algemene maatregel van bestuur voorzover en op de wijze als bij deze maatregel
is bepaald.” In het elfde lid van art. 16 is hieraan toegevoegd dat voorzover de
niet-naleving van de in het tiende lid bedoelde voorschriften zijn aangewezen als
strafbaar feit, dat feit een overtreding is. Eerder is reeds gebleken dat abusieve-
lijk niet art. 16 lid 10, maar art. 16 lid 9 in de WED is opgenomen.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit74, in werking getreden in 1997, alsmede
de daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenregeling75, worden op grond van
art. 50 Arbowet 1998 geacht te zijn vastgesteld krachtens de Arbowet 1998.
Aangenomen mag worden, dat deze regelingen (mede) op basis van art. 16 van
de Arbowet 1998 zijn vastgesteld. In het Besluit en in de regeling zijn veel
nadere voorschriften opgenomen. In de artt. 9.1 tot en met 9.9 van het Besluit is
aangegeven wie voor de naleving van de voorschriften, die zijn gesteld bij of
krachtens het Besluit, verantwoordelijk zijn. De werkgever is voor de naleving
van alle voorschriften, op enkele na, verantwoordelijk (art. 9.1 van het Besluit).
Daarnaast zijn voor bepaalde voorschriften onder meer de werknemer en de
‘thuiswerker’ aangewezen als de voor de naleving verantwoordelijke persoon.
Uit art. 9.9a van het Besluit volgt, welke bepalingen uit het Besluit en de
Arbeidsomstandighedenregeling als strafbaar feit zijn aangemerkt.

Artikel 28 lid 7 van de Arbowet 1998 richt zich tot een ieder. In art. 28 lid 1
is aan de toezichthoudende ambtenaren de bevoegdheid tot het stilleggen van

                                                       
74. Besluit van 15 januari 1997, Stb. 60 (nadien gewijzigd).
75. Regeling van 12 maart 1997, Stc. 63 (nadien gewijzigd).
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werk toegekend. In het kader van dit bevel mogen bovendien de ‘nodige maatre-
gelen’ worden getroffen en aanwijzingen worden gegeven (art. 28 lid 5). “Ieder
wie zulks aangaat is verplicht zich te gedragen overeenkomstig een bevel, als
bedoeld in het eerste lid en een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid,” zo
bepaalt art. 28 lid 7 Arbowet 1998.

Artikel 33 lid 3 ten slotte stelt het onder bepaalde verzwarende omstandig-
heden begaan van de beboetbare feiten, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van art.
33 lid 1, strafbaar: “Een handeling of nalaten als bedoeld in het eerste of tweede
lid wordt aangemerkt als strafbaar feit, indien twee maal binnen 48 maanden
voorafgaand aan de handeling of het nalaten terzake van eenzelfde handeling of
nalaten een bestuurlijke boete is opgelegd.” Gezien de sterke koppeling met de
voorafgaand gepleegde beboetbare feiten volgt het normadressaatschap van deze
bepaling het normadressaatschap van die beboetbare feiten; daarop wordt in het
volgende onderdeel van deze paragraaf ingegaan.

De beboetbare feiten van de Arbowet 1998
Volgens art. 33 lid 1 Arbowet 1998 worden als beboetbaar feit aangemerkt “de
handeling of het nalaten in strijd met” de artt.en 3, 4, 5 (“met uitzondering van
de derde en vierde volzin van het derde lid”), 8 , 9 lid 1, 11, 14 lid 1, lid 3
(laatste volzin) en lid 6, 15 leden 1 en 3, 18 en 19. De artt.en 3, 4, 5, 8, 9, 14
leden 1 en 3 (laatste volzin), 18 en 19 richten zich telkens tot de werkgever.
Artikel 11 richt zich daarentegen tot de werknemers: “De werknemer is verplicht
om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in
acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en
gezondheid en die van andere personen.” Waartoe de werknemer in dit verband
‘met name’ verplicht is, volgt uit de rest van het artikel. Zo is de werknemer ver-
plicht “arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken”
(art. 11 onder a).

Op grond van art. 14 is de werkgever verplicht zich ten aanzien van zijn
wettelijke verplichtingen te laten bijstaan door al dan niet in een dienst georga-
niseerde deskundige werknemers, een dienst met ‘andere deskundigen’ of “een
combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen of dien-
sten.” In art. 14 lid 6 is bepaald: “De werknemers, andere personen en diensten,
bedoeld in het eerste lid, werken bij het verlenen van bijstand aan een werkgever
samen.” Een handelen of nalaten in strijd met deze bepaling levert een beboet-
baar feit op.

In art. 33 lid 2 van de Arbowet 1998 is bepaald: “Terzake van de op grond
van art. 16, negende lid, bij algemene maatregel van bestuur omschreven be-
boetbare feiten kan een boete worden opgelegd van de eerste of tweede cate-
gorie. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de vorige volzin, wordt
vastgesteld op voordracht van Onze Minister.” In de artt.en 9.9b en 9.9c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is uiteindelijk aangegeven, welke bepalingen van
dat besluit en welke bepalingen van de op het besluit gebaseerde Arbeidsom-
standighedenregeling beboetbare feiten opleveren.
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De bepalingen van deze lagere regelgeving richten zich met name tot de werk-
gever, en ten dele tot andere verantwoordelijke personen. Zo richt art. 1.46 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat bij overtreding een beboetbaar feit op-
levert (zie art. 9.9b van het Besluit), zich tot de ‘thuiswerker’ (art. 9.4 van het
Besluit).

De Arbeidstijdenwet
De bepalingen van de Atw die via de WED worden gehandhaafd zijn met name
terug te vinden in art. 1 ten 4° van de WED. De meeste voorschriften die straf-
rechtelijk kunnen worden gehandhaafd richten zich tot de werkgever als zo-
danig. Een aantal bepalingen kent evenwel (ook) andere normadressaten. Zo
richten de voorschriften die zijn gegeven in het kader van kinderarbeid (art. 3:2
e.v. Atw) zich tot de “verantwoordelijke persoon”. Daarmee wordt gedoeld op
de werkgever, alsmede op “een ieder, die over een kind het ouderlijk gezag of de
voogdij uitoefent of in wiens huishouding een kind is opgenomen” (art. 3:1
Atw).

Op grond van art. 2:7 Atw mag bij amvb worden bepaald, “dat voor de bij
die maatregel en de daarop berustende bepalingen omschreven arbeid onder
daarbij omschreven omstandigheden, deze wet en de daarop berustende bepalin-
gen geheel of gedeeltelijk mede moeten worden nageleefd door een persoon die,
zonder werkgever of werknemer te zijn in de zin van deze wet, deze arbeid ver-
richt, indien zulks noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig gevaar voor de
veiligheid of de gezondheid van andere personen.” Daarmee is uitgedrukt, dat de
bepalingen van de Atw ook kunnen gaan gelden voor ‘zelfstandigen’. Het Ar-
beidstijdenbesluit76, onder meer gebaseerd op art. 2:7 lid 1 Atw, kent enkele van
dergelijke voorschriften.77 Uit art. 1 ten 4° WED volgt, dat schendingen van
voorschriften, gesteld krachtens art. 2:7 lid 1 Atw, economische delicten op-
leveren, althans voorzover aangeduid als strafbare feiten. De Atw zelf kent één
bepaling, die zich (naast de werkgever) tot de zelfstandige als bedoeld in art. 2:7
Atw richt: art. 4:3 lid 1. Daarin is bepaald dat (ook) een zelfstandige een
‘deugdelijke’ registratie van arbeids- en rusttijden moet voeren, “welke het toe-
zicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk
maakt”.

In art. 4:3 lid 3 Atw is bepaald: “Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de werknemer
de hem terzake van een deugdelijke registratie beschikbaar gestelde middelen
gebruikt.” Voorzover aangeduid als strafbare feiten, leveren de schendingen van
voorschriften, gesteld krachtens art. 4:3 lid 3 Atw, economische delicten op. Een
voorbeeld van een krachtens art. 4:3 lid 3 Atw gesteld voorschrift volgt uit art.
3.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit:
                                                       
76. Besluit van 4 december 1995, Stb. 599, nadien gewijzigd.
77. Zie voor een voorbeeld art. 3.2:1 van het Besluit: “De werkgever en de persoon als bedoeld in art.

2:7, eerste lid, van de wet bewaart de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in art. 4:3 van
de wet neergelegde registratieverplichting ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de
desbetreffende gegevens en bescheiden betrekking hebben.”
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“1. Indien artikel 5.14:5 van toepassing is, zorgt de werkgever er voor dat
de registratie van de arbeids- en rusttijden van de werknemer plaatsvindt
volgens een door Onze Minister vastgesteld model.
2. De werknemer, bedoeld in het eerste lid, draagt tijdens het verrichten
van de arbeid de in dat lid bedoelde registratie bij zich.”

Artikel 5.14:5 van het Besluit heeft betrekking op onder bepaalde omstandighe-
den verrichte mijnbouwwerkzaamheden. Het niet-naleven van art. 3.1:2 lid 2
levert een strafbaar feit op, zo volgt uit art. 7:1 van het Arbeidstijdenbesluit. De
werknemer kan derhalve worden gestraft, indien hij de bedoelde registratie niet
bij zich draagt.

Op grond van art. 5:12 lid 1 Atw mogen bij of krachtens amvb met be-
trekking tot bepaalde arbeid, of arbeid onder bepaalde omstandigheden, regels
worden gesteld ten aanzien van onder meer de rusttijd en de arbeidstijd die
afwijken van de wettelijke bepalingen. Het tweede lid van art. 5:12 maakt het
mogelijk ten aanzien van arbeid, verricht door bepaalde personen, afwijkende
regels te stellen; het betreft onder meer loodsen en “personen, werkzaam in of
op railvoertuigen of motorrijtuigen”. De schendingen van voorschriften, gesteld
krachtens art.5:12, eerste en tweede lid, leveren economische delicten op.

Het Arbeidstijdenbesluit is onder meer op art. 5:12 lid 1 Atw gebaseerd; de
voorschriften van dat besluit richten zich met name tot de werkgever.78 Op art.
5:12 lid 2 Atw is verder het Arbeidstijdenbesluit Vervoer gebaseerd79. Dit besluit
kent diverse voorschriften die zich tot de werkgever richten, maar ook anderen
worden als normadressaat aangewezen. Zo is in art. 6.4:1 lid 1 van het Besluit in
verband met de ‘zeevaart’ bepaald: “De kapitein zorgt er voor dat aan boord van
een zeeschip op een voor alle schepelingen toegankelijke plaats een werkrooster
is opgehangen, waarin zijn arbeidstijdpatroon en dat van de schepelingen is
vastgesteld en waarin de wettelijk voorgeschreven arbeids- en rusttijden worden
vermeld.” Het niet-naleven van deze bepaling levert volgens art. 8:4 van het
Besluit een strafbaar feit op.

Eén bepaling van de Atw is, zo bleek eerder, neergelegd in art. 1 ten 3°
WED: art. 8:3 lid 1. Deze bepaling heeft betrekking op het ‘bevel tot staken van
de arbeid’, en de in dat kader gegeven maatregelen en aanwijzingen (art. 8:2
Atw). Artikel 8:3 lid 1 Atw richt zich tot een ieder.

5.6.3 Het oude jaarrekeningenrecht

De periode tot 1970
Het aan het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw ingevoerde art.
435quinquies Sr richtte zich expliciet tot de bestuurder: “De bestuurder eener
naamlooze vennootschap, die niet voldoet aan eenige hem bij het Wetboek van
Koophandel opgelegde verplichting betreffende de openbaarmaking van eenig

                                                       
78. Uit art. 7:1 van het Besluit volgt welke bepalingen van het Besluit bij overtreding een strafbaar feit

opleveren.
79. Besluit van 14 februari 1998, Stb. 215 (nadien gewijzigd). 
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besluit van aandeelhouders, het opmaken van de balans, en de winst- en verlies-
rekening met toelichting, de openbaarmaking of de nederlegging ter inzage van
eenig stuk, of de aankondiging van dergelijke nederlegging, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zes-
honderd gulden.” Uit de bewoordingen van art. 435quinquies Sr blijkt dat de
aansprakelijkstelling aanknoopte bij verplichtingen, neergelegd in het Wetboek
van Koophandel. Met betrekking tot het jaarrekeningenrecht doelde het artikel
op de verplichtingen van de oude artt.en 42 K, 42b K en 42c K. Deze bepalingen
betroffen respectievelijk het opmaken van de balans en de winst- en verlies-
rekening met toelichting, de terinzagelegging van de jaarrekening aan de alge-
mene vergadering van aandeelhouders en de nederlegging ter inzage van de jaar-
stukken ten kantore van het handelsregister. De laatste verplichting gold slechts
voor grote (publieke) naamloze vennootschappen die al dan niet het bank- of
verzekeringsbedrijf uitoefenden. De genoemde bepalingen uit het Wetboek van
Koophandel richtten zich telkens expliciet dan wel impliciet tot de bestuurder.80

De handhaving via de WED en Boek 2 BW
De aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot stand gebrachte
herziening van het jaarrekeningenrecht bracht in de eerste plaats, zo bleek
eerder, een belangrijke uitbreiding mee van de inrichtingsvoorschriften. Deze
bepalingen worden ook tegenwoordig, zo bleek eveneens, primair civielrechte-
lijk gehandhaafd; alleen het niet-naleven van het bevel van de ondernemings-
kamer omtrent de inrichting van de jaarstukken leverde (en levert) een strafbaar
feit op. Volgens het oude art. 31 van de Wet op de jaarrekening van onderne-
mingen kon “iedere belanghebbende die van oordeel is dat de jaarrekening van
een onderneming niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent in deze wet is be-
paald” de onderneming dagvaarden “en van haar in rechte vorderen haar jaar-
rekening in te richten overeenkomstig bij rechterlijk bevel te geven aanwij-
zigingen.” In de civielrechtelijke procedure kon derhalve de onderneming wor-
den aangesproken, waarmee aanvankelijk werd gedoeld op de naamloze ven-
nootschap, de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en
de “rechtspersoon met coöperatief karakter in de zin van art. 1, eerste lid onder
c, eerste zinsnede, van de Wet toezicht kredietwezen, ook indien deze geen
coöperatieve vereniging is.”81 Het bevel van de ondernemingskamer diende
evenwel nauwkeurige aanwijzingen te bevatten voor de bestuurders van de
onderneming. Voor zover de jaarrekening werd vernietigd, diende het bevel
bovendien een opdracht aan de bestuurders in te houden om de jaarrekening
opnieuw op te maken. Het in de WED opgenomen art. 35 WJO bepaalde: “Het
is verboden een rechterlijk bevel dat overeenkomstig dit hoofdstuk is gegeven,
niet na te komen.” Aangezien het bevel was gericht tot de bestuurders, konden,

                                                       
80. Uit art. 42b K bleek niet, wie verantwoordelijk was. “Nu hier zeker niemand meer dan de

bestuurders of zelfs maar evenzeer als zij daartoe is aangewezen, zou ik niet aarzelen ook hier ons
artikel toepasselijk te achten,” aldus Noyon (1949), p. 459.

81. Zie art. 1 van de WJO.
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zo mag worden aangenomen, alleen bestuurders met succes als pleger worden
aangesproken.

De strafbaarstelling van het niet-nakomen van het bevel volgde uit de WED.
Ook de strafbaarstelling van overtredingen van de ‘procedurele’ jaarrekening-
voorschriften, zoals de bepalingen omtrent het opmaken van de jaarstukken en
de openbaarmaking daarvan, volgde voortaan uit de WED. Dergelijke voor-
schriften waren voorheen neergelegd in het tot art. 435g Sr hernummerde art.
435quinquies Sr. Volgens de toelichting waren in de WED “in het algemeen
dezelfde delicten strafbaar gesteld die thans in de artt.en 435e-g worden ge-
noemd.” Door de wijzigingen van het jaarrekeningenrecht hadden de proce-
durele bepalingen echter wel een groter bereik gekregen; sinds de herziening
strekte het jaarrekeningenrecht zich over een grotere groep rechtspersonen uit.
Overigens werd nog wel een nieuw economisch delict gecreëerd. Volgens het
nieuwe recht waren bepaalde rechtspersonen verplicht hun jaarstukken te laten
onderzoeken door een registeraccountant of een anderszins deskundige. De
benoeming van de deskundige diende van de algemene vergadering van aandeel-
houders uit te gaan. Gebeurde dit niet, dan moest de raad van commissarissen
− voor zover de rechtspersoon een dergelijke raad kende − de deskundige be-
noemen. Liet de raad dit na, dan was sprake van een economisch delict. Het
voorschrift richtte zich tot de raad als zodanig; analoog aan de (individuele)
bestuurdersaansprakelijkheid kon iedere commissaris in beginsel worden aan-
gesproken wegens overtreding van het voorschrift, tenzij hij op grond van art. 51
(oud) Sr kon aantonen dat het delict buiten zijn toedoen was gepleegd.

De concentratie van de strafbaarstelling van overtredingen van het nieuwe
jaarrekeningenrecht in de WED bracht geen wijziging in het normadressaat-
schap mee. Ook het onderbrengen van het jaarrekeningenrecht in Boek 2 BW in
1976 heeft geen wijziging gebracht in het normadressaatschap van de jaar-
rekeningbepalingen. Wel heeft de opsomming van de jaarrekeningdelicten in de
WED in dat jaar een nader ‘kopje’ gekregen. Gecombineerd met de aanhef van
art. 1 WED luidde de strafbaarstelling als volgt: “Economische delicten zijn
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens (...) Boek 2 (Rechts-
personen) van het Burgerlijk Wetboek − voor zover betrekking hebbende op
coöperatieve verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze ven-
nootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid − de
artikelen (...).”82 Uit de toelichting op de wet die de opsomming introduceerde,
blijkt niet waarom het ‘kopje’ is opgenomen. Ten aanzien van de wijziging van
art. 1 ten 4° WED werd slechts opgemerkt: “In art. 1 van de Wet op de econo-
mische delicten wordt de bepaling, die is ingevoegd bij de Wet op de jaar-
rekening van ondernemingen, en gewijzigd bij de Wet van 3 mei 1971, Stb. 286,
houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid, en de Wet van 6 mei 1971, Stb. 289 (Voorzieningen met betrekking tot de
                                                       
82. De opsomming werd geïntroduceerd in het kader van de aanpassing van wetgeving aan de invoering

van Boek 2 BW (de aanpassing van wetgeving geschiedde door middel van de Wet van 8 april
1976, Stb. 229).
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structuur der naamloze en besloten vennootschap), aangepast voor wat de ver-
wijzingen betreft.”83 Uit de toentertijd opgesomde bepalingen blijkt dat de aan-
hef slechts met betrekking tot één bepaling beperkend werkte. Alle genoemde
artikelenen (33 in totaal) hadden specifiek betrekking op de coöperatie, de
onderlinge waarborgmaatschappij en de besloten en naamloze vennootschap, op
één na: art. 2:23 lid 1, tweede volzin (oud) BW. Die bepaling had in het
algemeen betrekking op de ontbonden rechtspersoon: “In stukken en aankon-
digingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in
liquidatie.” Het voorschrift gold ook voor verenigingen en stichtingen, maar ten
aanzien van die rechtspersonen kon de bepaling, gezien de aanhef in de WED,
dus niet straf- rechtelijk worden gehandhaafd.

5.6.4 Het moderne jaarrekeningenrecht (algemeen)

Wijziging van het normadressaatschap
Op 1 januari 1984 werd het Nederlandse recht aangepast aan de vierde richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschaps-
recht.84 De aanpassing resulteerde in een nieuwe, aparte titel voor het jaar-
rekeningenrecht (titel 8 van Boek 2 BW), waarin voorheen in Boek 2 BW
verspreide onderwerpen werden samengebracht zoals de regeling van het jaar-
verslag, het deskundigenonderzoek en de openbaarmaking van de jaarstukken.
De implementatie van de vierde richtlijn hield bovendien een verdere detail-
lering in van de voorschriften omtrent de inrichting van de jaarstukken

Bij de implementatie van de vierde richtlijn is met betrekking tot een aantal
jaarrekeningvoorschriften een wijziging opgetreden in het normadressaatschap.
In de eerste plaats is op de rechtspersoon als zodanig de verplichting komen te
rusten om aan een deskundige een opdracht tot onderzoek van de jaarstukken te
verlenen (art. 2:393 lid 1 BW). In de toelichting op deze wijziging is geschre-
ven: “Deze verplichting wordt op de rechtspersoon zelf gelegd, niet op een van
zijn organen in het bijzonder; het niet voldoen aan de verplichting brengt der-
halve strafbaarheid van de rechtspersoon zelf mee.”85 Ook het normadres-
saatschap van het openbaarmakingsvoorschrift werd gewijzigd. Vóór 1984 be-
paalde de wet dat ‘het bestuur’ als zodanig de jaarrekening ten kantore van het
handelsregister diende te deponeren. Sinds 1984 echter dient de rechtspersoon
de jaarrekening openbaar te maken.

                                                       
83. Toelichting op art. XIII, onderdeel A (hoofdstuk 4), TK 1971, 11416, nr. 3, p. 21. 
84. ‘Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van art. 54, lid 3, sub g), van het

Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschappen’ (Richtlijn nr. 78/660/EEG),
PbEG 1978, L 222. De aanpassing van de Nederlandse wetgeving geschiedde door middel van de
Wet van 7 december 1983, Stb. 663.

85. TK 1979-1980, 16326, nr. 3, p. 29 en 30.
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1990: Vereenvoudiging en decriminalisering 
In 1989 werd het jaarrekeningenrecht aangepast door middel van een vereenvou-
digingswet,86 die onder meer zorgde voor decriminalisering.87 Artikel IV van de
wet schrapte met betrekking tot het jaarrekeningenrecht de strafbaarstelling van
voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt. 2:58 lid 1, eerste en tweede zin,
2:101, 2:202, 2:210 en 2:212 BW. Deze bepalingen betroffen de verplichting tot
het opmaken van de jaarrekening en het ter inzage leggen voor de aandeel-
houders en het op een bepaald moment ten kantore aanwezig hebben van jaar-
stukken. “Een strafsanctie op de artikelen (...) 101, 102, 210 en 212 is niet nodig
in de interne betrekkingen binnen een n.v. of b.v.,” zo luidde de toelichting.88 

Naast het schrappen van diverse jaarrekeningbepalingen uit art. 1 ten 4°
WED zorgde de vereenvoudigingswet voor een wijziging van het openbaarma-
kingsvoorschrift. Artikel 2:394 lid 3 BW ging voortaan luiden: “Uiterlijk dertien
maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op
de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt.” Dit derde lid werd
opgenomen in de opsomming van art. 1 ten 4° WED. Het derde lid was speciaal
herschreven ‘als grondslag voor strafvervolging’.89 “Voorop gesteld wordt dat,
wanneer de jaarrekening niet hoe dan ook twee maanden later (twee maanden na
afloop van het boekjaar, EG) bij het handelsregister ligt, al dan niet vastgesteld,
de rechtspersoon een economisch delict begaat.”90

Volgens Koning was het derde lid gewijzigd “voor het gemak van het open-
baar ministerie, dat vroeger verrast kon worden doordat werd geschermd met het
verlenen of juist niet verlenen van uitstel.”91 Vóór de vereenvoudigingswet
diende de jaarrekening namelijk binnen acht dagen na afloop van de wettelijke
opmaaktermijn van vijf maanden te zijn gedeponeerd. De opmaaktermijn mocht
echter met maximaal zes maanden worden verlengd door de algemene verga-
dering van aandeelhouders. Het verlengingsbesluit was strikt intern; het hoefde
niet aan derden kenbaar te worden gemaakt.92 In de toelichting op de wijziging
van art. 2:394 lid 3 BW wordt echter niet aan de verlengingsperikelen gerefe-
reerd.93

                                                       
86. Wet van 13 december 1989, Stb. 1990, 1. 
87. Verder zorgde de wet voor verduidelijking en deregulering. “De vierde richtlijn van de Raad van de

Europese Gemeenschappen heeft de ondernemingen een strak keurslijf aangemeten,” aldus de
toelichting op de wet. “Al heeft de Nederlandse wetgever gepoogd het op de meest soepele wijze
aan het Nederlandse bedrijfsleven te rijgen, toch kon niet worden voorkomen dat bepaalde
voorschriften als knellend worden ervaren” (TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 1).

88. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 9. Het oorspronkelijke ontwerp kende nog niet het schrappen van
art. 2:58 BW. Naast de genoemde artikelen werd ook art. 2:94c BW uit art. 1 ten 4° WED gehaald,
maar die bepaling hield geen verband met het jaarrekeningenrecht.

89. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 5.
90. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 5.
91. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 1 op art. 2:394 BW (Koning).
92. Zie HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, in verband met verlengingsperikelen ten aanzien van een geval

van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (artt. 2:138 en 2:248 BW).
93. De wetswijziging heeft nog tot jurisprudentie geleid. In HR 24 maart 1992, NJ 1992, 609 werd in

cassatie  aangevoerd dat de ten laste gelegde feiten, die op het ‘oude’ art. 2:394 BW waren toege-
sneden, door de inwerkingtreding van de vereenvoudigingswet geen strafbare feiten meer oplever-
den. De Hoge Raad ging daar niet in mee: “Het bewezen verklaarde houdt onder meer in dat de ver-
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5.6.5 Normadressaten van het huidige strafrechtelijke jaarrekeningen-
recht

Inleiding
Het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen, voor zover neergelegd in Boek 2
BW, wordt, zo bleek, ten dele strafrechtelijk gehandhaafd. Uit art. 1 ten 4° WED
volgt tegenwoordig slechts dat de overtredingen van voorschriften, gesteld bij of
krachtens de artt. 2:362 lid 6, laatste zin, 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW
economische delicten opleveren. Daarnaast leveren de overtredingen van voor-
schriften, gesteld bij of krachtens art. 1002 lid 2 Rv economische delicten op.
Artikel 1002 lid 2 Rv geeft voorschriften omtrent het aanpassen van de jaar-
stukken naar aanleiding van een bevel van de Ondernemingskamer. In deze
paragraaf zal worden nagegaan, tot wie de voorschriften zich richten.

De artikelen 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW
De voorschriften van de artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW richten zich
niet tot een bijzondere kwaliteitsdrager, maar tot een bijzonder rechtssubject: de
rechtspersoon. Zo is volgens art. 2:393 lid 1 BW ‘de rechtspersoon’ verplicht
om aan nader genoemde personen een opdracht te verlenen tot onderzoek van de
jaarrekening. Indien geen opdracht tot onderzoek wordt verstrekt aan een door
de wet aangewezen persoon, pleegt de rechtspersoon een strafbaar feit. Het
enkele uitblijven van de opdracht kan tot strafbaarheid van de rechtspersoon
leiden. Wie van de ‘deelnemers’ van een rechtspersoon in concreto bevoegd is
tot het daadwerkelijk verlenen van de accountantsopdracht volgt uit de eerste
twee volzinnen van art. 2:393 lid 2 BW:

“Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van leden
of aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad
van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het
bestuur.”

‘Het bestuur’ kan derhalve worden gezien als het orgaan, dat intern de ‘eindver-
antwoordelijkheid’ heeft voor de verstrekking van de accountantsopdracht. In-
dien geen opdracht wordt verstrekt, zal ieder lid van het bestuur zonder veel pro-
blemen als feitelijk leidinggever ter verantwoording kunnen worden geroepen
wegens het uiteindelijk door de rechtspersoon begane verzuim. Uitdrukkelijk
volgt uit art. 2:393 lid 2 BW dat het bestuur als zodanig, en daarmee ieder be-
stuurslid, bevoegd èn gehouden is de accountantsopdracht te verstrekken.

                                                       
dachte als rechtspersoon de aldaar bedoelde jaarrekening over het boekjaar lopende van 1 mei 1986
t/m 30 april 1987 niet binnen acht dagen na vaststelling, te weten binnen acht dagen na 12 sept.
1987, immers nog niet op 4 sept. 1988 had openbaar gemaakt. Nu dit feit strafbaar was ingevolge
het bepaalde in art. 2:394 eerste lid BW in verbinding met art. 1 onder 4e WED (oud), terwijl het
eveneens strafbaar is ingevolge het bepaalde in het thans geldende art. 2:394 derde lid BW in ver-
binding met art. 1 onder 4e WED (nieuw), kan niet worden gezegd dat de nieuwe bepalingen de
voor de verdachte gunstigste zijn in de zin van art. 1 tweede lid Sr, zodat het hof terecht de ten tijde
van het begaan van het feit geldende wettelijke strafbepalingen heeft toegepast.”
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Artikel 2:394 lid 3 bevat de strafrechtelijk gehandhaafde verplichting tot open-
baarmaking van de jaarrekening. Deze bepaling richt zich, zo bleek, tot de
rechtspersoon. Naast de op deze bepaling gebaseerde verplichting tot openbaar-
making van de jaarstukken door ‘nederlegging’ van de jaarstukken ten kantore
van het handelsregister, staat de vrijheid om de jaarstukken anderszins te publi-
ceren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn jaarrekening opnemen in een publicatie,
bestemd voor werknemers of andere geïnteresseerden. Deze zogenaamde vrij-
willige publicatie is nader genormeerd in art. 2:395 BW. Uit de bepaling blijkt
niet direct tot wie de vele voorschriften zich richten. Uit de toelichting op het
tweede lid van art. 2:395 BW kan evenwel worden afgeleid dat de voorschriften
zich tot de rechtspersoon richten. Het tweede lid van art. 2:395 BW betreft de
situatie dat slechts een deel of een samenvatting van de jaarrekening ‘vrijwillig’
wordt gepubliceerd. Wordt bij een dergelijke publicatie een goedkeurende
accountantsverklaring gevoegd, dan zou de indruk kunnen worden gewekt dat
de verklaring betrekking heeft op alle in de publicatie genoemde cijfers. Niet
alle cijfers hoeven echter uit de originele jaarrekening afkomstig te zijn. In de
toelichting op art. 2:395 lid 2 BW is gesteld: “(...) de rechtspersoon zou, zonder
dat duidelijk te vermelden, een zodanig deel van of uittreksel uit de jaarrekening
publiek kunnen maken dat daaruit geen getrouw beeld van de financiële positie
wordt verkregen (...)”. Bij (vrijwillige) publicatie van een deel van de jaar-
rekening mag daarom geen accountantsverklaring worden gevoegd. Uit het
citaat blijkt, dat de ontwerper van de wet spreekt van publicatie door de rechts-
persoon; aannemelijk is, dat alle voorschriften zich tot de rechtspersoon als
zodanig richten. Slechts rechtspersonen kunnen dus met succes als pleger wor-
den vervolgd, indien de bij art. 2:395 BW gestelde voorschriften zijn overtreden.

Het begrip ‘rechtspersoon’
De artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW richten zich impliciet of expli-
ciet tot ‘de rechtspersoon’. Wie deze rechtspersonen zijn, lijkt te volgen uit art.
2:360 lid 1 BW, waarin de civielrechtelijke werkingssfeer van de titel betref-
fende ‘de jaarrekening en het jaarverslag’ nader is bepaald:

“1. Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waar-
borgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze
titel op banken als bedoeld in artikel 415 van toepassing.
2. Deze titel is eveneens van toepassing op een commanditaire vennoot-
schap of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten die volle-
dig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalven-
nootschappen naar buitenlands recht zijn.
3. Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging
die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet
in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet
van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zon-
der onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de
helft of meer bedraagt van het in artikel 396 lid 1, onder b, bedoelde be
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drag, zoals gewijzigd op grond van artikel 398 lid 4. Indien de stichting of
vereniging bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoor-
ding op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in
deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt, blijft de eerste volzin
buiten toepassing.”   

De jaarrekeningbepalingen richten zich dus in de eerste plaats tot rechtsper-
sonen, die een nader in lid 1 genoemde rechtsvorm hebben. Daarnaast is de titel
van toepassing op bepaalde verenigingen en stichtingen (art. 2:360 lid 3 BW).
“Titel 9 geldt voor alle in Boek 2 geregelde rechtspersonen, uitgezonderd ver-
enigingen en stichtingen die niet onder de omschrijving van lid 3 vallen (...),”
aldus Koning.94 In het tweede lid van art. 2:360 BW is de reikwijdte van de titel
verder uitgebreid tot bepaalde commanditaire vennootschappen en vennoot-
schappen onder firma. Hoewel de artt.en 2:393 lid 1 en 2:394 lid 3 BW zich
uitdrukkelijk richten tot de ‘rechtspersoon’, brengt een redelijke wetsuitleg mee
dat met het begrip ‘rechtspersoon’ in die bepalingen ook gedoeld wordt op de in
het tweede lid van art. 2:360 BW bedoelde commanditaire vennootschap en ven-
nootschap onder firma. Die rechtsvormen beschikken niet over rechtspersoon-
lijkheid, maar worden voor wat betreft het jaarrekeningenrecht dus wel ‘als’
rechtsersonen behandeld.95

De jaarrekeningbepalingen zijn verder van toepassing op banken zoals
bedoeld in art. 2:415 BW, “ongeacht hun rechtsvorm”.96 Voor zover een bank
wordt uitgeoefend door één van de in de leden 1, 2 of 3 genoemde rechtsvormen
valt zij reeds daarom onder de jaarrekeningtitel.97 Maar ook andere rechts-
vormen die het bankbedrijf uitoefenen vallen onder de jaarrekeningbepalingen.
Koning schrijft: “Het betreft (spaar)banken die stichting zijn en (in feite uit-
gestorven) Nederlandse banken die geen rechtspersoon zijn, maar bijvoorbeeld
commanditaire vennootschap.”98 Aannemelijk is dat het begrip ‘rechtspersoon’
in de artt.en 2:393 lid 1 BW en 2:394 lid 3 BW iedere bank als bedoeld in art.
2:415 BW mede omvat, ongeacht haar rechtsvorm. De civielrechtelijke reik-
wijdte van de artt.en 2:393 lid 1 en 2:394 lid 3 BW is dus niet beperkt tot
civielrechtelijke rechtspersonen; ook niet-rechtspersonen kunnen onder omstan-
digheden bijvoorbeeld verplicht zijn tot openbaarmaking van de jaarrekening.

De strafrechtelijke reikwijdte van de jaarrekeningbepalingen, waaronder de
artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW, sluit vreemd genoeg niet geheel aan

                                                       
94. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 1 op art. 2:360 BW.
95. Koning meent dat titel 9 van Boek 2 BW ‘uiteraard’ van toepassing is op ‘maatschappijen’ zonder

rechtspersoonlijkheid, die zijn onderworpen aan het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen
(Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 2 op art. 2:360 BW).

96. Het begrip ‘bank’ is voor wat betreft het jaarrekeningenrecht nader omlijnd in art. 2:415 BW: een
‘bank’ is een ‘ingevolge art. 52, tweede lid, onder a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (...)
geregistreerde kredietinstelling’. Daarmee doelt de wet op een in Nederland gevestigde onder-
neming of instelling die het bedrijf van ‘kredietinstelling’ uitoefent, voor zover zij voor de
uitoefening van dat bedrijf van De Nederlandsche Bank een vergunning heeft verkregen (art. 52 lid
2 onder a jo. art. 6 Wet toezicht kredietwezen 1992).

97. Bovendien gelden de aanvullende bepalingen voor banken (art. 2:415 e.v. BW). 
98. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 2 op art. 2:360 BW.
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bij de beschreven civielrechtelijke reikwijdte. De daadwerkelijke strafrechtelijke
reikwijdte van de jaarrekeningbepalingen uit Boek 2 BW is namelijk (iets)
beperkter. Uit art. 1 ten 4° WED blijkt welke artikelen uit Boek 2 BW voor-
schriften bevatten, die bij overtreding een economisch delict opleveren. Vooraf-
gaand aan die opsomming in art. 1 WED is een zinsnede opgenomen, waaruit
volgt dat de schendingen van voorschriften alleen economische delicten op-
leveren voor zover de opgesomde bepalingen van toepassing zijn of van over-
eenkomstige toepassing zijn op bepaalde rechtsvormen: “coöperaties, onderlinge
waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschap-
pen met beperkte aansprakelijkheid, Europese economische samenwerkings-
verbanden of formeel buitenlandse vennootschappen als bedoeld in de Wet op
de formeel buitenlandse vennootschappen.” Slechts de aldus opgesomde rechts-
vormen kunnen jaarrekeningdelicten plegen. De civielrechtelijke reikwijdte van
de jaarrekeningbepalingen is evenwel, zo bleek, groter. Immers, ook ‘banken’ in
de zin van art. 2:415 BW, ongeacht hun rechtsvorm, alsmede bepaalde vereni-
gingen, stichtingen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder
firma vallen onder het civielrechtelijke bereik van de jaarrekeningentitel van
Boek 2 BW. Het gevolg is dat niet iedere aan het civielrechtelijke jaarreke-
ningenrecht onderworpen rechtsvorm als pleger van een jaarrekeningendelict
kan worden gestraft.99

De beperkende opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED is ten
dele het resultaat van een vergissing van de wetgever. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt, dat de commerciële stichtingen en verenigingen als bedoeld in art. 2:360
lid 3 BW in de opsomming hadden moeten voorkomen; door een samenloop van
nieuwe wetten zijn zij evenwel ‘uit de WED gevallen’. De Wet van 30 januari
1997, Stb. 53, breidde de opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED
aanvankelijk uit met “stichtingen en verenigingen als bedoeld in art. 360, derde
lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek”. Later, bij de inwerkingtreding van
de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wet van 17 december
1997, Stb. 697), is de opsomming uitgebreid met de ‘formeel buitenlandse
vennootschappen’. Daarbij is de eerdere uitbreiding met de commerciële stich-

                                                       
99. De vermelding van het Europese economische samenwerkingsverband heeft evenwel geen

betrekking op de jaarrekeningbepalingen uit titel 9 van Boek 2 BW. Die rechtsvorm kent namelijk
eigen jaarrekeningbepalingen, neergelegd in art. 3 lid 4 van de ‘Uitvoeringswet Verordening tot
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden’. Zie nader de losbladige
‘Rechtspersonen (aanverwante stukken)’, commentaar op art. 3 Uitvoeringswet EESV-verordening
(suppl. 89, augustus 1989). Voor wat betreft de ‘formeel buitenlandse vennootschappen’ is de
jaarrekeningentitel van Boek 2 BW in art. 5 lid 2 van de ‘Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen’ (Wet van 17 december 1997, Stb. 697) op hen van overeenkomstige toepassing
verklaard. “Met dien verstande,” zo is in art. 5 lid 2 bepaald, “dat de openbaarmaking ingevolge art.
394 van dat boek geschiedt door nederlegging ten kantore van het handelsregister, bedoeld in art. 2,
tweede lid.” De definitie van een dergelijke vennootschap volgt uit art. 1 van de Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen: “In deze wet wordt onder formeel buitenlandse ven- nootschap
verstaan een naar een ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
kapitaalvennootschap die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en
voorts geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.
In dit art. worden de landen van het Koninkrijk der Nederlanden als staat aangemerkt.” 
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tingen en verenigingen over het hoofd gezien; de wetgever heeft uiteindelijk de
oude opsomming zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 30
januari 1997, Stb. 53 uitgebreid met (slechts) de formeel buitenlandse vennoot-
schappen, met als gevolg dat de commerciële stichtingen en verenigingen niet
(meer) voorkomen in de opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED.
Indien daartoe geroepen zou de Hoge Raad de fout kunnen ‘repareren’, door het
laten wegvallen van de commerciële stichtingen en verenigingen als ‘kennelijke
vergissing van de wetgever’ aan te merken.100 Voor het zover komt ligt het op
de weg van de wetgever om door middel van een reparatiewet de opsomming
alsnog uit te breiden tot de commerciële stichtingen en verenigingen.101

Ook de in het tweede lid van art. 2:360 BW genoemde vennootschappen
(bepaalde commanditaire vennootschappen en bepaalde vennootschappen onder
firma) kunnen niet strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen indien
bijvoorbeeld verzuimd wordt een jaarrekening te publiceren. Hetzelfde geldt
voor een bank die wordt uitgeoefend door een andere (rechts)persoon dan de in
art. 1 ten 4° WED genoemde. Het ontbreken van bedoelde rechtsvormen in de
opsomming van art. 1 ten 4° WED zal in de praktijk echter slechts in beperkte
mate als een gemis worden ervaren. Volgens Koning moeten de in het tweede
lid van art. 2:360 BW genoemde vennootschappen als “witte raaf” worden
aangemerkt,102 terwijl banken veelal zullen worden gedreven door rechtsper-
sonen, genoemd in art. 2:360 lid 1 BW. Voor zover een bank wordt gedreven
door een stichting, lijkt aannemelijk dat in de meeste gevallen sprake zal zijn
van een ‘commerciële stichting’ zoals bedoeld in art. 2:360 lid 3 BW; maar
totdat de WED op dit punt wordt aangepast, is − zo bleek − onzeker of
commerciële stichtingen in verband met schendingen van het jaarrekeningen-
recht strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Artikel 1002 lid 2 Rv
Op grond van art. 999 Rv 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 daaraan
niet voldoen. “Dezelfde bevoegdheid heeft een belanghebbende ten aanzien van
de jaarrekening, het jaarverslag of de daaraan toe te voegen overige gegevens
van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma als bedoeld
in art. 360 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.” Deze civielrechtelijke
jaarrekeningprocedure wordt, zo is gebleken, gevoerd voor de Ondernemings-

                                                       
100. Dat de Hoge Raad daartoe onder omstandigheden bereid is, volgt uit HR 31 maart 1998, NJ 1998,

779 (met betrekking tot art. 116 lid 3 Sv).
101. Overigens is er meer misgegaan met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving van het

vennootschapsrecht. Artikel 2:23, lid 1, tweede volzin BW is tegenwoordig neergelegd in art. 2:19
lid 5, tweede volzin BW. Bij de overheveling van de materie van art. 2:23 BW naar 2:19 BW heeft
de wetgever verzuimd de WED aan te passen; art. 2:23 lid 1, tweede volzin staat nog steeds in art. 1
ten 4° WED, maar de bepaling betreft nu een wetstechnische schakelbepaling.

102. Ondernemingsrecht Tekst & Commentaar (2000), aant. 2 op art. 999 Rv (Koning).
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kamer van het Hof te Amsterdam. Naast belanghebbenden is ook de advocaat-
generaal bij het Hof te Amsterdam bevoegd tot het instellen van de rechts-
vordering (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 inrichten; het bevel bevat daaromtrent nauwkeurige aan-
wijzingen” (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 (art. 1 ten 4 ° WED).

De begrippen ‘instelling of onderneming’ slaan blijkens art. 999 Rv op de
“instelling of onderneming waarvoor de jaarrekeningvoorschriften van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen (...) gelden”. De bedoelde jaarrekeningvoor-
schriften, neergelegd in het ‘Besluit toezicht beleggingsinstellingen’, richten
zich tot ‘beleggingsinstellingen’.103 ‘Beleggingsinstellingen’ is, zo blijkt uit
art. 1 Wet toezicht beleggingsinstellingen104, het verzamelbegrip voor ‘beleg-
gingsmaatschappijen’ en ‘beleggingsfondsen’. ‘Beleggingsmaatschappijen’ zijn
steeds ‘rechtspersonen’;105 een beleggingsfonds is een “niet in een rechtspersoon
ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkre-
gen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelne-
mers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen”. In art. 3 van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen is bepaald dat “de bepalingen van deze wet en de
daarop berustende bepalingen ten aanzien van een beleggingsinstelling die een
beleggingsfonds is, zijn gericht tot de beheerder”. Uit de voorwaarden die gel-
den voor het aanvragen van een vergunning voor een beleggingsfonds volgt, dat
de ‘beheerder’ van een beleggingsfonds steeds een ‘rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid’ zal zijn. In art. 5 Wet toezicht beleggingsinstellingen is na-
melijk bepaald, dat de aanvrager van een vergunning voor een beleggingsfonds
moet ‘aantonen’, dat de beheerder van het fonds een dergelijke rechtspersoon is.
Voor zover het bevel van de Ondernemingskamer betrekking heeft op een ‘in-
stelling of onderneming waarvoor de jaarrekeningvoorschriften van de Wet
toezicht belegingsinstellingen gelden’, is het bevel dus telkens tot een civiel-
rechtelijke rechtspersoon gericht. Het begrip ‘instelling of onderneming’ in art.
1002 lid 2 Rv ziet derhalve slechts op civielrechtelijke rechtspersonen.

                                                       
103. Zie het Besluit van 25 september 1990, Stb. 504 (nadien gewijzigd).
104. Wet van 27 juni 1990, Stb. 380  (nadien gewijzigd).
105. Zie art. 1, aanhef en onder a Wet toezicht beleggingsinstellingen: “In deze wet en de daarop

berustende bepalingen wordt verstaan onder (...) beleggingsmaatschappij: de rechtspersoon die
gelden of andere goederen ter  collectieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de
deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen (...).”
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Het begrip ‘rechtspersoon of bank’ ziet volgens art. 999 Rv op ‘de rechtspersoon
of een bank waarop titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toe-
passing is’. Het begrip ‘rechtspersoon’ ziet daarmee op de in art. 2:360 leden 1
en 2 genoemde rechtspersonen: de coöperatie, de onderlinge waarborgmaat-
schapij, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en de ‘commer-
ciële’ verenigingen en stichtingen. Een bank zal, zo is zojuist gebleken, veelal
door één van die rechtsvormen worden gedreven. In art. 999 Rv is uit-
drukkelijk bepaald dat de jaarrekeningprocedure ook betrekking kan hebben op
de jaarstukken van vennootschappen zoals bedoeld in art. 2:360 lid 2 BW
(bepaalde commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma).
Vreemd genoeg zijn deze rechtsvormen − anders dan in art. 999 Rv − niet
genoemd in art. 1002 lid 2 Rv. Daardoor is onduidelijk, of het bevel van de
Ondernemingskamer zich tot die rechtsvormen mag richten.

De strafrechtelijke rijkwijdte van art. 1002 lid 2 Rv is niet in de WED
beperkt tot nader genoemde rechtsvormen. Naast de uitdrukkelijk in art. 1002 lid
2 Rv genoemde ‘rechtspersonen’ kunnen ook de genoemde ‘instelling’ en
‘onderneming’ (die telkens ‘rechtspersoon’ zijn) strafrechtelijk als pleger ter
verantwoording worden geroepen. Hetzelfde geldt voor een bank die door een
rechtspersoon wordt gedreven. Wordt een bank gedreven door een niet-rechts-
persoon, dan levert art. 51 lid 3 Sr het antwoord op de vraag of de bank straf-
rechtelijk kan worden aangesproken.

Artikel 2:362 lid 6, laatste zin BW
Als op grond van nieuwe gegevens, bekend geworden na de vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekening, blijkt dat de jaarrekening ‘in ernstige mate’
tekortschiet in het inzicht dat die jaarrekening behoort te geven106, 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.” 

Artikel 2:362 lid 6, laatste zin, richt zich tot het bestuur als zodanig. Dit bete-
kent waarschijnlijk niet, dat ‘het bestuur’ van een rechtspersoon als collectief
kan worden vervolgd en gestraft, indien het voorschrift van de bepaling is over-
treden. Uit HR 6 november 1911, W. 9237 blijkt dat indien een bepaling zich tot
‘het bestuur’ als zodanig richt, zij zich tot alle individuele bestuursleden richt
die zijn verenigd in dat bestuur. Hoewel het natuurlijk sterk de vraag is of het
arrest − gezien zijn ouderdom − nog het geldend recht weerspiegelt, zal ik de
uitspraak niettemin bespreken. 

                                                       
106. Zie over dit vereiste art. 2:362 BW.
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Het arrest van de Hoge Raad had betrekking op een uitspraak in hoger beroep
van de rechtbank te Dordrecht inzake vijf verdachten: de voorzitter en de vier
overige leden van het bestuur van de polder Giessen-Oude benedenkerk. Burge-
meester en Wethouders van Giessendam hadden het polderbestuur te kennen ge-
geven dat een bepaalde sloot, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
viel, “op behoorlijke wijze” door een riool of een open goot vervangen diende te
worden. De sloot was verontreinigd, en leverde benadeling op van de volks-
gezondheid, alsmede hinder voor de omgeving. Het bestuur handelde niet con-
form de eisen van B&W van Giessendam, en overtrad daarmee de gemeentelijke
politieverordening. De overtreden bepaling richtte zich tot ‘beheerders van
sloten’; uit het Reglement voor de Polders in Zuid-Holland bleek dat ‘het be-
stuur’ van een polder in die provincie belast was met het beheer over de eigen-
dommen van die polder, waaronder de omstreden sloot. 

Vier van de verdachte bestuursleden werden door de rechtbank in hoger
beroep ontslagen van alle rechtsvervolging; het vijfde bestuurslid was reeds in
eerste aanleg door de kantonrechter vrijgesproken. Ten aanzien van het ontslag
van rechtsvervolging overwoog de rechtbank onder meer dat ‘het bestuur’ aan-
sprakelijk was voor het overtreden van de bepaling uit de politieverordening.107

De afzonderlijke bestuursleden konden volgens de rechtbank niet strafrechtelijk
aansprakelijk zijn voor een handelen of nalaten van ‘het bestuur’, omdat daar-
voor een bijzondere wettelijke voorziening nodig was, die natuurlijk ontbrak. De
Hoge Raad volgde de overwegingen van de rechtbank niet. Hij overwoog:

“(...) dat de Rechtbank bij haar bestreden vonnis uitgaat van de stelling
dat de bij de dagvaarding bedoelde maatregelen door het bestuur van den
polder als zoodanig genomen moesten worden; en dus niet lagen binnen
de bevoegdheid van de leden individueel, terwijl voor het strafrechtelijk
verantwoordelijk stellen van de leden van het bestuur zelf een uitdrukke-
lijke wetsbepaling noodig zou zijn;
O. dat deze beschouwing der Rechtbank is onjuist; dat toch de gerequi-
reerden, weliswaar niet in privé, maar wel in hunnen hoedanigheid van
leden van het bestuur van meergenoemde polder, verplicht waren de
maatregelen te nemen die, zooals ten aanzien van ieder hunner als bewe-
zen is aangenomen, door hen in die hoedanigheid zijn nagelaten; dat dit
ten aanzien van ieder hunner daarstelt diens eigen verzuim, waarvoor hij
dan ook strafrechtelijk verantwoordelijk is (...).” 

Eerder is gebleken dat de schendingen van voorschriften, gesteld bij nader in art.
1 WED genoemde bepalingen uit Boek 2 BW, alleen economische delicten op-
leveren voor zover de bepalingen van (overeenkomstige) toepassing zijn op
nader genoemde rechtsvormen. Het normadressaatschap van art. 2:362 lid 6,
laatste zin, wordt daardoor ook gekleurd. Alleen bestuursleden van de in art. 1
ten 4° WED genoemde rechtspersonen kunnen de bedoelde economische de-
licten plegen. Deze beperking heeft voor de praktijk nauwelijks gevolgen, zo is

                                                       
107. De overwegingen van de rechtbank zijn ontleend aan de conclusie van A-G Van Hangest baron

d’Yvoy voor HR 6 november 1911, W. 9237.
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eveneens eerder gebleken, behalve mogelijk ten aanzien van commerciële stich-
tingen en verenigingen.

5.6.6 Het oude mededingingsrecht

De centrale strafbaarstelling van de eerste Nederlandse kartelregeling, de Onder-
nemersovereenkomstenwet uit 1935, richtte zich tot een ieder. De strafbepaling
had betrekking op het handelen in strijd met verplichtingen, ‘opgelegd’ bij art. 6
lid 2 en 4 van de wet: “Hij die opzettelijk handelt in strijd met een verplichting
opgelegd bij art. 6, lid 2 en lid 4, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste
tien duizend gulden” (art. 11 Ondernemersovereenkomstenwet). In art. 6 lid 2
van de wet was bepaald: “Een ieder is verplicht zich te onthouden van gedra-
gingen, waardoor hij een ander rechtens of economisch in zijn vrijheid beperkt
ten aanzien van datgene, hetwelk naar zijn aard onder een onverbindend ver-
klaarde overeenkomst zou vallen. Deze verplichting geldt tegenover een ieder,
die bij het voortbestaan van bedoelde vrijheid een redelijk belang heeft.” Het
voorschrift van het vierde lid van art. 6 diende in samenhang met het derde lid
van die bepaling te worden gelezen. Artikel 6 lid 3 gaf de minister de bevoegd-
heid nadere voorschriften te stellen ten aanzien van handelingen, “die naar hun
aard onder een onverbindend verklaarde overeenkomst zouden vallen.” Het vier-
de lid bepaalde: “Degene, voor wien een voorschrift ingevolge het vorige lid is
vastgesteld, is tot nakoming daarvan gehouden tegenover ieder, die bij die na-
koming een redelijk belang heeft.”

Aangenomen mag worden, dat de strafbepaling alleen door natuurlijke per-
sonen kon worden overtreden. Uit niets blijkt dat een rechtspersoon terzake van
de in de wet geformuleerde strafbare feiten kon worden vervolgd en gestraft. De
wet erkende overigens wel het bestaan van rechtspersonen. In een aantal bepa-
lingen bezigde de wet namelijk het begrip ‘personen’, zoals in de definitie van
het begrip ‘ondernemersovereenkomsten’ (art. 1 onder c van de wet): “afzonder-
lijke bedingen en besluiten, economische verhoudingen betreffende, welke ver-
plichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tusschen personen, die een
bedrijf uitoefenen in eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin, of
die daarbij betrokken zijn, alsmede tusschen bovengenoemde personen en hun
organisaties (...).” Aangezien art. 1 onder b van de wet het begrip ‘personen’
definieerde als “natuurlijke personen en rechtspersonen”, bestreek de wet ook
ondernemersovereenkomsten die tussen rechtspersonen tot stand waren geko-
men.

De cenrale strafbepalingen van de Duitse opvolger van de Ondernemers-
overeenkomstenwet, het Kartelbesluit uit 1941, richtten zich eveneens tot ‘een
ieder’. In de leden 1 en 2 van art. 15 van het besluit was bepaald:

“1. Met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste
vijfentwintig duizend gulden wordt gestraft: 1) hij die een bij of krachtens
dit besluit gesteld voorschrift of opgelegde verplichting niet naleeft; 2) hij
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die bij het doen van de bij of krachtens dit besluit verlangde kennisgevin-
gen, inlichtingen, opgaven of mededeelingen onjuiste opgaven doet.
2. Indien de schuldige een der feiten, bedoeld in het eerste lid, opzettelijk
begaat, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
of geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden.”

Anders dan de Ondernemersovereenkomstenwet kende het Kartelbesluit aan-
vankelijk een speciale voorziening voor het geval dat één van de strafbaar ge-
stelde feiten ‘door of vanwege een rechtspersoon’ zou worden begaan. In dat ge-
val diende de strafvervolging te worden ingesteld, en de straf te worden uitge-
sproken, tegen “hem, die tot het feit opdracht gaf of bij het verboden handelen of
nalaten de feitelijke leiding had” (art. 15 lid 4 Kartelbesluit). Sedert 1951 verliep
de handhaving van het Kartelbesluit via de WED; art. 82 van die wet schrapte
het bepaalde in art. 15 lid 4 van het Kartelbesluit, met als gevolg dat rechts-
personen op grond van art. 15 (oud) WED voortaan zelf konden worden gestraft
wegens een schending van het Kartelbesluit. 

De voorschriften van de Wet Economische Mededinging richtten zich tot 1
september 1995 onder meer tot de ‘eigenaren van ondernemingen’. Een voor-
beeld betreft art. 2 lid 1 van de WEM, dat ten tijde van de inwerkingtreding van
de wet als volgt luidde:

“Van een mededingingsregeling moet op de door Onze Minister van Eco-
nomische Zaken te bepalen wijze aan hem mededeling worden gedaan
door: a. de eigenaren van in Nederland gevestigde ondernemingen, die bij
de regeling zijn betrokken; b. degene, die naast de eigenaren partij is bij
de overeenkomst dan wel het burgerrechtelijk besluit heeft genomen;
c. degene, die zich jegens de eigenaren schriftelijk tot uitvoering van de
regeling of tot nakoming van de mededelingsplicht heeft verbonden.”

Het begrip ‘onderneming’ was aanvankelijk nader omlijnd in art. 1 lid 2 van de
WEM: “Deze wet verstaat onder onderneming mede een bedrijf, waarmede niet
wordt beoogd het maken van winst.” Over het begrip ‘onderneming’ werd des-
tijds in de kamerstukken opgemerkt dat het niet doelde op degene “die een zaak
drijft”, maar op “de zaak zelf”. “De naamloze vennootschap of andere natuur-
lijke of rechtspersoon, die de zaak drijft, wordt in het ontwerp aangeduid als
eigenaar van de onderneming.”108 

De overtredingen van nader in de WED aangegeven voorschriften, gesteld
bij of krachtens onder meer art. 2 WEM, leverden economische delicten op.
Aangezien in art. 15 (oud) WED, voor wat betreft economische delicten, de
vervolgbaarheid en de strafbaarheid van rechtspersonen was erkend, konden
rechtspersonen, die als eigenaar van een onderneming bij een mededingings-
regeling waren betrokken, worden gestraft indien (bijvoorbeeld) geen mede-
deling van de regeling was gedaan. Degene die tot het economische delict op-
dracht had gegeven en degene die daaraan feitelijke leiding had gegeven, kon
eveneens worden vervolgd en gestraft wegens het door de eigenaar-rechts-

                                                       
108. TK 1953-1954, 3295, nr. 3, p. 14. 
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persoon begane delict. Sedert 1976 verliep de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon-eigenaar en de feitelijk leidinggever en opdrachtgever via art. 51 Sr.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de reikwijdte van de WEM uit-
gebreid tot zogenaamde ‘vrije-beroepsbeoefenaren’, die nader bij of krachtens
art. 1a van de wet werden of konden worden aangewezen. Later was de wet-
gever van mening, dat alle vrije-beroepsbeoefenaren onder de werking van de
WEM behoorden te vallen.109 Daartoe werden de begrippen ‘eigenaren van
ondernemingen’ en ‘vrije-beroepsbeoefenaren’ uit de WEM geschrapt, en ver-
vangen door het overkoepelende begrip ondernemer. Dit begrip werd in de wet
omschreven als “een natuurlijke persoon, die door het uitoefenen van een beroep
of bedrijf, anders dan in loondienst, en een rechtspersoon, die met als doel de
uitoefening van een beroep of bedrijf, aan het economisch verkeer deelneemt,
met of zonder winstoogmerk.”110 Dit begrip zou volgens de toelichting op de
wetswijziging in de praktijk ‘veelal’ overeenkomen met de wijze waarop het
begrip ‘onderneming’ in de Europese kartelbepalingen (de artt. 81 en 82 van het
EG-Verdrag)111 door de Europese Commissie en het Hof van Justitie werd uit-
gelegd.112 Het Nederlandse begrip ‘ondernemer’ had volgens de toelichting
evenwel een ruimere strekking dan het Europese begrip ‘onderneming’. De toe-
lichting verwees naar een uitspraak van het Hof van Justitie, waarin de Europese
rechter zou hebben uitgemaakt dat organen, die ‘uitsluitend’ een sociale functie
vervulden, zoals bepaalde ziekenfondsen, geen ‘ondernemingen’ waren. Voor
zover dergelijke organen echter aan het ‘economisch verkeer’ deelnamen, kon-
den zij niettemin onder de werking van de Nederlandse wet worden gebracht,
aldus de toelichting. Dit werd nog eens benadrukt door het gegeven dat in de
definitie van ‘ondernemer’ uitdrukkelijk was bepaald dat ook degene die een
beroep of bedrijf zonder winstoogmerk uitoefende, als ondernemer moest wor-
den aangemerkt.113

                                                       
109. TK 1992-1993, 23306, nr. 3, p. 3 en 4.
110. Deze en andere wijzigingen werden doorgevoerd door middel van de Wet van 2 november 1994,

Stb. 801, ‘tot wijziging van de Wet economische mededinging (vergroting van de effectiviteit)’. De
definitie van ‘ondernemers’ werd opgenomen in art. 1 lid 1 van de WEM.

111. Ten tijde van de totstandkoming van de wijzigingswet waren de kartelbepalingen neergelegd in de
artt. 85 en 86 van het EG-Verdrag.

112. TK 1992-1993, 23306, nr. 3, p. 4.
113. Uiteindelijk lijken de opmerkingen in de toelichting een onjuiste interpretatie te zijn geweest van de

Europese rechtspraak. De uitspraak waar de toelichting naar verwees betrof HvJ 17 februari 1993,
C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, I-637 (Poucet et Pistre). Leeflang (2000), p. 5, merkt over deze
uitspraak op: “In deze zaak was sprake van een combinatie van factoren op grond waarvan de
sociale zekerheidskassen niet als onderneming werden aangemerkt omdat zij zich bezighielden met
een taak van zuiver sociale aard, hetgeen berustte op het beginsel van nationale solidariteit en ieder
winstoogmerk miste.” Later heeft het HvJ echter bepaald, zo valt bij Leeflang te lezen, dat het
‘ontbreken van winstoogmerk’ niet doorslaggevend is bij de vraag, of sprake is van een
onderneming (de schrijver verwijst naar HvJ 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995, I-4013).
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5.6.7 De Mededingingswet

Artikel 56 lid 1 Mw
De WEM werd in 1998 opgevolgd door de huidige Mededingingswet. Deze wet
wordt, zo is gebleken, niet strafrechtelijk, maar bestuursstrafrechtelijk gehand-
haafd. De Mededingingswet kent daartoe, zo bleek eerder, een aantal boetebe-
palingen. In art. 56 lid 1 van de Mw is bepaald, wanneer een boete kan worden
opgelegd als het ‘verbod van mededingingsafspraken’ is overtreden (neergelegd
in art. 6 lid 1 Mw), of als het ‘verbod van misbruik van een economische
machtspositie’ is overtreden (neergelegd in art. 24 lid 1 Mw). Artikel 6 lid 1 van
de Mw luidt als volgt: “Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen,
besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke ge-
dragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd,
beperkt of vervalst.” Artikel 24 lid 1 Mw bepaalt kortweg: “Het is onderne-
mingen verboden misbruik te maken van een economische machtspositie.”

De begrippen ‘onderneming’ en ‘ondernemersvereniging’ zijn nader in de
wet gedefinieerd. De begrippen sluiten aan bij de wijze waarop de begrippen in
het Europese kartelrecht worden gehanteerd.114 Een onderneming is volgens art.
1 onder f Mw “een onderneming in de zin van art. 85, eerste lid van het Ver-
drag”. Met ‘Verdrag’ wordt gedoeld op het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Gemeenschap (art. 1 onder d Mw). Evenzo is een ‘ondernemersvereniging’
een “ondernemersvereniging in de zin van art. 85, eerste lid, van het Verdrag”
(art. 1 onder g Mw). Volgens de toelichting wordt het begrip ‘onderneming’
door het Hof van Justitie uitgelegd als “iedere entiteit die, ongeacht rechtsvorm
of wijze van financiering, een economische activiteit vervult”, zonder dat sprake
hoeft te zijn van een winstoogmerk.115 “Een ondernemersvereniging in de zin
van art. 85 van het Verdrag is een organisatie die een aantal ondernemingen
verenigt. De organisatie hoeft niet de juridische vorm van een vereniging te
hebben, een stichting is bijvoorbeeld ook mogelijk. Zelfs is denkbaar dat een
dergelijke organisatie in het geheel geen rechtspersoonlijkheid bezit.”116

De bij de artt. 6 lid 1 en 24 lid 1 Mw behorende boetebepaling, art. 56 lid 1
Mw, mijdt het woord ‘onderneming’ of ‘ondernemersvereniging’. De bepaling
luidt als volgt:

“Ingeval van overtreding van art. 6, eerste lid, of van art. 24, eerste lid,
kan de directeur-generaal de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
de overtreding kan worden toegerekend: a. een boete opleggen; b. een last
onder dwangsom opleggen.”

                                                       
114. Zie omtrent het ondernemingsbegrip, en de nadere invulling daarvan door de Nma, Glazener en

Jansen (2000), p. 21, 22 en 23. Zie nader over de verhouding tussen het Nederlandse mede-
dingingsrecht en het Europese kartelrecht Slotboom (1999), p. 42 e.v.

115. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 58.
116. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 58. Zie over het begrip ‘onderneming’ nader Mok (1998a), p. 85 e.v.

Niet doorslaggevend is, of de ondernemersvereniging een winstoogmerk heeft (Leeflang (2000),
p. 13 en 14).
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De boete kan dus worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of de rechts-
persoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend. In de toelichting op
het ontwerp van de Mededingingswet is hierover opgemerkt: “De omschrijving
van degene aan wie de boete of last wordt opgelegd wijkt af van de formulering
van de verbodsnorm, die zich richt tot ondernemingen. Zoals in de toelichting op
art. 6 is uiteengezet, gaat het hier om een economisch begrip. Dit begrip valt niet
samen met de juridische begrippen rechtspersoon of natuurlijke persoon. (...)
Een boete kan evenwel niet worden opgelegd aan een juridisch niet bestaande
“economische eenheid” maar alleen aan een natuurlijke persoon of rechts-
persoon. Dit is ook de praktijk van de Commissie. Deze beziet van geval tot
geval aan welke “rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid” een boete moet
worden opgelegd. Beslissend is de aard van de betrekkingen tussen de onder-
nemingen van de groep of het concern (...).”117 

Uitdrukkelijk volgt uit de toelichting dat de boetebepaling niet is bedoeld
om de bestuurders van een rechtspersoon ‘persoonlijk’ aansprakelijk te stellen
wegens schendingen van het mededingingsrecht. Daarmee is aangesloten bij het
Europese kartelrecht, waarin bestuurdersaansprakelijkheid eveneens niet voor-
komt.118 De minister van economische zaken schreef in de toelichting: “Ik wijs
ten slotte erop dat de voorgestelde bepaling niet beoogt bestuurders persoonlijk
aansprakelijk te stellen. Met de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de
overtreding kan worden toegerekend wordt gedoeld op de eigenaar van een
onderneming.”119 Uiteindelijk is, op verzoek van de vaste commissie voor eco-
nomische zaken, art. 56 Mw uitgebreid met een vierde lid, waarin uitdrukkelijk
is bepaald dat een bestuurder van een rechtspersoon niet wordt beschouwd als
een natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de boetebepaling.120

De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overtreding van art. 6
of art. 24 kan worden toegerekend, is dus telkens een persoon die kan worden
aan- gemerkt als de ‘eigenaar van de onderneming’, waarbinnen het overtreden
van het voorschrift heeft plaatsgevonden. De wetgever heeft aldus een mede-
dingingsrechtelijk daderschapsbegrip gecreëerd. Dader van een gebleken schen-
ding van art. 6 of art. 24 is de eigenaar van de onderneming, aan wie de over-
treding kan worden toegerekend. In wezen is in art. 56 Mw functionele veran-
twoordelijkheid vastgelegd: de eigenaar van de onderneming is dader voor zover
de feitelijk plaatsgevonden schending van een mededingingsvoorschrift op zijn
conto kan worden geschreven, of als, met andere woorden, de schending hem
kan worden toegerekend.121

                                                       
117. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 86.
118. In voorkomende gevallen wijkt men uit naar het civiele recht om bestuurders aan te pakken; zie

Gritter (1998), p. 170 noot 38.
119. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87.
120. Zie hieromtrent TK 1995-1996, 24707, nr. 5 p. 44 en TK 1996-1997, 24707, nr. 6, p. 99 (nota naar

aanleiding van het verslag) en nr. 7, p. 3 (nota van wijziging). Aannemelijk is, dat ook de
bestuurder-rechtspersoon van aansprakelijkheid is uitgesloten. Zie nader Mededingingswet Tekst en
Commentaar (2000), aant. 7 op art 56 (Verweij), alsmede Gritter (1998), p. 167. 

121. Quaedvlieg (2001), p. 208 noot 184, acht deze zienswijze niet juist. “(D)e onderneming is als
zodanig dader; de toerekening aan de eigenaar geschiedt voor die gevallen waarin de onderneming



332   EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

Uit de uitspraak van de Nma in de zaak HWS Holding en Scheuten (D-G Nma
13 oktober 2000, zaaknr. 1316/20) blijkt dat de Nma de juridische constructie
van een onderneming niet doorslaggevend acht voor de bepaling van de aanspra-
kelijke persoon. In deze zaak werd een bestuurder van een onderneming aan-
sprakelijk geacht wegens een schending van één van de bepalingen betreffende
het concentratietoezicht (art. 34 jo art. 74 lid 1 Mw)122. De beboeting hing
samen met de bijzondere omstandigheid dat de bestuurder op grond van zijn
aandeelhouderschap ‘controlerende macht’ uitoefende over een onderneming en
“anders dan louter een bestuurder” economisch betrokken was bij de onder-
neming. De bijdrage van de onderneming aan de overtreding in kwestie, en de
bijdrage van de bestuurder, konden volgens de Nma worden vereenzelvigd; aan
beiden werd daarom een boete opgelegd. In wezen werd de bestuurder als
‘drijver’ of eigenaar van de onderneming aangemerkt; indien de bestuurder
‘enkel’ bestuurder was geweest, en niet tevens invloedrijk aandeelhouder, is
aannemelijk dat de Nma had afgezien van boeteoplegging aan de bestuurder.
‘Piercing the veil’ is, zo blijkt, de Nma niet vreemd.

Voor zover een ondernemersvereniging een verbodsbepaling heeft over-
treden, kan deze vereniging zelf worden beboet, althans voor zover de ‘vereni-
ging’ rechtspersoonlijkheid heeft. Indien dat niet het geval is, zal de boete kun-
nen worden opgelegd aan de eigenaren van de aan de vereniging deelnemende
rechtspersonen, aan wie de overtreding kan worden toegerekend.123 

Concentratietoezicht
De bepalingen die de directeur-generaal de bevoegdheid geven een boete op te
leggen in verband met schendingen van de voorschriften, die zijn gegeven in het
kader van het concentratietoezicht, lijken een iets genuanceerder beeld van het
normadressaatschap te geven. De boetebepalingen die verband houden met het
concentratietoezicht zijn neergelegd in de artt. 71 tot en met 75. De artt. 71, 74
en 75 voorzien in de mogelijkheid een boete op te leggen aan de rechtspersoon
of de natuurlijke persoon, aan wie een nader omschreven overtreding kan wor-
den toegerekend. De artt. 72 en 73 bieden de mogelijkheid een boete op te leg-
gen aan ‘degene’ die nader omschreven gedragingen heeft verricht. Noch in de
eerste groep bepalingen, noch in de tweede groep bepalingen is de bestuurder
                                                       

zelf geen natuurlijke persoon of rechtspersoon is, omdat slechts aan deze een boete kan worden
opgelegd.” Dit zou eventueel kunnen kloppen, indien de wet had bepaald dat de eigenaar van de
onderneming ‘wordt’ beboet zodra is gebleken van de schending van een mededingingsvoorschrift.
De wet bepaalt evenwel, dat de boete kan worden opgelegd aan degene, aan wie de overtreding kan
worden toegerekend. Een min of meer vergelijkbare kwestie doet zich in het fiscale strafrecht voor
met betrekking tot de ‘fiscale eenheid’. Een fiscale eenheid wordt, na een daartoe strekkende
beschikking van de belastinginspecteur, in het fiscale recht gezien als ‘belastingplichtige’. De
fiscale eenheid wordt in het kader van de strafrechtelijke handhaving evenwel niet erkend als
mogelijke dader van fiscale delicten. De strafrechtelijke handhaving dient zich noodzakelijkerwijs
te richten tot de rechtspersonen, die tezamen de fiscale eenheid vormen. Deze rechtspersonen
kunnen afzonderlijk of gezamenlijk wegens het medeplegen van fiscale delicten worden vervolgd.
Zie hieromtrent HR 29 juni 1999, NJ 1999, 716, m. nt. JdH.

122. De bepalingen in het kader van het concentratietoezicht zullen verderop nog worden besproken.
123. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87.
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van een rechtspersoon expliciet van aansprakelijkheid uitgesloten. Nadere be-
schouwing van de voorschriften, die op basis van de artt. 71 tot en met 75 bij
overtreding kunnen worden beboet, leidt evenwel tot de conclusie dat ook in het
kader van de schending van de bepalingen, gegeven voor het concentratie-
toezicht, alleen boetes kunnen worden opgelegd aan de natuurlijke personen of
rechtspersonen die als eigenaren van de betrokken ondernemingen kunnen
worden aangemerkt. Om een goed beeld te krijgen van die voorschriften, zal
kort het systeem van concentratietoezicht worden geschetst. De bijbehorende
boetebepalingen zullen daarbij worden betrokken.

Kernbepaling van het concentratietoezicht is art. 34 Mw: “Het is verboden
een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de
directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken.” De
natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie het niet doen van de melding kan
worden toegerekend, kan worden beboet (art. 74 lid 1 Mw). Om ‘gewichtige
redenen’ kan de directeur-generaal aan degene die een melding heeft gedaan
ontheffing verlenen van het verbod van art. 34 (art. 40 lid 1 Mw). Deze ont-
heffing kan onder beperkende voorwaarden worden verleend. Indien die voor-
waarden niet worden nageleefd, kan een boete worden opgelegd aan de rechts-
persoon of natuurlijke persoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend
(art. 40 lid 2 jo. art. 71 Mw). ‘Degene’ die onjuiste gegevens verstrekt in het
kader van een melding kan eveneens worden beboet (art. 73 Mw).

Binnen vier weken na het doen van de melding beslist de directeur-generaal
van de Nma of een vergunning is vereist voor de concentratie (art. 37 lid 1 Mw).
Is dat het geval, dan geldt het verbod van art. 41 lid 1 Mw: “Het is verboden
zonder vergunning een concentratie tot stand te brengen, waarop een mede-
deling op grond van art. 37, eerste lid, dat een vergunning is vereist, betrekking
heeft”. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding van dat
verbod kan worden toegerekend, kan worden beboet (art. 74 lid 1 Mw). De
aanvraag tot vergunning dient bij de directeur-generaal te worden ingediend (art.
42 lid 1 Mw). “Een onderneming verstrekt desgevraagd aan de directeur-
generaal de inlichtingen omtrent bedrijfsgegevens van die onderneming, die
voor de beoordeling van een aanvraag om vergunning redelijkerwijs nodig zijn”
(art. 43 Mw). Deze bepaling richt zich, zo volgt uit de toelichting op die bepa-
ling, tot andere ondernemingen dan de bij de concentratie betrokken onderne-
mingen.124 ‘Degene’ die in strijd handelt met art. 43 kan worden beboet (art. 72
Mw). ‘Degene’ die onjuiste gegevens verstrekt bij een aanvraag om een vergun-
ning, kan eveneens worden beboet (art. 73 Sr). Aan de vergunning kunnen tot
slot voorschriften worden verbonden; worden die voorschriften niet nageleefd,
dan kan de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan
worden toegerekend, worden beboet (art. 75 lid 1 Mw).

                                                       
124. Zie TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 79: “Dit artikel geeft de bevoegdheid inlichtingen te vragen over

bedrijfsgegevens aan niet bij de concentratie betrokken ondernemingen, die in een concreet geval
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag” (toelichting op art. 43 Mw).
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Uit de toelichting op art. 34 Mw volgt dat de plicht tot het melden van een voor-
genomen concentratie rust op de ‘partijen’ die bij de voorgenomen concentratie
betrokken zijn. “De onderhavige bepaling richt zich tot degene die een con-
centratie tot stand brengt. Daaronder valt ieder der bij een concentratie betrok-
ken partijen. Niet is aangegeven wie van hen de melding moet doen, maar in de
rede ligt dat het hierbij doorgaans zal gaan om een gezamenlijk initiatief. Heeft
een der partijen de melding verricht dan kunnen ook de andere zich daarop
beroepen; heeft geen melding plaatsgevonden dan kan dat alle partijen worden
aangerekend.”125 Uit de toelichting op de bijbehorende boetebepaling, art. 74
Mw, volgt dat de eigenaren van de betrokken ondernemingen kunnen worden
beboet als de concentratie niet wordt gemeld. Hetzelfde geldt indien ‘zonder
vergunning’ een concentratie tot stand wordt gebracht (art. 41 lid 1 Mw); die ge-
draging kan eveneens op grond van art. 74 Mw worden beboet. In de toelichting
op art. 74 is geschreven: “De boete en last worden opgelegd aan de natuurlijke
persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend. Deze
formulering komt ook voor in art. 56, eerste lid, en houdt verband met het feit
dat in de omschrijving van het begrip concentratie in art. 27 het begrip onder-
neming wordt gebruikt. Aangezien het niet doen van een melding c.q. vergun-
ningaanvraag alle bij een concentratie betrokken partijen kan worden aangere-
kend, ligt het in de rede dat ook alle partijen dan een sanctie krijgen opgelegd.” 

In de toelichting bij de formulieren, die moeten worden ingevuld in het ka-
der van een melding of een vergunningaanvraag, is hierbij aangesloten.126 In die
toelichting staat geschreven: “De partijen die voornemens zijn een concentratie
tot stand te brengen zijn er verantwoordelijk voor dat deze bijtijds wordt gemeld
(respectievelijk de vergunning daarvoor wordt gevraagd). Wie dit zijn, hangt af
van de aard van de transactie. Bij een fusie zullen het in de regel de fuserende
partijen zijn, bij een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen of activa,
de kopende en de verkopende partij en bij de oprichting van een gemeenschap-
pelijke onderneming, de oprichtende partijen. Een melding of vergunningaan-
vraag kan door elk van de betrokken partijen worden ingediend en kan door of
namens meerdere partijen gezamenlijk worden ingediend. Uit mee te zenden
schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen bevoegd zijn om als ver-
tegenwoordiger en/of contactpersoon van een of meer partijen op te treden.”127

                                                       
125. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 76.
126. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale versie van het ‘Formulier melding con-

centratie en formulier aanvraag vergunning’. Het model van het formulier is vastgesteld bij besluit
van de plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Nma (besluit van 19 december 2000,
nr. 00072637, Stc. 2000, 249). De digitale versie van het formulier is beschikbaar op
http/www. nma-org.nl. 

127. Formulier melding concentratie en formulier aanvraag vergunning, digitale versie, p. 3. Mok lijkt
niet te eisen dat degene die namens een partij meldt, vertegenwoordiger is van die partij. Hij is van
mening dat aan de meldingsplicht is voldaan, “als wie dan ook heeft gemeld”. “Daarbij is niet alleen
te denken aan een vertegenwoordiger van de bij de voorgenomen concentratie betrokken onder-
neming, maar ook een adviseur, bijvoorbeeld advocaat, notaris, accountant of belastingconsulent”
(Mok (1998a), p. 245 en 246). De Nma eist daarentegen dat uit een schriftelijke machtiging blijkt
dat door een daartoe bevoegd persoon is gemeld.
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Wederom blijkt, mede gezien de verwijzing van de wetsontwerper naar art. 56
lid 1 Mw, dat het begrip ‘natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de over-
treding kan worden toegerekend’ uitsluitend ziet op de eigenaren van de betrok-
ken ondernemingen. Slechts zij kunnen worden beboet, indien een concentratie
niet wordt gemeld.

Ondanks het ontbreken van een bepaling, waarin de bestuurders van aan-
sprakelijkheid zijn uitgesloten, zal ook een bestuurder van een rechtspersoon
niet kunnen worden beboet indien sprake is van een schending van de voor-
schriften, gegeven in het kader van het concentratietoezicht. Bij art. 56 Mw is de
uitdrukkelijke uitsluiting van aansprakelijkheid van de bestuurder op verzoek
van de vaste commissie van economische zaken in de wet opgenomen; maar ook
zonder die bepaling was de minister van mening dat bestuurders geen ‘natuur-
lijke personen’ zijn, aan wie een overtreding kan worden toegerekend. Het voor-
gaande zal eveneens gelden voor de andere boetebepalingen die zich richten tot
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden
toegerekend: de artt. 71 en 75 Mw.

De boetebepalingen van de artt. 72 en 73 richten zich zoals gezegd tot
‘degene’ die zekere gedragingen verricht. Het betreft het niet-geven van in-
lichtingen, die nodig zijn voor de beoordeling van een vergunningaanvraag (art.
43 jo. art. 72 Mw) en het doen van onjuiste opgaven bij een concentratie-
melding of vergunningaanvraag (artt. 34 en 41 lid 1 jo. art. 73). Aangezien,
zoals is gebleken, de melding en de vergunningaanvraag als zodanig door de bij
de concentratie betrokken partijen dient te geschieden, of door hun vertegen-
woordigers, mag worden aangenomen dat alleen de betrokken partijen kunnen
worden beboet wegens het (al dan niet via een vertegenwoordiger) doen van
onjuiste opgaven. Ook op grond van art. 73 kunnen derhalve alleen de eigenaren
van ondernemingen worden beboet.128

De bepaling van art. 72 Mw heeft een iets andere strekking, omdat art. 43
Mw ziet op het vragen van inlichtingen aan niet bij de concentratie betrokken
ondernemingen. In de toelichting op art. 43 Mw staat geschreven: “Dit art. geeft
de bevoegdheid inlichtingen te vragen over bedrijfsgegevens aan niet bij de con-
centratie betrokken ondernemingen, die in een concreet geval redelijkerwijs no-
dig zijn voor de beoordeling van een aanvraag.” Uit de toelichting lijkt te volgen
dat de inlichtingen van ondernemingen kunnen worden gevraagd; weigert de
‘onderneming’ de inlichtingen te verstrekken, dan lijkt aannemelijk, mede ge-
zien de reikwijdte van de overige boetebepalingen, dat slechts de eigenaar van
de onderneming kan worden beboet.

De tot nu toe besproken aansprakelijkstellingen hebben dus een zeer beperk-
te reikwijdte; slechts de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als eigenaar
van de onderneming kan worden aangemerkt, kan ter verantwoording worden
geroepen. Elders is betoogd dat deze beperkte reikwijdte voor de meeste schen-

                                                       
128. Vergelijk Mededingingswet Tekst en Commentaar (2000), aant. 2 op art. 73 (Verweij): “De ver-

plichting om juiste en volledige gegevens te verstrekken in verband met deze melding, richt zich in
het bijzonder tot de partij of de gezamenlijke partijen die de melding hebben gedaan.”
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dingen van de mededingingsrechtelijke regels zal volstaan. In abnormale ge-
vallen van misbruik van rechtspersonen echter, zal het niet kunnen aanspreken
van bijvoorbeeld een bestuurder als feitelijk leidinggever of opdrachtgever als
een gemis kunnen worden ervaren.129 Dit is anders, zo bleek bij de bespreking
van art. 56 lid 1 Mw, indien een invloedrijke bestuurder kan worden vereenzel-
vigd met een onderneming en dus in wezen als ‘eigenaar’ of ‘drijver’ van de on-
derneming moet worden aangemerkt.

Overtredingen van de medewerkingsplicht
Op grond van art. 69 Mw kan een bestuurlijke boete worden opgelegd aan ‘de-
gene’ die in strijd handelt met art. 5:20 lid 1 Awb. Art. 5:20 lid 1 Awb geeft een
algemene plicht tot meewerken aan wettelijke toezichthouders: “Een ieder is
verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn
alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uit-
oefening van zijn bevoegdheden.” Wie niet meewerkt met de ambtenaren van de
Nma die zijn belast met toezichthoudende taken en onderzoekstaken, kan op
grond van de Mededingingswet met maximaal € 4.500 worden beboet. Over-
treding van de medewerkingsplicht kan niet leiden tot een bestraffing op grond
van art. 184 Sr; die bepaling is in het derde lid van art. 69 Mw uitdrukkelijk
buiten toepassing verklaard. De vordering tot medewerking kan zich tot een
ieder richten, dus ook tot een bestuurder van een rechtspersoon. Indien een vor-
dering tot medewerking zich tot de bestuurder heeft gericht, zal de bestuurder
kunnen worden beboet, als hij vervolgens geen medewerking verleent.130

Hoewel een ieder die niet meewerkt aan een tot hem gerichte vordering van
een toezichthouder kan worden beboet, lijkt het alsof de ontwerper van de wet
met name de rechtspersoon als strafbare dader voor ogen heeft gehad. In de toe-
lichting op art. 69 Mw staat geschreven: “De hoogte van de voorgestelde geld-
boete is dezelfde als de boete welke op grond van overtreding van art. 184 Wet-
boek van Strafrecht aan rechtspersonen kan worden opgelegd.”131 De minister is
kennelijk geïnspireerd door de (facultatieve) verhogingsgrond van art. 23 lid 7
Sr. Op grond van art. 184 Sr kan maximaal een geldboete van de tweede cate-
gorie worden opgelegd; dat komt neer op een boete van maximaal € 2.250.132

Indien art. 184 Sr door een rechtspersoon is begaan, mag de rechter, onder voor-
waarden, een boete van de derde categorie opleggen (dus een boete van maxi-

                                                       
129. In december 2001 verschenen er berichten in de pers, waaruit bleek dat de directeur-generaal van de

Nma er voor heeft gepleit dat “managers van grote bedrijven (...) boetes uit eigen zak moeten
betalen als ze zich schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken” (bron: NOS-Teletekst pagina 107,
dinsdag 18 december 2001). Elders is betoogd dat het (onder voorwaarden) kunnen beboeten van
bestuurders de effectieve handhaving van de Mededingingswet ten goede zal komen. Zie nader over
de behoefte aan bestuurdersaansprakelijkheid in het mededingingsrecht Mok (1998a), p. 286 en
Gritter (1998), p. 166 e.v.

130. Vergelijk Mededingingswet Tekst en Commentaar (2000), aant. 2 op art. 69 (Verweij): “Een ieder
kan de geadresseerde zijn van een vordering mee te werken.”

131. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 94.
132. Ten tijde van de behandeling van de Mededingingswet betrof die boete maximaal f 5000,-.
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maal € 4.500).133 Dit volgt uit art. 23 lid 7 Sr: “Bij veroordeling van een rechts-
persoon kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende be-
straffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van
de naast hogere categorie.”134 Bij schending van de mededingingsrechtelijke
medewerkingsplicht kan, anders dan bij overtreding van art. 184 Sr, dus ook aan
natuurlijke personen een boete worden opgelegd van meer dan € 2.250.135

5.6.8 Vierde tranche Awb

Volgens het Voorontwerp vierde Tranche Awb kunnen rechtspersonen in be-
ginsel beboetbare feiten ‘plegen’. In dergelijke gevallen “is dan uiteraard altijd
sprake van functioneel daderschap,” aldus het Voorontwerp.136 Aangezien het
Voorontwerp het functionele daderschap koppelt aan de IJzerdraadcriteria137,
dient het bestuursstrafrechtelijke daderschap van de rechtspersoon kennelijk aan
de hand van diezelfde criteria te worden vastgesteld. Uit de toelichting op het
Voorontwerp blijkt verder, dat niet alleen civielrechtelijke rechtspersonen be-
boetbare feiten kunnen begaan; ook de in art. 51 lid 3 Sr genoemde lichamen,
die met de ‘rechtspersoon’ zijn gelijkgesteld, kunnen worden beboet. “Een en
ander is voor het bestuursrecht vanzelfsprekend van groot belang: veel bestuurs-
rechtelijke voorschriften richten zich tot ondernemingen of instellingen, en dan
behoort de rechtsvorm van de onderneming of instelling niet van invloed te zijn
op de mogelijkheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen.”138

In art. 5.0.1 lid 3 is bepaald: “Indien een overtreding is gepleegd door een
rechtspersoon, wordt onder overtreder mede verstaan: degene die tot de over-
treding opdracht heeft gegeven of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.” De
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever worden derhalve, anders dan in het
strafrecht, als pleger van het door de rechtspersoon begane feit aangemerkt. Het
kunnen beboeten van de ‘feitelijk leidinggever’ of ‘opdrachtgever’ volgt reeds
uit de bestuursrechtelijke rechtspraak, zo wordt in het Voorontwerp gesteld
onder verwijzing naar Vz. Afdeling Rechtspraak RvS 24 februari 1984, AB
1984, 480 (m. nt. FO) en Afdeling Bestuursrechtspraak RvS 22 maart 1995, AB
1995, 538 (m. nt. FM).139 Mijns inziens kan uit de genoemde rechtspraak echter
niet worden afgeleid, dat de bestuursrechtelijke rechtspraak reeds vertrouwd is
met de beboetbaarheid van de feitelijk leidinggever of opdrachtgever. In de eer-

                                                       
133. Ten tijde van de behandeling van de Mededingingswet betekende een geldboete van de derde

categorie een geldboete van maximaal f 10.000,-.
134. Indien een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een maatschap of een doelvermogen de

strafbare dader is, dan geldt het bepaalde in art. 23 lid 7 Sr ook voor hen (zie art. 23 lid 8 Sr). Nota
bene: de rederij is niet afzonderlijk genoemd.

135. Samkalden (2000), p. 219, leidt uit de verwijzing in de wetsgeschiedenis naar art. 184 Sr af dat het
“klaarblijkelijk” de bedoeling is dat “niet de weigerachtige persoon, maar de onderneming wordt
aangesproken op haar medewerkingsplicht”.

136. Voorontwerp, p. 108. 
137. Voorontwerp, p. 106.
138. Voorontwerp, p. 108 en 109.
139. Voorontwerp, p. 109.
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ste plaats betreffen de uitspraken geen gevallen van bestuurlijke beboeting; de
zaak uit 1984 betrof ‘politiedwang’, de zaak uit 1995 betrof een ‘last onder
dwangsom’. In de tweede plaats moeten dergelijke maatregelen volgens de be-
stuursrechtelijke jurisprudentie worden gericht aan degene, die het in zijn macht
heeft een overtreding te beëindigen (zie o.m. de noot onder AB 1995, 538).
Indien dit de bestuurder van een rechtspersoon is, dan mag de last aan de be-
stuurder worden opgelegd. Leeft die de last niet na, dan verbeurt hij een dwang-
som. In beide uitspraken werden zowel een rechtspersoon, als een bestuurder
aangeschreven. Uit de uitspraken valt niet af te leiden, dat het mogelijk is een
bestuurder een dwangsom te laten verbeuren terwijl de daaraan voorafgegane
last aan de rechtspersoon is gericht. Pas als dat het geval zou zijn, zou sprake
zijn van een analogie met art. 51 Sr.

De wijze waarop het begrip ‘rechtspersoon’ in het bestuursstrafrecht figu-
reert is volledig ontleend aan het strafrecht (art. 51 leden 1 en 3 Sr). Het is even-
wel de vraag, of de beboetbaarheid van andere lichamen dan de civielrechtelijke
rechtspersonen geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag behoeft, zoals die uit-
drukkelijk wel wordt geleverd in art. 51 lid 3 Sr. Opmerkelijk is verder, dat de
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever als ‘pleger’ worden aangemerkt. Dat
is dus ook het geval bij kwaliteitsdelicten die zich bijvoorbeeld tot de ‘werk-
gever’ richten, terwijl slechts de rechtspersoon over die kwaliteit beschikt. In
wezen worden de feitelijk leidinggever en de opdrachtgever tot normadressaat
gemaakt van voorschriften, die zich (ook) tot rechtspersonen in een bepaalde
kwaliteit richten. Dit staat haaks op de opmerkingen die in het Voorontwerp zijn
gemaakt omtrent het normadressaatschap van beboetbare feiten. Gesteld is
namelijk: “Voor het antwoord op de vraag wie als overtreder kan worden aan-
gemerkt, is in de eerste plaats van belang tot wie het voorschrift zich richt.
Slechts degene tot wie een voorschrift zich richt, kan dit voorschrift overtreden.
Dit is van belang, omdat veel, zo niet de meeste, bestuursrechtelijke voorschrif-
ten zich niet richten tot een ieder, maar slechts tot degene die een bepaalde
kwaliteit bezit, bijvoorbeeld die van vergunninghouder, van werkgever, van
ondernemer of van ontvanger van een uitkering. (...) Het gaat in deze gevallen
steeds om vragen van uitleg van het desbetreffende wettelijke voorschrift. Een
algemene regeling in de Awb kan daarvoor geen oplossing bieden.” Door de
feitelijk leidinggever en opdrachtgever als ‘overtreder’ aan te merken, is toch
een regeling omtrent het normadressaatschap tot stand gekomen.

In het vorige hoofdstuk bleek, dat ook de bestuursstrafrechtelijke mede-
pleger als ‘overtreder’ wordt aangemerkt (art. 5.0.1). Aldus is in het Vooront-
werp Algemene wet bestuursrecht vierde tranche een ‘einheitlicher Täterbegriff’
tot stand gekomen: ‘de overtreder’ is degene die het beboetbaar feit pleegt,
medepleegt en − voor zover de overtreder (ook) een rechtspersoon is − degene
die tot het beboetbare feit opdracht heeft gegeven, of die daaraan feitelijke
leiding heeft gegeven.140 Kennelijk werd het niet opportuun geacht, het feitelijk
leidinggeven en opdrachtgeven als aparte aansprakelijkheidsfiguren te erken-
                                                       
140. VAR-werkgroep (2000) gaat in het geheel niet in op de voorgestelde aansprakelijkheidsfiguren.
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nen. Knigge heeft betoogd dat het aanmerken van de feitelijk leidinggever en
opdrachtgever als ‘pleger’ dogmatisch mogelijk als een ‘stap voorwaarts’ moet
worden beschouwd.141 In een eerder verband heeft hij aangegeven dat hij voor
wat betreft het Nederlandse strafrecht een regeling denkbaar acht waarin de
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever onder het begrip ‘pleger’ worden ge-
schaard, omdat zij ofwel zelf de delictsbestanddelen vervullen, ofwel de rechts-
persoon een strafbaar feit ‘doen plegen’ of ‘laten plegen’.142

5.7 De rechtspersoon als primaire normadressaat

5.7.1 Tussenconclusie

Gebleken is dat, volgend op de erkenning van het daderschap en de strafbaar-
heid van de rechtspersoon, eerst in het economische strafrecht en later in het
commune strafrecht, zowel in het jaarrekeningenrecht als in het arbeidsomstan-
dighedenrecht en in het mededingingsrecht het normadressaatschap van de wet-
telijke voorschriften is aangepast. In het strafrechtelijke jaarrekeningenrecht
richten de meeste bepalingen zich tegenwoordig tot de ‘rechtspersoon’; voor-
heen konden slechts natuurlijke personen, en met name de bestuurders van een
rechtspersoon, jaarrekeningdelicten plegen. Het arbeidsomstandighedenrecht,
waaronder het arbeidstijdenrecht, kent primair de ‘werkgever’ als normadres-
saat. Hoewel ook natuurlijke personen ‘werkgever’ kunnen zijn, zal meestal
sprake zijn van een werkgever die rechtspersoon is. Uit de toelichting op de
voorloper van de huidige arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet 1980, en de
toelichting op de Arbeidstijdenwet, volgt, zo bleek, dat het begrip ‘werkgever’ is
geïntroduceerd om de werkgever-rechtspersoon in voorkomende gevallen straf-
rechtelijk te kunnen aanspreken. Voorheen richtten de bepalingen zich tot de
hoofden en bestuurders van ondernemingen. Tot de inwerkingtreding van de
WED konden ook in het strafrechtelijke mededingingsrecht enkel natuurlijke
personen als pleger worden aangesproken. De handhaving van het Kartel-
besluit verliep sedert 1951 evenwel via de WED, die in art. 15 (oud) de straf-
baarheid van de rechtspersoon erkende. Ook de Wet economische mededinging
werd in de WED opgenomen. Bij schendingen van de materiële bepalingen van
de huidige Mededingingswet kunnen, zo bleek, slechts de natuurlijke personen
en rechtspersonen die eigenaar van een onderneming zijn worden beboet. Uit-
drukkelijk is in het bestuursstrafrechtelijk gehandhaafde mededingingsrecht al
dan niet expliciet afgezien van de aansprakelijkheid van bestuurders.

                                                       
141. Knigge (2000), p. 94. Vergelijk − met betrekking tot de opdrachtgever − Van Veen (1989), p. 310.
142. Knigge (1992), p. 154
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5.7.2 Het strafvorderingsbeleid

De enkele wijziging van het normadressaatschap, met als gevolg dat rechts-
personen als pleger van kwaliteitsdelicten kunnen worden gestraft, heeft uiter-
aard niet meegebracht dat de bestuurders van een rechtspersoon niet langer kun-
nen worden aangesproken. Afgezien van deelneming kunnen de bestuurders
worden aangesproken indien zij feitelijke leiding hebben gegeven aan het door
de rechtspersoon begane feit, of als zij opdracht hebben gegeven tot dat feit (art.
51 lid 2 Sr). Uit oude en nieuwe handhavingsrichtlijnen en -aanwijzingen van
het OM blijkt evenwel dat het OM de functionarissen van een rechtspersoon in
een aantal gevallen ook niet langer ziet als de primair aan te spreken persoon.
Uit enige beleidsregels blijkt dat de aansprakelijkheid van de functionarissen
wordt gereserveerd voor bijzondere gevallen: in het oog springende verwijtbaar-
heid van de functionaris, recidive van de rechtspersoon en de onmogelijkheid
om de rechtspersoon te vervolgen.

Het ‘achter de hand houden’ van de aansprakelijkheid van de feitelijk lei-
dinggever volgt in de eerste plaats uit de Aanwijzing handhaving Arbeidsom-
standighedenwet van 27 januari 1999 (Stc. 1999, 61). Daarin is geschreven: “Bij
het binnenkomen van een proces-verbaal wordt in het kader van de ‘Compas’-
activiteiten gescreend wie van de in het proces-verbaal genoemde verdachten
wordt ingeschreven; veelal zal dit de rechtspersoon zijn. De feitelijk leiding-
gever wordt dan niet ingeschreven, zodat geen sepot-beslissing behoeft te wor-
den genomen. Blijkt het bedrijf failliet te gaan, of zijn er andere omstandigheden
die de vervolging van de feitelijk leidinggever gewenst maken (bv recidive
waarvan m.n. hem een verwijt kan worden gemaakt), dan kan later alsnog hier-
toe worden overgegaan.” Deze passage kwam ook voor in de door de Aanwij-
zing ingetrokken Richtlijn Handhaving Arbeidsomstandighedenwet (Stc. 1995,
62).

Ook in het milieustrafrecht lijkt de feitelijk leidinggever pas in beeld te ko-
men als met name hem een verwijt kan worden gemaakt. Uit de Aanwijzing
handhaving milieurecht van 8 juni 1999 (Stc. 1999, 119) blijkt namelijk: “Bij
overtredingen die binnen een rechtspersoon zijn gepleegd, is het voor het OM
ook van belang om een goed beeld te hebben van de rol van natuurlijke personen
daarin. Naarmate hen als (mede)plegers of feitelijke leidinggevers een groter
verwijt kan worden gemaakt, zal er reden zijn om hen naast of in plaats van de
rechtspersoon te vervolgen, vooral ook met het oog op de preventie.”

In de Aanwijzing overbelading van 22 september 1998 (Stc. 1998, 204), ge-
geven in het kader van de handhaving van de bij en krachtens de Wet Goederen-
vervoer gestelde regels, wordt kortweg gesteld: “Indien de overtreding wordt be-
gaan door een rechtspersoon wordt het proces-verbaal naar het arrondissement
gezonden in het gebied waar de rechtspersoon statutair gevestigd is.” Hoewel
een vervolging van een feitelijk leidinggever in dat arrondissement niet is uitge-
sloten, lijkt de rechtspersoon ook bij overbelading als de primair aansprakelijke
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persoon te worden gezien.143 In de Aanwijzing Arbeidstijdenwet van 1 oktober
1997, Stc 1998, 42 en 52, staat geschreven dat indien de werkgever een rechts-
persoon is, zowel deze rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld als de
feitelijk leidinggever of de opdrachtgever. De aanwijzing beperkt zich verder
echter tot aanwijzingen omtrent het aanbieden van een transactie aan ‘het be-
drijf’ en het dagvaarden van ‘het bedrijf’. In de inmiddels vervallen Richtlijn
handhaving besluit speelautomaten (Wet op de kansspelen) stond nog een ande-
re grond voor de vervolging van de feitelijk leidinggever: “Mocht na intrekking
van een vergunning de exploitant zijn activiteiten voortzetten, dan ware zowel
tegen de directeur proces-verbaal op te maken als tegen de rechtspersoon. Het
komt namelijk voor, dat na intrekking van een aan de rechtspersoon verleende
vergunning, de directeur van de BV zijn activiteiten voortzet in een nieuwe
BV.”

Tot slot kunnen nog enige beleidsregels worden genoemd, waarin het OM
zich met name tot rechtspersonen lijkt te beperken. De Richtlijn handhaving
Winkeltijdenwet van 13 maart 1997 (Stc. 1997, 100) concentreert zich voor wat
betreft de transactierichtlijnen op ‘ondernemingen’. Echter, voor zover er sprake
is van een concern en de concernleiding als ‘dader’ moet worden aangemerkt,
dient die concernleiding in beginsel te worden vervolgd: “Indien de concern-
leiding als dader kan worden aangemerkt verdient het aanbeveling om niet een
transactievoorstel te doen uitgaan, maar over te gaan tot dagvaarding.” In het
Handhavingsarrangement Wet arbeid vreemdelingen van 6 september 1995, Stc.
1995, 246 zijn slechts strafvorderingsrichtlijnen ten aanzien van werkgevers
opgenomen, die in voorkomende gevallen rechtspersonen kunnen zijn.

5.7.3 De Commissie-Korthals Altes 

De Commissie-Korthals Altes, een commissie die zich in de jaren negentig van
de vorige eeuw heeft beziggehouden met de ‘rechtshandhaving’, heeft uitgespro-
ken, dat strafrechtelijke en civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid ‘van
belang’ is voor de handhaving van wetgeving.144 De commissie gaat daarbij
eveneens uit van de ‘subsidiariteit’ van bestuurdersaansprakelijkheid. Bovendien
wijst de commissie erop dat aansprakelijkstelling van bestuurders kan bijdragen
aan een zorgvuldiger handelen van de rechtspersoon. De commissie schrijft:
“Mogelijkheden voor de overheid of voor derden om bestuurders van een rechts-
persoon aan te spreken voor de handelingen van de rechtspersoon, zijn van
belang voor de rechtshandhaving. Zij kunnen er namelijk toe leiden dat de na-
tuurlijke personen die een rechtspersoon besturen, kunnen worden aangespro-
ken, wanneer de rechtspersoon geen verhaal biedt voor de schulden aan of scha-
de van derden. Ook kunnen zij bijdragen aan een zorgvuldiger handelen van de
rechtspersoon, omdat zij die voor dat handelen verantwoordelijk zijn, zelf voor

                                                       
143. Dit zal niet altijd het geval zijn, omdat sommige wettelijke bepalingen zich specifiek richten tot de

bestuurder van een vrachtwagen.
144. Commissie-Korthals Altes, p. 97.
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de consequenties van onzorgvuldig handelen kunnen worden aangesproken.”145

Uitbreiding van ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ is volgens de commissie met
name in het civiele recht opportuun, omdat de aansprakelijkheid van bestuurders
in dat rechtsgebied slechts in beperkte mate bestaat. “De commissie meent dat
een sterke preventieve werking zal uitgaan van een uitbreiding van de aan-
sprakelijkheid van de voor het beleid van de rechtspersoon verantwoordelijke
personen.”146

5.8 Aansprakelijkheidsvoorwaarden

5.8.1 De rechtspersoon

Inleiding
Gebleken is dat de (algemene) erkenning van de strafbaarheid van rechtsperso-
nen in belangrijke mate een pragmatische achtergrond heeft. Noch in de wets-
geschiedenis van de WED, noch in de wetsgeschiedenis van art. 51 Sr is stil-
gestaan bij de rechtstheoretische grondslagen van de strafbaarheid van de rechts-
persoon. Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat ook het vraagstuk betreffende de
voorwaarden waaronder een rechtspersoon dader van een strafbaar feit kan zijn
op even ongecompliceerde wijze is aangepakt. 

De WED en de aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
In de toelichting op de WED werd “welbewust geen stelling genomen” met be-
trekking tot de vraag “of het begaan van een strafbaar feit door een rechtsper-
soon slechts kan gedacht worden als een constructie naar analogie van het be-
gaan van een strafbaar feit door een natuurlijk persoon, dan wel of de rechts-
persoon van nature tot het begaan van een strafbaar feit in staat is.”147 Een ont-
wikkeling langs de laatstgenoemde weg werd in ieder geval niet door de wette-
lijke regeling afgesloten, aldus de toelichting. Wel werd in de wet aangegeven,
in welke gevallen onder meer sprake kon zijn van een door een rechtspersoon
begaan economisch delict. In art. 15 lid 2 WED werd bepaald: 

“Een economisch delict wordt onder meer begaan door of vanwege een
rechtspersoon, een vennootschap, een vereniging van personen of een
doelvermogen, indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit
hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde handelen in de
sfeer van de rechtspersoon, de vennootschap, de vereniging van personen
of het doelvermogen, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het
economisch delict hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de ele-
menten van dat delict aanwezig zijn.”

                                                       
145. Commissie-Korthals Altes, p. 97.
146. Commissie-Korthals Altes, p. 98.
147. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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Uit de memorie van antwoord volgt dat het begrip ‘sfeer’ uitdrukt “dat het feit
begaan is door personen, die in zodanige verhouding tot de rechtspersoon staan,
dat de elementen van het strafbare feit moeten geacht worden te liggen binnen
de kring van de rechtspersoon, zodat het feit uit strafrechtelijk oogpunt aan de
rechtspersoon moet worden toegerekend.”148 Stoffels schreef met betrekking tot
een voorloper van art. 15 lid 2 WED, art. 3 lid 2 van het BTV: “Ieder, die han-
delt in de sfeer van een rechtspersoon, kan deze strafrechtelijk aansprakelijk
maken voor die handeling.”149

In de toelichting werd met betrekking tot het tweede lid van art. 15 WED
geschreven: “De aanneming van de mogelijkheid van een strafbaar gedrag bui-
ten die voorwaarden om blijft mogelijk. Zo zou dit nodig kunnen zijn, indien de
strafbepaling een zekere hoedanigheid − b.v. het zijn van ondernemer − van de
dader vereist, welke eigenschap alleen bij de rechtspersoon aanwezig is en niet
bij de handelende personen, die uit hoofde van een dienstbetrekking of uit
anderen hoofde in de sfeer van de rechtspersoon hebben gehandeld. Ook de
omissiedelicten zouden wellicht tot zodanige opvatting kunnen dringen.”150

Hieruit lijkt te volgen dat met betrekking tot het daderschap van de rechts-
persoon bij kwaliteitsdelicten en omissiedelicten kan worden afgezien van een
handelen van natuurlijke personen.

Volgens de toelichting zouden meerdere personen ‘tezamen’ de bestand-
delen van een economisch delict kunnen opleveren. De directeur van een naam-
loze vennootschap zou, zo blijkt uit de toelichting, bijvoorbeeld het ‘opzet’ kun-
nen hebben, terwijl iemand van het ‘lagere personeel’ de strafbare handeling zou
hebben kunnen verricht. “Niet ieders handeling behoeft op zichzelf de volledige
uitvoering van het delict te betekenen, als het resultaat van de handelingen van
allen tezamen maar aan de volledige omschrijving van het strafbare feit be-
antwoordt.” Op min of meer dezelfde wijze kon volgens de toelichting, onder
omstandigheden, ‘doen plegen’ in het strafrecht worden aangenomen.151

Artikel 51 Sr
Eerder bleek, dat art. 51 Sr door de regering werd gezien als de laatste stap op
een weg, die in Nederland reeds geruime tijd werd bewandeld. Daaraan voegde
de minister toe: “Het lijkt mij dan ook niet vereist aan de strafbaarstelling van de
rechtspersoon thans een diepgravende rechtstheoretische beschouwing te
geven.”152 Beschouwingen over het daderschap van de rechtspersoon ontbreken
evenwel niet in de toelichting op art. 51 Sr. Die beschouwingen geven blijk van
                                                       
148. TK 1948-1949, 603.5, p. 52.
149. Stoffels (1943), p. 52. Vergelijk Mulder en Doorenbos (2002), p. 39, die − onder aanhaling van

Stoffels − met betrekking tot het oude art. 15 WED schrijven: “De bewoordingen van het oude art.
15, tweede lid, WED, wezen er intussen wel op dat de wetgever op het terrein van het economisch
strafrecht zich nimmer heeft willen vastklampen aan enigerlei orgaantheorie die zou inhouden dat
enkel de gedragingen van een orgaan van de rechtspersoon aan die rechtspersoon mogen worden
toegerekend.”

150. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
151. TK 1947-1948, 603.3, p. 19. 
152. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8. 
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een ‘open’ benadering van het daderschap van de rechtspersoon, een benadering
die recht doet aan de vele verschijningen waarin zich een ‘door de rechtspersoon
begaan feit’ kan voordoen.

Volgens de toelichting werd door de (algemene) strafbaarstelling van de
rechtspersoon ‘aangeknoopt bij een civielrechtelijk begrip’. Gesteld werd:

“Door in het strafrecht rechtspersonen evenals natuurlijke personen straf-
baar te stellen wordt gelijk dit in het civiele recht het geval is uitgedrukt,
dat handelingen van natuurlijke personen, die daarbij in het verband van
de rechtspersoon optreden en te zamen de inhoud van een delict vervullen,
aan de rechtspersoon worden toegerekend. In die gelijkstelling ligt een
zekere fictie besloten. Dat is echter op zichzelf geen bezwaar. Door ge-
bruik te maken van een fictie kan in de wetgeving op beknopte, beeldende
wijze worden uitgedrukt wat anders alleen op een wijdlopige, gecompli-
ceerde, wijze kan worden gezegd.”153

De ‘fictie’ bracht ook mee, dat onder omstandigheden de “subjectieve elementen
van een bepaald delict (opzet of schuld)” aan de rechtspersoon kunnen worden
toegerekend.154 Of het bij een natuurlijke persoon gevonden opzet in een con-
creet geval aan de rechtspersoon kan worden toegerekend hangt volgens de toe-
lichting af van de interne organisatie van de rechtspersoon, en van de taak en de
verantwoordelijkheid van die natuurlijke persoon.155 Soms zal het opzet van een
“lagere functionaris” beslissend zijn, aldus de toelichting, en soms ook niet. “De
maatschappelijke werkelijkheid is in dit opzicht te rijk geschakeerd en te gecom-
pliceerd dan dat deze op een bevredigende manier in een wettelijke definitie lijkt
te kunnen worden vastgelegd.”156

Met betrekking tot art. 51 Sr is bewust afgezien van een in de wet op-
genomen ‘aanwijzing’ omtrent de vaststelling van het daderschap van de rechts-
persoon. Zoals bleek, kende de WED wel een dergelijke ‘aanwijzing’ (art. 15 lid
2). Het bepaalde in art. 15 lid 2 WED had volgens de toelichting op art. 51 Sr
voor de praktijk echter “weinig of geen betekenis gehad”, en zou bij hand-
having in de wet eerder “belemmerend” werken.157 Overigens blijkt van een be-
perkte opvatting van hetgeen in art. 15 lid 2 WED was bepaald. Volgens de toe-
lichting werd met art. 15 lid 2 WED aangegeven “wanneer het bij een in dienst
van een rechtspersoon handelende natuurlijke persoon bestaande opzet of schuld
aan de corporatie kan worden toegerekend”.158 Artikel 15 lid 2 WED beperkte
zich evenwel niet tot de vraag, of en in hoeverre de bij een natuurlijke persoon
gevonden subjectieve gesteldheid aan de rechtspersoon kan worden toege-
rekend. De bepaling had zowel betrekking op de toerekening van subjectieve
‘elementen’, als op de toerekening van gedragingen van natuurlijke personen.

                                                       
153. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8.
154. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 14.
155. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19.
156. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19.
157. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 18 en 19.
158. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 18.
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Het daderschap van de rechtspersoon in de jurisprudentie van de Hoge Raad
Uit de (gepubliceerde) jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt geen eenduidige
visie te kunnen worden gedestilleerd omtrent de wijze waarop ‘het’ daderschap
van de rechtspersoon in een concrete casus zou moeten worden vormgegeven.159

In een aantal arresten, gewezen na het in het vorige hoofdstuk besproken IJzer-
draadarrest, heeft de Hoge Raad de IJzerdraadcriteria van toepassing laten zijn
op de vraag, of een vennootschap onder firma (een met ‘de rechtspersoon’ ge-
lijkgestelde entiteit) als dader van een strafbaar feit kon worden aangemerkt. De
bedoelde arresten zijn reeds in het vorige hoofdstuk besproken: het ‘Tweede
Visserij-arrest’ en het arrest inzake discriminatie in een bar-discotheek. In het
vorige hoofdstuk is reeds gesuggereerd dat deze arresten mogelijk niet van
(doorslaggevend) belang zijn bij de vraag, of een ‘echte’ rechtspersoon een
strafbaar feit heeft begaan. Wellicht verschillen de voorwaarden of de factoren
die het daderschap van een vennootschap onder firma kunnen bepalen van de
voorwaarden of factoren, die het daderschap van een ‘echte’ rechtspersoon kun-
nen meebrengen.

De gepubliceerde jurisprudentie die betrekking heeft op het daderschap van
een ‘echte’ rechtspersoon laat een sterk casuïstisch beeld zien.160 In HR 27
januari 1948, NJ 1948, 197 (m.nt. WP) stond een naamloze vennootschap te-
recht omdat zij een ‘huiskamerameublement’ tegen een hogere dan de toege-
stane prijs had verkocht. Het strafbare feit betrof de overtreding van een prijs-
voorschrift, gesteld krachtens de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939. De
‘Bijzondere politierechter’ had de vennootschap wegens dit feit veroordeeld. De
Hoge Raad kon daarmee instemmen:

“O. dat de Politierechter uit de bewijsmiddelen, gelijk hij kennelijk deed,
als vaststaand kon aannemen, dat de getuige J., chef van de meubelafde-
ling in de zaak der N.V. V. en D. (requirante), in haar dienst uit haar zaak
een huiskamerameublement, dat hij mocht verkopen doch niet boven de
wettelijk geoorloofde en de door de directie op datzelfde bedrag vastge-
stelde prijs, aan een consument heeft verkocht voor een 25 gulden hoge-
ren prijs, om zodoende nadeel voor de N.V. te voorkomen, daar enkele
meubelen van die afdeling door het publiek minder gretig werden ver-
kocht; dat op grond van een dusdanig en dusbedoeld handelen, nu dit kon
strekken om de N.V. in haar bedrijf dienstig te zijn, de Politierechter kon
bewezen verklaren, dat de N.V. bedoeld ameublement, voor bedoelden
hogeren prijs, heeft verkocht (...).”

De naamloze vennootschap kon als dader van de verboden verkoop worden aan-
gemerkt, omdat het handelen van de chef “kon strekken om de N.V. in haar be-
drijf dienstig te zijn”. Het betrof kennelijk een ‘normaal’ handelen, dat ‘nuttig’
                                                       
159. Vergelijk Van Strien (1996), p. 86, die voorzichtigheid geboden acht bij het afleiden van ‘algemene

regels’ uit de jurisprudentie van de Hoge Raad.
160. Mij zijn geen gepubliceerde uitspraken bekend, waarin de Hoge Raad zich expliciet heeft uit-

gesproken over het daderschap van de rechtspersoon met betrekking tot delicten uit het straf-
rechtelijke jaarrekeningenrecht, de Arbowet 1980, de Arbowet 1998, de Atw of de oude Wet
economische mededinging. 
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was voor het bedrijf. Het enkele feit dat de chef van de afdeling ‘eigenmachtig’
had opgetreden, leverde volgens de Hoge Raad niet zonder meer ‘afwezigheid
van alle schuld’ op.

Uit het arrest blijkt dat het daderschap van de rechtspersoon, althans in casu,
niet gekoppeld hoefde te worden aan de betrokkenheid van een orgaan van de
rechtspersoon. In HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474 (m. nt. BVAR) lijkt de
Hoge Raad zich in meer algemene zin te hebben uitgelaten over de vraag, of de
betrokkenheid van een orgaan doorslaggevend is bij de bepaling van het dader-
schap van de rechtspersoon. In deze zaak was aan de chef van een afdeling ten
laste gelegd dat hij primair opdracht had gegeven tot, of feitelijke leiding had
gegeven aan, een door een naamloze vennootschap opzettelijk in haar boek-
houding uitgevoerd ‘crediteren’ van een rekening, dan wel een door een naam-
loze vennootschap opzettelijk begane ‘beschikken over vorderingen’, dan wel
een door een naamloze vennootschap opzettelijk verrichte ‘betaling’. De door de
rechtspersoon begane delicten betroffen telkens overtredingen van het Deviezen-
besluit 1945. Het gerechtshof te Den Haag had de verdachte van de gehele
tenlastelegging vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat de rechts-
persoon de genoemde gedragingen had begaan. Meer specifiek had het hof over-
wogen dat “niet is komen vast te staan, dat gezegde handelingen zijn verricht
door verdachte of een ander als orgaan dier N.V.” De Hoge Raad overwoog
daaromtrent, voor zover van belang:

“(...) dat het Hof, door dit laatste vereist te achten voor het vorenomschre-
ven crediteren resp. beschikken door debiteren resp. betalingen verrichten
door voormelde N.V. (...), blijkt ervan te zijn uitgegaan dat, wil een
rechtspersoon als voormelde N.V. hebben gecrediteerd, resp. door debite-
ren hebben beschikt, resp. betalingen hebben verricht als bedoeld in die
bepalingen en daardoor een strafbaar feit hebben begaan in den zin van
art. 36 zoevengenoemd, rechtens telkens behoort vast te staan een − aan
de rechtspersoon als de hare toe te rekenen − overeenkomstige handeling,
verricht door een bepaald aanwijsbaar natuurlijk persoon als orgaan van
die rechtspersoon;
O. te dien aanzien, dat dit echter in den regel niet vereist is bij de tot de
normale uitoefening van een bedrijf als dat dezer N.V. behorende hande-
lingen, waaromtrent de persoon, met of ten gunste of ten laste van wien de
N.V. handelt, niet van haar pleegt te vernemen, welke natuurlijke persoon
die handeling voor haar heeft verricht, gelijk zulks in een bedrijf als dat
van de voormelde N.V. met boekings- en kashandelingen als de talrijke
vorenomschrevene het geval is (...).”

Uit het arrest kan worden − en wordt − afgeleid dat het daderschap van een
rechtspersoon niet uitsluitend hoeft te worden gebaseerd op het handelen van
een ‘orgaan’ van de rechtspersoon.161 Röling lijkt deze strekking echter af te
wijzen. Enerzijds is volgens hem, blijkens het arrest, niet vereist dat het bewijs
van handelen door een rechtspersoon pas geleverd kan worden, “indien het

                                                       
161. Zie Van Elst (1997), p. 26 noot 36.
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handelen als orgaan van bepaalde, met naam en toenaam aangeduide, personen
komt vast te staan”. Maar: “De niet aanwijsbaarheid van de bepaalde natuurlijke
personen is een bewijsmoeilijkheid, die niet behoeft uit te sluiten de opvatting,
dat de N.V. gehandeld heeft omdat anonyme natuurlijke personen als orgaan
gehandeld hebben.” Röling wijst zo op een verbijzonderde orgaantheorie: ano-
nieme personen, die ‘als’ orgaan hebben gehandeld, kunnen de rechtspersoon
strafbaar doen handelen. 

In het arrest inzake het crediteren, beschikken en betalen door een rechts-
persoon lijkt de Hoge Raad erop te wijzen, dat de ten laste gelegde gedragingen
behoorden “tot de normale uitoefening van een bedrijf als dat dezer N.V.” Bij
dergelijke handelingen lijkt in de regel niet te hoeven blijken, wie die gedra-
gingen feitelijk heeft verricht. Bewijs van het feit dat ze zijn verricht, gekoppeld
aan het gegeven dat ze behoren tot de ‘normale’ handelingen binnen het bedrijf,
lijkt voldoende voor het kunnen aannemen van daderschap. Een dergelijke
‘constructie’ van daderschap kan ook in een recenter arrest van de Hoge Raad
worden ontwaard, en wel in het zogenaamde ‘Furazolidonarrest’.162 In deze zaak
was door het Hof te Amsterdam ten aanzien van een rechtspersoon, een besloten
vennootschap, bewezen verklaard dat zij zonder vergunning schadelijke stoffen
in het oppervlaktewater had gebracht. De rechtspersoon had volgens de be-
wezenverklaring “met een werk, te weten een pijp, een rode vloeistof, zijnde een
gevaarlijke stof” in een sloot laten lopen. Voor het Hof was aangevoerd dat de
gedraging niet aan de rechtspersoon kon worden ‘toegerekend’. Het Hof had dit
verweer verworpen, “aangezien gesteld noch aannemelijk is geworden dat het
ten laste gelegde gepleegd zou zijn door een persoon die niet handelde binnen
het kader en onder verantwoordelijkheid van de rechtspersoon”. De Hoge Raad
overwoog met betrekking tot het daderschap: 

“In het licht van de gebezigde bewijsmiddelen moet ’s hofs verwerping
aldus worden begrepen dat de lozing van de schadelijke rode carcinogene
vloeistof Furazolidon, die tijdens de normale produktieprocessen in het
bedrijf van de verdachte pleegt te ontstaan en die in het kader van de nor-
male bedrijfsvoering gedurende een aantal dagen via een lozingspijp van
het bedrijf plaatsvond in een bij dit bedrijf gelegen sloot, moet gelden als
een handeling die aan de verdachte dient te worden toegerekend. Dat oor-
deel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend ge-
motiveerd.”

De lozing van de gevaarlijke stof kwam voor rekening van de rechtspersoon
omdat het een stof betrof die gedurende de normale productieprocessen was ont-
staan, en die in het kader van de normale bedrijfsvoering in het oppervlakte-
water was gebracht. De lozing moest onder die omstandigheden aan de rechts-
persoon worden toegerekend; de lozing ‘gold’ als handeling van de rechts-
persoon. Niet van belang was, welke natuurlijke persoon (of natuurlijke per-
sonen) binnen de rechtspersoon in concreto verantwoordelijk was (waren) voor

                                                       
162. HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 (m. nt. ’tH).
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de lozing. Evenmin was kennelijk van belang, of de verboden lozing was aan-
vaard door de rechtspersoon als zodanig, door de bedrijfsleiding, dan wel door
de werknemers.163

Een recenter arrest, HR 13 november 2001, NJ 2002, 219, lijkt met betrek-
king tot een vergelijkbaar delict een iets genuanceerder beeld te bieden. Aan een
buitenlandse rechtspersoon was ten laste gelegd dat zij in strijd met een voor-
schrift, gesteld krachtens art. 26 Mijnwet continentaal plat, bij het winnen van
delfstoffen vanaf een mijnbouwinstallatie olie of een oliehoudend mengsel in
zee had geloosd. Het winnen van de delfstoffen op de mijnbouwinstallatie was
feitelijk uitgevoerd door een ‘aannemer’ of contractor; dit bedrijf verrichte het
winnen van delfstoffen voor rekening en in opdracht van de verdachte rechts-
persoon. Het hof te Amsterdam oordeelde uiteindelijk dat de verdachte rechts-
persoon de olie had geloosd die feitelijk vanaf de mijnbouwinstallatie, bij het
winnen van delfstoffen, was geloosd. Het hof baseerde dit oordeel onder meer
op het feit dat de boring voor rekening en in opdracht van de verdachte was
verricht, terwijl de verdachte rechtspersoon volgens het hof de leiding en de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de boring had behouden. Dit laatste
leidde het hof onder meer af uit het gegeven dat de verdachte een ‘company
representative’ had aangesteld die de boorwerkzaamheden namens de verdachte
begeleidde. Verder had het hof vastgesteld, dat de driller op het boorplatform
dagelijks rapport uitbracht aan die vertegenwoordiger. “Hieruit blijkt,” aldus het
hof, “dat verdachte zich in belangrijke mate verantwoordelijk voelde voor de
boorwerkzaamheden als voormeld die door X.3 (de contractor, EG) werden
verricht en de gevolgen van die werkzaamheden voor het milieu. Uit voormelde
feiten en omstandigheden leidt het hof af dat verdachte vermocht te beschikken
over de wijze waarop de boorwerkzaamheden werden verricht en dat zij de
wijze waarop deze werkzaamheden werden verricht ook placht te aanvaarden.
Immers, zij hield via haar company representative toezicht op de boorwerk-
zaamheden, liet zich door de driller van X. dagelijks voorlichten over de gang
van zaken en bracht daarover rapport uit aan de toezichthoudende instantie en de
vergunninghouder.”164 Uit de overwegingen blijkt, dat het hof de IJzerdraad-

                                                       
163. Knigge (1997), p. 17 suggereert dan ook, dat het ‘daderschapscriterium’ zoals gehanteerd in het

Furazolidonarrest uiteindelijk een positief effect had op de handhaving van de milieuwetgeving.
Overigens brengt A-G Meijers de overwegingen van de Hoge Raad in overeenstemming met de
IJzerdraadcriteria. Het ‘aanvaarden’ van het verboden gedrag lijkt hij daarbij te baseren op de
verklaring van de vertegenwoordiger van het verdachte bedrijf. Gezien de overwegingen van de
Hoge Raad is het evenwel sterk de vraag, of het vaststellen van ‘aanvaarding’ noodzakelijk was voor
het aannemen van daderschap. Volgens Van Strien (1996), p. 97 kan evenwel niet zonder meer uit
het Furazolidonarrest worden afgeleid, dat de IJzerdraadcriteria niet van toepassing zijn op de vraag
naar het daderschap van de rechtspersoon. In het ‘formele strafrecht’ hoeft, zo suggereert zij,
wellicht niet expliciet te blijken dat aan de IJzerdraadcriteria is voldaan. Het gevaar van een
dergelijke benadering is evenwel, dat de IJzerdraadcriteria worden gezien als de grenzen van
aansprakelijkheid, die − al dan niet met enige uitzonderingen − te allen tijde gelden. In hoofdstuk 4
is − met anderen − betoogd, dat de waarde van de criteria wellicht moet worden gerelativeerd. In
bepaalde situaties zouden zij, zo is gesuggereerd, een ‘rechtsplicht tot ingrijpen’ kunnen funderen.

164. Uit de overwegingen van het hof blijkt, dat het ‘plachten te aanvaarden’ uit objectieve omstandig-
heden wordt afgeleid. In hoofdstuk 4 is reeds betoogd, dat de ‘aanvaardingseis’, een onderdeel van
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criteria niet op ‘traditionele wijze’ toepast; vastgesteld wordt dat de verdachte
vermocht te beschikken over de wijze waarop de boorwerkzaamheden werden
verricht, en dat zij de wijze waarop die werkzaamheden werden verricht placht
te aanvaarden. De IJzerdraadcriteria worden door het hof niet met zoveel
woorden toegepast op de verboden gedraging, het lozen van olie of een olie-
houdend mengsel in zee. 

Uit de overwegingen die de Hoge Raad wijdt aan de bewijsmotivering van
het hof valt niet eenduidig op te maken, hoe hij aankijkt tegen de toepasse-
lijkheid van de IJzerdraadcriteria in deze casus. De Hoge Raad overwoog
namelijk: “In de hiervoor weergegeven overweging van het Hof ligt als diens
oordeel besloten dat het bewezenverklaarde in zee lozen van olie, althans van
een oliehoudend mengsel, aan de verdachte kan worden toegerekend. Dat oor-
deel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is voorts niet on-
begrijpelijk. Voor een verdere toetsing is in cassatie geen plaats.” Uit de over-
wegingen van de Hoge Raad volgt niet dwingend dat het daderschap van de
rechtspersoon in dit geval moest worden getoetst aan de IJzerdraadcriteria.
Wellicht had de Hoge Raad ook genoegen genomen met een bewijsmotivering
zonder nadere toetsing aan de strenge IJzerdraadcriteria. Maar ook het hof komt,
zo bleek, tot een andersoortige toetsing aan de criteria dan gebruikelijk. Ander-
zijds verschilt de casus van dit arrest op een wellicht belangrijk punt van de
casus van het Furazolidonarrest, met als mogelijk gevolg dat de IJzerdraad-
criteria in dit arrest wel behoorden te worden toegepast. Anders dan in de casus
van het Furazolidonarrest werd het feitelijke lozen verricht door een ander
bedrijf dan het verdachte bedrijf. De boorwerkzaamheden, waarbij de lozing had
plaatsgevonden, waren niet verricht door werknemers in dienst van het
verdachte bedrijf. Gezien de afstand die in dat geval bestaat tussen de opdracht-
gevende rechtspersoon en de contractor, die in relatieve zelfstandigheid de
booropdracht uitvoert, is het misschien niet meer dan redelijk het daderschap
van de opdrachtgevende rechtspersoon te toetsen aan de IJzerdraadcriteria. In de
volgende paragraaf zal hierop worden teruggekomen.

5.8.2 Aansprakelijkheid en effectiviteit

De gelding van de IJzerdraadcriteria
De wetgever heeft bij de introductie van art. 51 Sr geopteerd voor een ‘open’
benadering van het daderschap van de rechtspersoon. Er werd afgezien van het
stellen van geschreven aansprakelijkheidsindicaties, omdat dit de rechter te veel
zou belemmeren en omdat de ‘rijk geschakeerde en te gecompliceerde maat-
schappelijke werkelijkheid’ niet op bevredigende wijze in een wetsbepaling zou
zijn te vangen. In de literatuur wordt wel een minder ‘open’ benadering van het
daderschap van de rechtspersoon bepleit. Volgens sommige schrijvers wordt het

                                                       
de IJzerdraadcriteria, wellicht ‘minder subjectief’ moet worden uitgelegd dan doorgaans wordt
aangenomen. Het hof lijkt van oordeel te zijn dat de verdachte zich, gezien de objectieve
omstandigheden, met strafrechtelijke verantwoordelijkheid heeft belast.
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daderschap van de rechtspersoon − al dan niet afhankelijk van de delicts-
omschrijving − geheel of ten dele beheerst door de IJzerdraadcriteria.165 Kern
van de toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria op het daderschap van de
rechtspersoon lijkt volgens bepaalde schrijvers te zijn, dat de gedraging van de
rechtspersoon als een typische ‘functionele’ gedraging moet worden gezien: de
rechtspersoon kan niet zelf handelen, zodat zij, als tot strafbaarheid wordt ge-
concludeerd, telkens noodzakelijkerwijs als functionele dader moet worden be-
schouwd.166 Als gevolg daarvan zouden de IJzerdraadcriteria gelden.

Knigge heeft de generieke toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria op het
daderschap van de rechtspersoon sterk bekritiseerd. Volgens Knigge hangt de
erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon sterk samen met het moge-
lijk maken van een effectieve handhaving van de wet. Hij schrijft: “Met de in-
voering van de strafbaarheid van de rechtspersoon − eerst in het economisch
strafrecht, later over de gehele linie − maakte de wetgever een meer effectieve
handhaving van de wet mogelijk. Dat betekende een ideologische ommezwaai.
Over het bezwaar dat de onschuldige leden van het collectief door de bestraffing
werden getroffen, werd heengestapt. Die bestraffing was voortaan een risico dat
de leden van het collectief hadden te aanvaarden.”167 Door vervolgens de IJzer-
draadcriteria op de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon los te
laten, wordt de effectiviteitsbevorderende werking van de strafbaarstelling van
de rechtspersoon weer teniet gedaan, zo blijkt bij Knigge. De ‘aanvaardingseis’
wordt, voorzover die wordt toegepast op de rechtspersoon, volgens Knigge
veelal ingevuld met een vorm van schuld bij de leiding van de rechtspersoon, of
met een vorm van schuld bij de gezamenlijke werknemers. “Er moet bijvoor-
beeld blijken dat de directie de feiten oogluikend heeft toegelaten, of dat zij
onvoldoende controle heeft uitgeoefend, of dat het feit paste in de bedrijfs-
politiek of voortvloeide uit het heersende bedrijfsklimaat.”168 Op die manier
worden volgens Knigge, met name bij grote en complexe rechtspersonen,
“onmogelijke bewijseisen gesteld”.169 Met name bij grote bedrijven frustreren de
IJzerdraadcriteria de effectiviteit van de wetshandhaving, aldus Knigge.170 De
“subjectieve benadering” van het daderschap van de rechtspersoon, de bena-
dering die de generieke toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria inhoudt,171

                                                       
165. Torringa (1982), p. 211, Mulder (1988), p. 215, Van Strien (1991), p. 282 en 286, Remmelink

(1996), p. 151, Mulder en Doorenbos (2002), p. 41. De IJzerdraadcriteria zijn, althans met
betrekking tot de aansprakelijkheid van natuurlijke personen, in het vorige hoofdstuk besproken.

166. Remmelink (1996), p. 151, Torringa (1982), p. 211, Vervaele (1997), p. 466, 467 en 478. Mij is
onduidelijk, welk standpunt Vellinga-Schootstra en Vellinga innemen ((1999), p. 46 e.v.). Enerzijds
achten zij de IJzerdraadcriteria van belang bij ‘actieve gedragingen’, anderzijds menen zij dat “‘niet-
vlekkeloze’ gedragingen” tot ‘de bedrijfsvoering’ moet worden gerekend, “in die zin, dat deze ge-
dragingen ‘all in the game’ zijn”. Onduidelijk is, hoe moet worden geoordeeld indien de rechts-
persoon een niet-vlekkeloze actieve gedraging niet heeft aanvaard.

167. Knigge (1997), p. 18.
168. Knigge (1997), p. 18 en 19.
169. Knigge (1997), p. 19.
170. Knigge (1997), p. 19.
171. Zie omtrent die ‘subjectieve benadering’ nader: Vellinga-Schootstra en Vellinga (1999), p. 42.
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“staat (...) haaks op wat de wetgever met het daderschap van de rechtspersoon
voor ogen stond.”172 Gezien een bepaalde delictsomschrijving is de kernvraag
volgens Knigge simpelweg “wat als gedraging van de rechtspersoon heeft te
gelden”. “De strafrechtelijke aansprakelijkheid berust op een in de wet neerge-
legd machtswoord van de wetgever. De ‘bedoeling’ van die wetgever dient de
discussie dan ook te domineren. Wat wenste hij met de strafbaarstelling van
rechtspersonen te bereiken? De criteria voor het daderschap van de rechtsper-
soon dienen dan ook zo te worden gekozen dat de ratio legis − een effectieve
handhaving van de wet − kan worden gerealiseerd.”173 Knigge opteert uiteinde-
lijk voor een meer ‘objectieve benadering’ van het daderschap van de rechts-
persoon: er is sprake van een gedraging ‘van’ de rechtspersoon, indien de gedra-
ging volgens het normale spraakgebruik − of: in het ‘maatschappelijke ver-
keer’ − als zodanig heeft te gelden.174

Een ‘open benadering’ van het daderschap van de rechtspersoon, ofwel een
benadering die de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon in hoge
mate laat afhangen van de delictsomschrijving en alle relevante omstandigheden
van het concrete geval, zal aansluiten bij de pragmatische grondslag van de
strafbaarheid van de rechtspersoon, en zal, in overeenstemming daarmee, de
effectiviteit van de wetshandhaving ten goede komen. Met name bij grote
rechtspersonen, of bij rechtspersonen met ingewikkelde productieprocessen, kan
het uiterst moeilijk zijn een menselijke schakel te vinden, of menselijke scha-
kels, die de uiteindelijke strafbare gedraging hebben teweeggebracht. Niettemin
kan het aannemen van strafrechtelijke aansprakelijkheid in de rede liggen. Een
goed voorbeeld van de werking van deze open benadering betreft het be-
sproken Furazolidonarrest.

Bezien vanuit het oogpunt van een effectieve wetshandhaving valt er veel
voor te zeggen dat de rechtspersoon tot op zekere hoogte niet kan worden ge-
scheiden van zijn ‘ondergeschikten’: de leiding van de rechtspersoon (het be-
stuur), de lagere functionarissen en het ‘lagere personeel’.175 Als gevolg daarvan
kan de constatering van een verboden gedraging, die binnen de kaders van de

                                                       
172. Knigge (1997), p. 19.
173. Knigge (1997), p. 14.
174. Knigge (1997), p. 13 e.v. In dezelfde lijn Fokkens (1980), p. 403 en 404. De Hullu (2000), p. 163,

schrijft in dit verband: “Het past bij de eigen aard van de rechtspersoon als rechtssubject om
aanvaarden niet per se natuurlijk op te vatten. Een eigen invulling voor de rechtspersoon kan
aansluiten bij de bedrijfspolitiek of bij de normale bedrijfsuitoefening. Ook het ontbreken van
voldoende toezicht of controle kan vanuit die invalshoek leiden tot het oordeel dat de rechtspersoon
bepaald gedrag heeft ‘aanvaard’.” Door het aanvaarden te objectiveren, en niet op te vatten als een
puur psychologisch begrip, komt De Hullu dicht in de buurt van de zienswijze van Knigge.

175. Vergelijk Fokkens (1980), p. 401. Fokkens geeft twee argumenten ter rechtvaardiging van het feit,
dat ten aanzien van de eigenaar van een eenmanszaak de IJzerdraadcriteria wel gelden, maar ten
aanzien van een rechtspersoon niet: (1) bij de rechtspersoon wordt alleen het bedrijf gestraft, maar
de eigenaar van een eenmanszaak wordt zowel gestraft als “eigenaar/bedrijfsvoerder”, en als
“mens/persoon” en (2): “een rechtspersoon kan een bedrijf in bezit hebben, dat zo groot en
ingewikkeld is, dat niet of nauwelijks is vast te stellen wie precies welke fouten heeft gemaakt.” Het
“snel” aannemen van daderschap van de rechtspersoon lost “daaruit voortvloeiende problemen
gemakkelijk op”, aldus Fokkens.
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werkzaamheid van de rechtspersoon is begaan door het bestuur, een lagere func-
tionaris of een ondergeschikte, in beginsel tot de conclusie leiden dat de rechts-
persoon het verboden handelen heeft begaan. Knigge schrijft: “De strafbaarheid
van de rechtspersoon zou men − als door de bril van de directie of het bestuur
van de rechtspersoon wordt gekeken − kunnen zien als een vorm van risico-
aansprakelijkheid. Het bedrijf is strafrechtelijk aansprakelijk voor de opzette-
lijke en niet-opzettelijke fouten van het personeel.”176 De rechtspersoon kan
strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de opzettelijke en niet-opzettelijke fouten
van het personeel omdat het personeel, deel uitmakend van ‘de’ rechtspersoon,
de rechtspersoon kan laten handelen. In dezelfde lijn kunnen de niet-opzettelijke
en opzettelijke fouten van de bestuursleden en andere functionarissen tot dader-
schap van de rechtspersoon leiden. 

Daarmee is niet gezegd dat de rechtspersoon te allen tijde strafrechtelijk
aansprakelijk is, indien een bestuurslid of personeelslid in strijd met de wet
handelt. Wie in concreto de rechtspersoon strafbaar kan laten handelen, zou
− mede gezien de pragmatische grondslag van de strafbaarheid van de rechts-
persoon − onder meer af moeten hangen van de ratio van de strafbepaling. Daar-
naast laat Knigge de vraag, of de rechtspersoon, gegeven een verboden hande-
ling van een personeelslid, in concreto aansprakelijk is, afhangen van een aantal
factoren. Als voorbeelden noemt hij: de activiteit waarbij de wet is overtreden
(behoort die activiteit tot de normale werkzaamheid van de rechtspersoon of
niet?), de omvang en de aard van de taak van het personeel (was het personeel
tot het verrichten van de normale activiteit bevoegd?) en “het belang van de
rechtspersoon” (werd de rechtspersoon uiteindelijk ‘beter’ van de verboden han-
deling?). Een btw-fraude, uitgevoerd door een boekhouder van de rechtspersoon,
zal voor rekening van de rechtspersoon kunnen komen indien het niet-afge-
dragen btw-bedrag ten goede is gekomen aan de kas van de rechtspersoon. Het
verboden afgraven van een grafheuvel in het kader van wetenschappelijk onder-
zoek door een werknemer van de universiteit kan voor rekening van de universi-
teit (een rechtspersoon) komen, omdat het verboden afgraven heeft plaatsgevon-
den in het kader van werkzaamheden, die deel uitmaken van de normale acti-
viteiten die binnen de kaders van een universiteit worden verricht (het doen van
wetenschappelijk onderzoek).177 In wezen gaat het bij de door Knigge geformu-
leerde criteria om een nadere invulling van het oude daderschapscriterium van
art. 15 lid 2 WED: is al dan niet gehandeld in de ‘sfeer’ van de rechtspersoon.

                                                       
176. Knigge (1992), p. 149.
177. Aldus kan de casus van het ‘grafheuvel-arrest’ (HR 10 november 1987, NJ 1988, 803 (m. nt.

ThWvV)) worden geduid. Van Veen schrijft in zijn noot: “Op te merken valt nog dat het delict niet
werd gepleegd krachtens enig daartoe door een van de organen van de RUG genomen besluit. Het
gaat hier om een delict dat een rechtspersoon pleegt doordat één van zijn functionarissen dat in zijn
functie pleegt (...). In zo’n geval is het opzet van de functionaris m.i. ook het opzet van de
rechtspersoon.”
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Eigenlijke omissiedelicten
Met betrekking tot de aansprakelijkheid wegens het begaan van eigenlijke
omissiedelicten en ‘toestanddelicten’ bestaat, zo kan worden betoogd, in begin-
sel geen verschil tussen de wijze waarop ten aanzien van een rechtspersoon en
de wijze waarop ten aanzien van een natuurlijke persoon tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid kan worden geconcludeerd. Ook rechtspersonen kunnen zon-
der meer met succes wegens het begaan van eigenlijke omissiedelicten en
toestanddelicten worden aangesproken indien, bij bewijs van de omissie, blijkt
dat zij (als normadressaat) hadden moeten handelen of de macht hadden, een
einde te maken aan de verboden toestand. Ook bij de aansprakelijkheid van
natuurlijke personen wegens eigenlijke omissiedelicten en toestanddelicten spe-
len, althans bij overtredingen, eventuele tussenliggende gedragingen van ande-
ren dan de verdachte hooguit een rol bij de vraag naar de verwijtbaarheid.
Torringa, die overigens met betrekking tot commissiedelicten de toepasselijk-
heid van de IJzerdraadcriteria aanneemt, schrijft: “De rechtspersoon beschikt
niet over een fysiek lichaam en is daarom uitgesloten van fysieke gedragingen,
maar mist geen enkele voor het functionele daderschap essentiële faciliteit. Het
daderschap van de rechtspersoon bij delicten die uit een handelen bestaan, moet
dan ook wel functioneel daderschap zijn. Andere delicten, zoals omissiedelicten
en delicten die bestaan uit een aansprakelijkheid voor een verboden toestand,
kan een rechtspersoon steeds plegen, wanneer hij geadresseerde van de norm is,
d.w.z. als vaststaat dat de rechtspersoon tot ingrijpen verplicht was.”178 De plicht
tot ingrijpen en de macht tot voorkoming en beëindiging volgt, zo is in het
vorige hoofdstuk betoogd, bij eigenlijke omissiedelicten in beginsel rechtstreeks
uit de wet.

Een voorbeeld van een zaak, waarin op betrekkelijk ongecompliceerde wij-
ze het daderschap van een rechtspersoon in het kader van een toestanddelict
werd vastgesteld, betreft het ‘Nicotinezuurarrest’ (HR 24 mei 1977, NJ 1978,
330). De zaak betrof de overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens de
Warenwet; een rechtspersoon zou gehakt ‘in voorraad hebben gehad’ met een
verboden hoeveelheid nicotinezuur. In cassatie werd, op dezelfde gronden, zo-
wel bestreden dat de rechtspersoon het feit had ‘begaan’, als bepleit dat het bij
de rechtspersoon aan enige schuld ontbrak (het ten laste gelegde feit betrof een
overtreding). Aangevoerd werd onder meer, dat de chefslager van de vestiging
waar het litigieuze gehakt werd gevonden, uitdrukkelijk was geïnstrueerd zich
‘strikt’ aan de wet te houden. Nadat was gebleken dat de chefslager zich niet aan
de wettelijke regels had gehouden, was hij zelfs ontslagen. Het bewijs dat de
rechtspersoon verboden gehakt in voorraad had gehad leverde nauwelijks tot
geen problemen op; uit de bewijsmiddelen bleek onder meer, dat een vertegen-
woordiger van de rechtspersoon op de zitting had erkend dat de rechtspersoon
verboden gehakt in voorraad had gehad.179 

                                                       
178. Torringa (1982), p. 211. Vergelijk Van Woensel (1993), p. 50.
179. Overigens kan het zijn, dat meerderen het toestanddelict ‘plegen’. Vergelijk HR 5 maart 1957, NJ

1957, 457. Daarin is sprake van een natuurlijke persoon die als enig aandeelhouder geheel
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Een restfunctie voor de IJzerdraadcriteria
Tot slot blijft de vraag over, welke positie de IJzerdraadcriteria volgens het
Nederlandse strafrecht (nog) hebben of zouden moeten hebben bij de vraag naar
het daderschap van de rechtspersoon. Gelden de criteria nooit bij de vraag naar
het daderschap van de rechtspersoon, of is het mogelijk een groep gevallen aan
te duiden waarin de criteria mogelijk (nog) wel van betekenis kunnen zijn? 

Voorstelbaar is, dat de IJzerdraadcriteria uiteindelijk nog een perifere rol
spelen indien de feitelijk door een bestuurslid of een ondergeschikte verrichte
handeling, op basis van objectieve factoren, buiten de ‘sfeer’ van de rechtsper-
soon moet worden gesitueerd. In dat geval kan de vraag rijzen of de rechtsper-
soon niettemin strafrechtelijk aansprakelijk is, omdat de feitelijke handeling
‘door de rechtspersoon’ is aanvaard. In een dergelijk grensgeval heeft het be-
stuurslid of de ondergeschikte zich als het ware buiten de kaders van de rechts-
persoon gemanoeuvreerd, zodat niet langer vanzelfsprekend is dat de verboden
gedraging zonder meer voor rekening van de rechtspersoon komt. Strafrechte-
lijke aansprakelijkheid zou dan kunnen worden aangenomen, indien de rechts-
persoon over de verboden gedraging vermocht te beschikken en indien de verbo-
den gedraging blijkens de loop van zaken door de rechtspersoon werd aanvaard.
Aangezien de rechtspersoon in een dergelijk geval wordt ‘losgedacht’ van zijn
onderdelen, zal moeten worden bepaald wie, namens de rechtspersoon, de
rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan laten zijn voor de buiten de
sfeer van de rechtspersoon begane verboden handeling. Verdedigbaar is, dat bij
een handelen buiten de sfeer van de rechtspersoon wel doorslaggevend is of de
bedrijfsleiding het plaatsvinden van de verboden gedraging heeft aanvaard.180

Daarmee is niet gezegd dat het moet gaan om ‘het bestuur’ als zodanig; het zou
moeten gaan om een persoon of een collectief, die of dat feitelijk de koers van
de rechtspersoon bepaalt.

Indien sprake is van strafbare handelingen die buiten de sfeer van de rechts-
persoon hebben plaatsgevonden, zal het, zo kan worden aangenomen, veelal
gaan om delicten die niet uitsluitend door de rechtspersoon kunnen worden ge-
pleegd. Kwaliteitsdelicten die alleen door de rechtspersoon als zodanig kunnen
worden gepleegd, ‘dekken’, zo kan worden gesteld, per definitie verboden han-
delingen die binnen de sfeer van de rechtspersoon worden begaan. Voorstelbaar
is dat bij verboden handelingen die buiten de sfeer van de rechtspersoon worden
begaan minder noodzaak bestaat de rechtspersoon als zodanig te vervolgen. Het
belang van een effectieve normhandhaving wordt wellicht beter gediend indien
de strafrechtelijke verwerking van de verboden handeling zich richt op de
natuurlijke persoon die de handeling al dan niet functioneel heeft verricht. Het is
uiteraard aan het OM om te besluiten of de rechtspersoon al dan niet straf-
rechtelijk ter verantwoording wordt geroepen.

                                                       
zelfstandig een naamloze vennootschap dreef. De politierechter kon volgens de Hoge Raad uit de
bewijsmiddelen afleiden, dat de aandeelhouder zelf melkproducten voorhanden had gehad, in
voorraad had gehad of had verhandeld zonder de daartoe vereiste vergunning.

180. Vergelijk Torringa (1984), p. 93 e.v. en Knigge (1992), p. 148.
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De IJzerdraadcriteria hebben verder wellicht nog een functie, indien een rechts-
persoon ‘normale’ bedrijfswerkzaamheden feitelijk door een bedrijf of een per-
soon laat uitvoeren, dat of die geheel losstaat van die rechtspersoon. Indien
sprake is van een ‘aannemer’ die in hoge mate vrij wordt gelaten in het uitvoe-
ren van die werkzaamheden, bieden de IJzerdraadcriteria in bepaalde situaties
wellicht een redelijk handvat om tot aansprakelijkheid te kunnen concluderen.
Het besproken arrest inzake lozen van olie op zee, feitelijk uitgevoerd door een
onafhankelijke contractor, biedt mogelijk een voorbeeld van een dergelijke
casus.

5.8.3 De aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever en de opdracht-
gever

Inleiding
In deze paragraaf zal worden stilgestaan bij de voorwaarden waaronder iemand
als feitelijk leidinggever of opdrachtgever wegens het begaan van een strafbaar
feit door de rechtspersoon kan worden gestraft. Eerst zal worden stilgestaan bij
enige mogelijke vormen van strafbare betrokkenheid die door het ‘feitelijk lei-
dinggeven’ en het ‘opdrachtgeven’ worden bestreken. Daarna wordt gekeken
naar de in de jurisprudentie ontwikkelde subjectieve voorwaarden voor straf-
baarheid.

In de literatuur is wel getracht een onderscheid aan te brengen tussen het
‘opdrachtgeven’ tot en het ‘feitelijke leidinggeven’ aan het door de rechtsper-
soon begane strafbare feit. Zo menen Vellinga-Schootstra en Vellinga dat het
‘opdrachtgeven’ een nauwere band met de verboden gedraging veronderstelt dan
het feitelijke leidinggeven. “Opdracht geven veronderstelt immers dat het initia-
tief voor het verboden gedrag ligt bij de opdrachtgever.”181 Van Woensel oor-
deelt in gelijke zin: “Het begrip opdrachtgeven is minder ruim en suggereert een
nauwer verband met het strafbare feit dan het begrip feitelijk leidinggeven.”182

Het is maar de vraag of het begrip ‘opdrachtgeven’ te allen tijde zo moet worden
uitgelegd. Stel dat een lid van de concernleiding van een grote winkelketen een
filiaalhouder opdraagt zijn winkel op een zekere dag langer open te houden dan
de Winkelsluitingswet toelaat. De filiaalhouder voert de opdracht getrouw uit,
en zorgt er voor dat de winkel op de bewuste dag inderdaad langer dan toege-
staan is geopend. Het lid van de concernleiding staat op zekere afstand van het
gepleegde delict, maar kan niettemin als ‘opdrachtgever’ worden aangemerkt.
De filiaalhouder zorgt fysiek voor het openhouden van de winkel, en kan als
feitelijke leidinggever worden aangemerkt. De feitelijke leidinggever is in het
voorbeeld ‘meer’ bij de uitvoering van het delict betrokken, en zijn betrok-
kenheid wijst op een nauwere band met het strafbare feit dan de betrokkenheid
van het lid van de concernleiding. Wel is ‘opdrachtgeven’ een enger begrip, om-
dat voor strafbaarheid steeds sprake zal moeten zijn van een opdracht of een
                                                       
181. Vellinga-Schootstra en Vellinga (1999), p. 57.
182. Tekst & Commentaar Strafrecht (2002), aant. 9 op art. 51 Sr.
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instructie. Onder het begrip ‘feitelijk leidinggeven’ lijken bonter geschakeerde
vormen van betrokkenheid te kunnen worden begrepen.183

Eertijds is wel beweerd dat de opdrachtgever of de feitelijke leidinggever op
actieve wijze betrokken moet zijn geweest bij het door de rechtspersoon begane
delict om hem als zodanig aansprakelijk te laten zijn.184 De woorden feitelijk
leidinggeven en opdrachtgeven zouden daartoe aanleiding geven.185 De recht-
spraak is evenwel een andere richting opgegaan, en heeft ook het ‘stilzitten waar
ingrijpen geboden is’ onder het ‘feitelijke leidinggeven’ gebracht. Deze wijze
van strafbaar feitelijk leidinggeven betreft een interessante categorie, omdat zij
− zoals in de literatuur wordt aangegeven − de ‘ondergrens van aansprakelijk-
heid’ toont.186 Uit de rechtspraak kunnen twee hoofdvormen van ‘nalaten’ wor-
den afgeleid die aansprakelijkheid wegens ‘feitelijk leidinggeven’ kunnen op-
leveren: (1) het niet (doen) beëindigen van het door de rechtspersoon begane
delict en (2) het niet voorkomen dat de rechtspersoon een delict begaat.

Passieve betrokkenheid (1): het niet (doen) beëindigen van het strafbare feit
Het niet doen beëindigen van een verboden gedraging stond centraal in de NCB-
beschikking (HR 20 november 1984, NJ 1985, 355 (m. nt. GEM)). De zaak be-
trof een bezwaarschrift tegen een dagvaarding waarin een directeur van een
bankfiliaal werd verweten feitelijk leiding te hebben gegeven aan, dan wel op-
dracht te hebben gegeven tot valsheid in geschrifte, begaan in een filiaal van de
Nederlandse Credietbank NV. In hoger beroep was aangevoerd dat er geen
enkele aanwijzing bestond om aan te nemen dat de directeur feitelijk leiding had
gegeven aan de valsheid in geschrifte, begaan door de rechtspersoon. Het hof te
Den Bosch overwoog echter dat van feitelijk leidinggeven reeds sprake is
“indien bewezen zou worden, dat de verdachte van de in de telastelegging om-
schreven verboden gedraging(en) op de hoogte was en, hoewel hij de bevoegd-
heid had in te grijpen en aan die gedraging(en) een einde te maken, zulks niet
heeft gedaan.” In het cassatiemiddel werd gesteld dat de opvatting van het hof
onjuist was, omdat “een louter passieve betrokkenheid onvoldoende is voor het
aanwezig achten van ‘feitelijk leiding geven’ (...).” De Hoge Raad meende
evenwel dat “bij de beoordeling van het middel moet worden voorop gesteld, dat
− anders dan het middel blijkbaar veronderstelt − te dezen niet beslissend is of
“in zijn algemeenheid” reeds een “louter passieve betrokkenheid” voldoende is
om te kunnen aannemen dat “feitelijke leiding” wordt gegeven in de zin van art.
51 tweede lid onder 2° Sr (...).” Verderop in de beschikking overwoog hij:

“4.4 Klaarblijkelijk is het Hof bij het onderzoek in raadkamer tot het oor-
deel gekomen, dat de te dezen relevant te achten feiten en omstandighe-
den − en met name de binnen het bedrijf van de Nederlandse Credietbank

                                                       
183. Zie in dit verband HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662 (m. nt. ’t H). 
184. Zie bijvoorbeeld De Doelder en ’t Hart (1983), p. 45 e.v. (de opvattingen van De Doelder en ’t Hart

zijn op dit punt bestreden door Van Dorst (1983), p. 281 e.v.).
185. Vergelijk Van Elst (1997), p. 55.
186. Zie ’t Hart en De Vries-Leemans (1986), p. 295 en 296.
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NV, kantoor Roermond, geldende verantwoordelijkheden en gezagsver-
houdingen − van dien aard waren, dat de verdachte geacht moet worden
“feitelijke leiding” te hebben gegeven aan de in de telastelegging om-
schreven gedragingen, indien niet alleen die gedragingen als zodanig zou-
den worden bewezen, doch tevens dat de verdachte a. daarvan op de
hoogte was en b. daaraan − hoewel hij dit had kunnen doen − geen einde
heeft gemaakt. 
4.5 Door te oordelen zoals onder 4.4 is vermeld heeft het Hof geen blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting te zijn uitgegaan. Immers, ook
het achterwege laten door een met geven van leiding belaste functionaris
van activiteiten strekkende tot het doen beëindigen van verboden gedra-
gingen kan onder omstandigheden het geven van “feitelijke leiding” ople-
veren.” 

Uit de overwegingen van de Hoge Raad volgt dat het niet doen beëindigen van
een verboden gedraging, die aan de rechtspersoon kan worden toegerekend,
‘feitelijk leidinggeven’ aan die verboden gedraging kan opleveren, mits de ver-
dachte op de hoogte is van de verboden gedragingen en hij − gezien zijn positie
in de organisatie − aan die gedraging een einde had moeten en kunnen maken.
G.E. Mulder schrijft in zijn noot: “Het gaat hier blijkens het arrest om een
functionele verantwoordelijkheid, waarbij te denken valt aan de werkverdeling
binnen de organisatie. Dit facet voorkomt een te grote uitbreiding van de kring
der aansprakelijke leidinggevers. Wanneer bijv. een afdelingshoofd binnen een
onderneming weet heeft van onregelmatigheden binnen een andere afdeling dan
stempelt het feit dat hij daaraan een einde kan maken door de directeur daarvan
op de hoogte te brengen of zelfs aangifte bij de politie te doen hem nog niet tot
leidinggever van die onregelmatigheden.”

Passieve betrokkenheid (2): het niet voorkomen van verboden gedragingen
De zogenaamde ‘Slavenburgbeschikkingen’ hadden betrekking op bezwaar-
schriften tegen de kennisgevingen van verdere vervolging van een tweetal leden
van de raad van bestuur van de NV Slavenburg’s Bank. De bestuursleden
werden ervan verdacht feitelijke leiding te hebben gegeven aan een aantal ge-
vallen van valsheid in geschrifte, begaan in filialen van de bank. In de eerste
beschikkingenreeks had het hof te Den Haag reeds aangegeven dat ‘feitelijk
leidinggeven’ kon worden ingevuld met het nalaten ‘het plegen en/of het verder
plegen van verboden gedragingen te voorkomen’. Ook het hof te Amsterdam, in
de tweede beschikkingenreeks, betrok het voorkomen van verboden gedragingen
in zijn overwegingen. In de uiteindelijk door de Hoge Raad gegeven Slavenburg
II-beschikkingen187 werd deze invulling van feitelijk leidinggeven onder voor-
waarden erkend: 

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstan-
digheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris − hoewel
daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden − maatregelen ter voorko

                                                       
187. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322.
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ming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke
kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In de-
ze situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de
verboden gedragingen te bevorderen.”

Omtrent het opzet van de functionaris overwoog de Hoge Raad verder: “De
bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans kan zich te dezen voordoen,
indien hetgeen de verdachte bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten
door de bank rechtstreeks verband hield met de in de kennisgeving van verdere
vervolging omschreven verboden gedragingen.” Uit de Slavenburg II-beschik-
kingen blijkt dus dat een verdachte die − ondanks zijn bevoegdheid en gehou-
denheid daartoe − niets doet ter voorkoming van het delict als feitelijk leiding-
gever kan worden aangemerkt, mits hij voorwaardelijk opzet heeft op de (con-
creet ten laste gelegde) gedraging. In zijn noot onder de Slavenburg II-beschik-
kingen schrijft ‘t Hart dat “het verwijt dat de feitelijke leidinggever geen einde
heeft gemaakt aan de strafbare feiten mag worden opgevat als het verwijt dat hij
preventieve maatregelen achterwege heeft gelaten.” De omslag van het verwijt
lijkt met name zinvol als slechts kennis omtrent het begaan van feiten die recht-
streeks verband houdt met de aan de rechtspersoon concreet verweten gedra-
gingen kan worden bewezen.

Subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid 
In de NCB-beschikking eiste de Hoge Raad dat de verdachte op de hoogte moest
zijn van de verboden gedraging, om hem het niet doen beëindigen daarvan te
kunnen verwijten. In de rechtspraak is, althans met betrekking tot een betrok-
kenheid die neerkomt op het niet hebben voorkomen van een delict, wel getracht
een culpoos schuldverband voldoende te laten zijn voor strafbaarheid wegens
feitelijk leidinggeven. Dit gebeurde in het kader van de eerste Slavenburg-
beschikkingenreeks. Nadat de rechtbank te Rotterdam zich in eerste instantie
over de bezwaarschriften had gebogen werd het hof te Den Haag in hoger
beroep bij de zaak betrokken. In plaats van een ‘op de hoogte zijn’ van de ver-
boden gedragingen, zoals in de NCB-beschikking, achtte het hof te Den Haag
een zeker culpoos verwijt voldoende. Het Hof overwoog:

“Het begrip “feitelijk leiding geven aan de verboden gedraging” dient,
gelet op de zich juist de laatste tijd snel ontwikkelende jurisprudentie op
dit stuk, naar het oordeel van het hof, ruim te worden uitgelegd. Het hof
neemt te dien aanzien tot uitgangspunt, dat van “feitelijk leiding geven
aan de verboden gedraging”, in de zin van art. 51 Sr, o.m. al sprake kan
zijn, indien voor wat betreft het onderhavige geval bewezen zou worden,
dat verdachte als hoger geplaatste in de vennootschap/rechtspersoon van
het plaatsvinden van een of meer verboden gedragingen van de soort als
in de kennisgeving van verdere vervolging bedoeld heeft geweten of heeft
moeten en kunnen weten en hoewel hij de bevoegdheid en/of de positie
had in te grijpen en aan zodanige gedragingen een einde te maken, ver-
volgens met veronachtzaming van danwel in strijd met hetgeen redelij-
kerwijs van hem kon en mocht worden verwacht, heeft nagelaten het ple
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gen en/of het verder plegen van zodanige verboden gedragingen te voor-
komen.”

Het hof verklaarde de bezwaarschriften uiteindelijk ongegrond, en verwees de
verdachten naar de terechtzitting. Hierop werd door de verdachten cassatie-
beroep ingesteld tegen de beschikkingen van het hof. De Hoge Raad vernietigde
de beschikkingen van het hof, en verwees de zaken naar het hof te Amsterdam.
Met betrekking tot het door het Haagse hof voldoende geachte schuldverband
overwoog de Hoge Raad in de Slavenburg I-beschikkingen:

“Die opvatting verdraagt zich evenwel niet met een juiste uitleg van art.
51 tweede lid onder 2° Sr, aangezien slechts dan kan worden aangenomen
(of: gezegd) dat iemand feitelijke leiding aan een verboden gedraging
heeft gegeven, indien hij van die gedraging op de hoogte was.”188

Uit de overweging blijkt dat ‘culpoos feitelijk leidinggeven’ niet voldoende is
voor strafbaarheid, terwijl de Hoge Raad kennis omtrent ‘soortgelijke verboden
gedragingen’ kennelijk niet redengevend acht.

In de Slavenburg II-beschikkingen heeft de Hoge Raad de wetenschapseis
enigszins genuanceerd door te overwegen dat “van feitelijk leiding geven aan
verboden gedragingen (...) onder omstandigheden sprake (kan) zijn indien de
desbetreffende functionaris − hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehou-
den − maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en be-
wust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen
voordoen.” De feitelijk leidinggever dient dus op zijn minst bewust de aan-
merkelijke kans te hebben aanvaard dat de aan de rechtspersoon toegerekende
verboden gedragingen zich zouden voordoen.189 De Hoge Raad overwoog
verder dat het bewijs van het voorwaardelijk opzet onder omstandigheden het
bewijs kan inhouden dat de verdachte over kennis beschikte omtrent het begaan
van strafbare feiten die rechtstreeks verband hield met de concrete, in de ten-
lastelegging omschreven, gedragingen. Als een directeur op de hoogte is van in
het verleden begane valsheden, en geen maatregelen neemt ter voorkoming van
‘nieuwe’ valsheden terwijl hij daartoe wel bevoegd en redelijkerwijs gehouden
was, dan kan hij wegens het door de rechtspersoon begaan van de nieuwe
valsheid worden gestraft. Alsdan is het verwijt, dat hij de nieuwe valsheid heeft
‘bevorderd’. Afgezien hiervan kan, zo bleek, ook van ‘NCB-aansprakelijkheid’
sprake zijn. Als een financieel directeur op de hoogte raakt van het valselijk
opmaken van de boekhouding door een ondergeschikte, welke valsheid aan de
rechtspersoon kan worden toegerekend, dan is deze directeur in beginsel gehou-
den het valselijk opmaken te doen beëindigen. Als hij dat niet doet, kan hij we-
gens het feitelijk leidinggeven aan het aan de rechtspersoon toe te rekenen
                                                       
188. HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en 126 (respectievelijk r.o. 5.2 en r.o. 6.2).
189. In een ouder arrest van een lagere rechter was voor het bewijs van ‘opdrachtgeven’ of ‘feitelijk

leidinggeven’ niet voldoende dat de verdachte “(...) van een en ander afweet en dit billijkte, wijl het
bekend zijn met enig feit of enige handeling als in de telastelegging omschreven en het billijken
daarvan geenszins identiek is met opdracht geven daartoe of het hebben van de feitelijke leiding
daarvan (...).” Zie Ktg Heerlen 2 juni 1947, NJ 1948, 139.
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valselijk opmaken worden gestraft (vergelijk de NCB-beschikking). Het kern-
verwijt is dan, dat hij de valsheid opzettelijk niet heeft doen beëindigen terwijl
hij daartoe wel bevoegd en (redelijkerwijs) gehouden was.

Door latere jurisprudentie wordt bevestigd, dat de Hoge Raad voor straf-
baarheid van de feitelijk leidinggever in het algemeen bewijs eist van voor-
waardelijk opzet bij de feitelijk leidinggever. Ook indien de feitelijk leidingge-
ver betrokkenheid bij een door een rechtspersoon begane overtreding wordt ver-
weten, dient (op zijn minst) van voorwaardelijk opzet te blijken.190 Het bestaan
van voorwaardelijk opzet wordt kennelijk gezien als algemene aansprakelijk-
heidsvoorwaarde bij de vraag naar de strafbaarheid van de feitelijk leidinggever.
Voor aansprakelijkheid wegens ‘feitelijk leidinggeven’ eist de Hoge Raad dus
een nauw verband tussen de betrokkenheid van de leidinggever, en de plaats-
gevonden hebbende − door de rechtspersoon begane − verboden gedraging. Die
nauwe band wordt met name door het begrip ‘feitelijk’ uitgedrukt. ’t Hart
schreef in zijn noot onder HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662: “Juist de eis van
feitelijkheid, die de wet aan de strafbaarheid van het leiding geven stelt, noopt er
toe de band tussen het gedrag van de leidinggever en het strafbare gedrag niet te
ver te laten vieren.”191

IJzerdraadcriteria en Slavenburgcriteria
In de literatuur is erop gewezen, dat de zogenaamde ‘Slavenburg II-criteria’ een
grote gelijkenis vertonen met de IJzerdraadcriteria. Vellinga-Schootstra en Vel-
linga schrijven: “Enerzijds valt op dat de Hoge Raad niet dezelfde bewoordin-
gen gebruikt als in het IJzerdraad-arrest, anderzijds zijn er opvallende parallellen
tussen beide criteria. Zo lijkt er op het eerste gezicht niet veel praktisch verschil
te bestaan tussen plegen te aanvaarden van verboden gedrag en bewust de aan-
merkelijke kans aanvaarden, dat de rechtspersoon verboden gedragingen pleegt.
Ook zal wanneer vastgesteld wordt dat betrokkene vermocht te beschikken over
het al dan niet plaatsvinden van verboden gedrag in de regel kunnen worden
gesproken van een rechtsplicht tot het beëindigen dan wel voorkomen van dat
gedrag.”192 De genoemde schrijvers menen echter dat het “nog te vroeg” is om
te kunnen beoordelen of, volgens de Hoge Raad, voor feitelijk leidinggeven
dezelfde criteria gelden als voor ‘het’ daderschap van de natuurlijke persoon,
zoals die zijn geformuleerd in het IJzerdraad-arrest.

Volgens Knigge doen de Slavenburgcriteria “sterk denken” aan de IJzer-
draadcriteria. “Dat betekent, dat de strafrechtelijke positie van een bestuurder of
directeur van een rechtspersoon, nagenoeg dezelfde is als die van een eigenaar

                                                       
190. Zie bijvoorbeeld HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662, HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44 en HR 14

september 1987, NJ 1988, 45.
191. Vergelijk − in een ander verband − Knigge (1997), p. 19. Zie voor een fraai voorbeeld van de

interactie tussen het handelen en het opzet van een directeur, de toerekening daarvan aan de
rechtspersoon en het baseren van ‘feitelijk leidinggeven’ op diezelfde handeling en datzelfde opzet:
HR 22 oktober 1996, nr. 103. 616. 

192. Vellinga-Schootstra en Vellinga, p. 63.
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van een eenmanszaak.”193 ‘Nagenoeg’, omdat Knigge wel verschillen ziet. Zo
kan de voorwaardelijk opzet-eis volgens de Slavenburgcriteria reeds met be-
kendheid met ‘soortgelijke feiten’ worden ingevuld, terwijl de IJzerdraad-
criteria bewijs van het ‘plegen te aanvaarden’ van het concrete ten laste gelegde
gedrag lijken te eisen.194 Daarnaast dient volgens de IJzerdraadcriteria te worden
vastgesteld dat de verdachte ‘vermocht te beschikken’ over de concreet ten laste
gedragingen. In de Slavenburg II-beschikkingen lijkt de Hoge Raad op dit punt
volgens Knigge meer te eisen. De feitelijk leidinggever dient niet alleen bevoegd
te zijn tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van een strafbaar feit; hij
dient bovendien redelijkerwijs gehouden te zijn die maatregelen te nemen.195

In het vorige hoofdstuk is betoogd, dat de waarde en de status van de IJzer-
draadcriteria sterk kunnen worden gerelativeerd. Aangenomen werd, dat de
delictsomschrijving en de concrete omstandigheden van het geval uiteindelijk
dienen uit te maken, of de criteria gelden. Bij ‘feitelijk leidinggeven’ lijkt die
ruimte volgens het geldende Nederlandse recht niet te bestaan.196 Aannemelijk
lijkt dat die ruimte ook niet nodig is, omdat de relatief strenge subjectieve voor-
waarden de effectiviteit van de wetshandhaving niet frustreren. In de volgende
paragraaf wordt dit nader uitgewerkt.

5.8.4 Gewijzigde strafrechtelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden

Normadressaatschap en subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid
Eerder in dit hoofdstuk is stilgestaan bij het fenomeen, dat in het arbeidsom-
standighedenrecht, het jaarrekeningenrecht en het mededingingsrecht het norm-
adressaatschap primair bij rechtspersonen is komen te liggen. De wijzigingen in
het primaire normadressaatschap hebben op de strafrechtelijk gehandhaafde
rechtsgebieden (het jaarrekeningenrecht en het arbeidsomstandighedenrecht) uit-
eindelijk geleid tot een verzwaring van de voorwaarden waaronder een func-
tionaris met succes strafrechtelijk kan worden aangesproken.197 Een voorbeeld
kan dit verduidelijken. Tot de inwerkingtreding van de wet tot aanpassing van
het vennootschapsrecht aan de vierde EG-richtlijn in 1984 konden de bestuurs-
leden van een rechtspersoon direct als pleger worden aangesproken indien jaar-
stukken niet tijdig waren gedeponeerd bij het handelsregister. De verplichting
tot openbaarmaking rustte op ‘het bestuur’ van de rechtspersoon, met als gevolg
dat iedere individuele bestuurder als pleger wegens het niet-openbaar maken ter
verantwoording kon worden geroepen. Aangezien de schending van de open-
                                                       
193. Knigge (1995), p. 150.
194. Knigge (1992), p. 145 en p. 145 noot 25. 
195. Knigge (1992), p. 150 noot 33.
196. Knigge (1992), p. 150 (noot 34) en ’t Hart en De Vries-Leemans (1986), p. 299, achten een ruimere

interpretatie van ‘feitelijk leidinggeven’ in bepaalde gevallen niet ongewenst. De laatsten beschou-
wen het ‘culpoos feitelijk leidinggeven’ als de “uiterste minimumgrens” van de aansprakelijkheids-
figuur (p. 300). Anders Van Strien (1989), p. 46, en Strijards (1988), p. 137: “‘Opdrachtgeven’ en
‘leidinggeven’ kan bezwaarlijk geschieden zonder opzet.”

197. In het mededingingsrecht is, zo is gebleken, bestuurdersaansprakelijkheid in bepaalde gevallen
uitgesloten.
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baarmakingsplicht ook toentertijd een overtreding opleverde, lag het op de weg
van de bestuurder om het ontbreken van verwijtbaarheid aan te tonen. Eerder, in
hoofdstuk 3, is reeds gebleken dat dit oorspronkelijk verliep via art. 51 (oud) Sr,
waarin een bijzondere disculpatiegrond voor bestuurders was opgenomen. Se-
dert 1976 moest de bestuurder terugvallen op de algemene, ongeschreven straf-
uitsluitingsgrond avas. Sinds 1984 rust de verplichting tot openbaarmaking van
de jaarstukken niet meer op ‘het bestuur’, maar op de rechtspersoon als zodanig.
Alleen de rechtspersoon kan sindsdien als pleger van het publicatiedelict worden
aangesproken; de individuele bestuurder mist immers de voor strafbaarheid als
pleger vereiste kwaliteit. De bestuurder kan nog wel worden aangesproken als
feitelijk leidinggever aan of opdrachtgever tot het openbaarmakingsdelict (art.
51 Sr). Maar in dat geval zal op zijn minst bewezen moeten worden, dat de
bestuurder voorwaardelijk opzet had op het delict.

De Slavenburgcriteria en het belang van een effectieve wetshandhaving
Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstond in de twintig-
ste eeuw de behoefte om rechtspersonen aan te kunnen spreken. Om effectieve
handhaving van (ordenings)wetgeving mogelijk te maken is uiteindelijk de straf-
baarheid van de rechtspersoon erkend. De rechtspersoon is in het arbeidsomstan-
dighedenrecht, in het jaarrekeningrecht en het mededingingsrecht tegenwoordig
ook de primaire normadressaat, omdat het normadressaatschap van de kwa-
liteitsdelicten is verschoven van de bestuurder naar de rechtspersoon. Als gevolg
daarvan geldt tegenwoordig veelal ten aanzien van de rechtspersoon een licht
schuldverband. Uit de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde beleidsregels van het
OM blijkt dat natuurlijke personen met name in een strafprocedure worden
betrokken, als vooral hen een verwijt kan worden gemaakt, of in geval van
recidive. In dergelijke gevallen zal veelal sprake zijn van ‘opzet’. De opzeteis
die de Hoge Raad heeft gesteld om natuurlijke personen als feitelijk leidingge-
ver te kunnen aanspreken lijkt de handhaving van het sociaal-economisch recht
niet te frustreren. Een ‘licht schuldverband’, zo kan worden betoogd, is ten aan-
zien van de functionarissen van een rechtspersoon niet langer nodig om een ef-
fectieve wetshandhaving te bereiken. Bij overtredingen is voldoende dat rechts-
personen in beginsel, zonder bewijs van een geestesgesteldheid, na bewijs van
een gedraging kunnen worden bestraft. Slechts bij bijzondere omstandigheden
kan het opportuun zijn functionarissen aan te spreken. Bewijs van (voorwaar-
delijk) opzet is dan een alleszins redelijke eis, gezien de aard van de betrokken-
heid van de functionaris.198

                                                       
198. In de ‘Slavenburgaffaire’ is destijds, zo blijkt bij Brants (1988), p. 42 en 45 en Brants en Brants

(1991), p. 232 e.v. en p. 241 en 242, om politiek-economische redenen (zoals de positie van de
gulden en het aanzien van het Nederlandse bankwezen) afgezien van de vervolging van de
rechtspersoon Slavenburg’s Bank zelf. “Politiek gezien was (...) een dergelijke vervolging volstrekt
onmogelijk,” aldus Brants (1988), p. 42. Bij Brants en Brants blijkt dat het OM op een zeker
moment stelde dat aannemelijk was dat de minister van justitie, in overleg met De Nederlandsche
Bank, vervolging van de rechtspersoon zou hebben verboden (Brants en Brants (1991), p. 240 en
241). Een succesvolle vervolging van de rechtspersoon had evenwel zeker tot de mogelijkheden
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Het voorgaande spoort met de opvattingen van Mulder. Mulder schreef met be-
trekking tot ‘fraude’: “Soms zijn rechtspersonen niet veel meer dan middelen,
die tot dekmantel van fraudeurs moeten dienen. Het strafrecht zal die fraudeurs
dan rechtstreeks moeten aanspreken. Indien rechtspersonen een eigen leven
leiden, dat kennelijk niet kortstondig zal zijn, ligt het voor de hand dat zij in de
eerste plaats op frauduleus handelen worden aangesproken. Natuurlijke per-
sonen behoren slechts dan in het strafrechtelijk beeld te komen, indien niet aan
twijfel onderhevig is, dat zij als deelnemers kunnen worden aangemerkt. De
jurisprudentie inzake het feitelijk leidinggeven bevat n.m.m. bovenal een vinger-
wijzing aan het OM om in zijn vervolgingsbeleid prudent te zijn. De wet wijst
de rechtspersoon als dader aan. De leiding gevende functionaris moet, om straf-
baar te zijn, als welbewust deelnemer kunnen worden aangemerkt. Dat mag niet
te snel worden verondersteld.”199

5.9 De strafbaarheid van rechtspersonen naar Engels recht
Rechtspersonen kunnen volgens het Engelse recht in beginsel worden vervolgd
en gestraft wegens strafbare feiten. In beginsel, omdat het Engelse strafrecht een
aantal delicten kent die niet door rechtspersonen kunnen worden gepleegd, of
waarvoor rechtspersonen niet kunnen worden gestraft. Sommige delicten, zoals
zedendelicten, worden te ‘fysiek’ gevonden om door rechtspersonen te kunnen
worden gepleegd, terwijl een delict als ‘murder’ alleen de vrijheidsstraf als
sanctie kent, zodat de bestraffing van een rechtspersoon wegens dat delict is
uitgesloten.200 Afgezien hiervan is in ‘Schedule 1’ (‘Words and expressions
defined’) van de Interpretation Act 1978 uitdrukkelijk bepaald dat het begrip
‘person’ mede een ‘body of persons corporate or incorporate’ omvat.

De strafbaarheid van de rechtspersoon wordt sedert het midden van de
negentiende eeuw erkend.201 Daarvoor werd ook het Engelse strafrecht door het
klassieke denken beheerst. Simester en Sullivan schrijven: “Historically, there
was a view that companies by virtue of their artificial nature were incapable of
being guilty of any crime because guilt was perceived to be exclusively a human
property.”202 Economische ontwikkelingen brachten mee, dat deze klassieke be-
nadering niet langer stand kon houden. “That view did not survive long into the
era of industrialization and the advent of the joint-stock company.”203 Ook Wells
koppelt de opkomst van de strafbaarheid van de rechtspersoon aan de industriële
                                                       

behoort. “Hoe het OM ook dacht over de betekenis van het feitelijk leiding geven, het daderschap
van Slavenburg’s Bank N.V. stond in deze zaak vast en werd door niemand betwist,” aldus Brants
(1988), p. 42. Overigens draaide het in de Slavenburgaffaire niet om overtredingen, maar om
misdrijven (valsheid in geschrifte).

199. Mulder (1988), p. 219.
200. Clarkson en Keating (1998), p. 234. 
201. Simester en Sullivan (2000), p. 244. Vergelijk Wells (2001), p. 86 e.v.: “By the end of the

nineteenth century courts were quite familiar with the idea that, for some purposes, the word
‘person’ in a criminal statute might include a corporation.”

202. Simester en Sullivan (2000), p. 244.
203. Simester en Sullivan (2000), p. 244.
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revolutie en de ontwikkeling van vennootschappen. “The one-person entre-
peneur was being replaced by more complex business arrangements, and in
terms of activity, the development of the railways transformed the landscape, the
economy, and mobility.”204 Verder kan volgens Wells ook de civielrechtelijke
aanspreekbaarheid van rechtspersonen als motor achter de erkenning van de
strafbaarheid van de rechtspersoon worden gezien. “Corporations began to cause
damage and injury both to property and person. Plaintiffs discovered that the
individual at fault might not be capable of being sued or worth suing. It emerged
what was the simplest for the injured party was also the safest for management:
to treat the corporation as the actor.”205 Daarnaast was in de rechtspraak reeds
erkend, dat steden of gemeentes, alsmede spoorwegmaatschappijen206, straf-
rechtelijk aansprakelijk konden zijn wegens bepaalde common law-delicten.
Uiteindelijk heeft, technisch gezien, met name de erkenning van ‘vicarious
liability’ in belangrijke mate bijgedragen aan het kunnen bestraffen van rechts-
personen. Volgens dit leerstuk kan de ‘master’ aansprakelijk zijn voor bepaalde
gedragingen van zijn ‘servants’; het vergde slechts een kleine mentale stap om
in voorkomende gevallen ook een rechtspersoon als ‘master’ aan te merken.207

In de volgende paragrafen zal eerst nader worden ingegaan op de grond-
slagen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Deze
grondslagen blijken voor een deel nauw samen te hangen met overwegingen van
effectiviteit. Daarna zal enige aandacht worden besteed aan de strafbaarheid van
functionarissen onder het Engelse recht. Naast delicten, die door een ieder kun-
nen worden gepleegd, kent het Engelse strafrecht bijzondere kwaliteitsdelicten
die alleen door leidinggevenden van een rechtspersoon kunnen worden ge-
pleegd. Voorbeelden van dergelijke delicten zullen de revue passeren bij de
bespreking van de aansprakelijkheid in het Engelse jaarrekeningenrecht. In
enkele bijzondere wetten komt bovendien een bepaling voor, die leidinggeven-
den aansprakelijk stellen wegens hun betrokkenheid bij delicten, die door
rechtspersonen zijn begaan. Dergelijke bepalingen vertonen enige overeenkom-
sten met de Nederlandse (algemene) aansprakelijkstelling van de feitelijk lei-
dinggever en de opdrachtgever. Een dergelijke bepaling komt onder meer voor
in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht. Na een bespreking van de kwalita-
tieve aansprakelijkheid van leidinggevenden zal, op hoofdlijnen, de strafbaar-
heid van rechtspersonen en leidinggevenden in het Engelse jaarrekeningenrecht,
arbeidsomstandighedenrecht en mededingingsgrecht worden besproken.

                                                       
204. Wells (2001), p. 87.
205. Wells (2001), p. 87.
206. Wells (2001), p. 88. Spoorwegmaatschappijen vervulden een bijzondere positie, omdat hun

werkzaamheden door ‘special charters’ of ‘private acts’ werden genormeerd (Wells (2001), p. 88 en
89).

207. Wells (2001), p. 88, onder verwijzing naar literatuur.
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5.10 De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen:
grondslagen

5.10.1 Inleiding 

Het Engelse strafrecht kent twee gronden waarop de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van een rechtspersoon kan zijn gebaseerd. In de eerste plaats kan een
rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk zijn wegens een ‘door hem zelf’ ver-
richte gedraging. Deze aansprakelijkheid is gestoeld op de toerekening van ge-
dragingen van bepaalde leidinggevenden aan de rechtspersoon. In de tweede
plaats kan, evenals bij natuurlijke personen, sprake zijn van ‘vicarious liability’.
Volgens dit leerstuk kan een rechtspersoon onder omstandigheden strafrechtelijk
aansprakelijk zijn voor de gedragingen van andere personen: werknemers of
vertegenwoordigers.208

5.10.2 Eigen gedrag: toerekening

Tesco Supermarkets v. Nattrass
Aangenomen wordt dat rechtspersonen sinds 1944 strafrechtelijk aansprakelijk
kunnen zijn voor ‘eigen gedragingen’ als gevolg van toerekening van de gedra-
gingen en de geestesgesteldheid van beleidsbepalende natuurlijke personen.209

Deze grondslag wordt de ‘identification doctrine’ genoemd: de rechtspersoon
wordt onder omstandigheden geïdentificeerd met de beleidsbepalende personen
van de rechtspersoon. Na toerekening worden de gedragingen en de geestes-
gesteldheid van de natuurlijke personen beschouwd als de gedragingen en de
geestesgesteldheid van de rechtspersoon. “Their acts and states of mind are the
company’s acts and states of mind and it is held liable, not for the acts of others,
but for what are deemed to be its own acts.”210 Bij niet-ordeningsdelicten is de
‘identification doctrine’, aldus Wells, de enige grondslag voor strafbaarheid van
de rechtspersoon.211 

                                                       
208. Zie voor een (korte) Nederlandse behandeling van deze grondslagen ook: Fokkens (1980), p. 402 en

403. Volgens Wells (1995), p. 681, gaat het bij toerekening om “direkte Unternehmershaftung”,
terwijl vicarious liability de “Verantwortlichkeit für die Handlungen eines anderen” betreft.
Overigens meent Wells dat het resultaat van beide benaderingswijzen niet veel zal verschillen.
Wells (2001), p. 102, spreekt voor wat betreft het daderschap van de rechtspersoon van een
formalistisch onderscheid tussen enerzijds het niet naleven van een ‘eigen verplichting’ en
anderzijds ‘vicarious liability’. “Whether it is a personal or a vicarious liability (that is, whether the
company is liable because it has breached its duty personally or because an employee has done a
wrongful act), the breach has to come about through human agency.”

209. Wells (1993), p. 559 (onder verwijzing naar rechtspraak), alsmede Wells (2001), p. 94.
210. Smith (1999), p. 180. Zie tevens Gobert (1994), p. 723 en Wells (1993), p. 681.
211. Wells (2001), p. 99. De verklaring hiervoor is wellicht eenvoudig: buiten het ordeningsrecht komen

minder strict liability-delicten voor, zodat vicarious liability buiten het ordeningsrecht minder snel
aan de orde kan komen. Toerekening van mens rea na (volledige) delegatie van bevoegdheden doet
zich, zo bleek in hoofdstuk 4, met name voor bij vergunningdelicten.
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Een belangrijke ‘leading case’ voor de aansprakelijkheid wegens toerekening
betreft de zaak Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass212, gewezen door het House
of Lords. Tesco Supermarkets Ltd., een grote supermarktketen, stond terecht
omdat zij goederen zou hebben aangeboden tegen een lagere prijs dan waarvoor
ze in werkelijkheid werden geleverd. In één van de Tesco-supermarkten was een
grote advertentie opgehangen, waaruit bleek dat waspoeder van het merk
Radiant tegen een lagere dan de normale prijs werd verkocht. Op een zekere
avond merkte een medewerkster van de supermarkt dat er geen afgeprijsde
pakken waspoeder meer over waren, waarop zij de schappen vulde met niet-
afgeprijsde pakken Radiant. Deze actie werd niet gemeld aan de bedrijfsleider
(‘manager’) van de supermarkt. De volgende dag, terwijl de reclame nog liep,
probeerde een klant een afgeprijsd pak waspoeder te bemachtigen. Dat lukte
niet; de schappen waren gevuld met niet-afgeprijsde pakken waspoeder met als
gevolg dat de klant het volle pond voor het pak Radiant moest betalen. De klant
kocht niettemin een pak, en diende vervolgens een klacht in bij de ‘inspector of
weights and measures’. Hierop werd Tesco Supermarkets Ltd. gedagvaard we-
gens overtreding van het bepaalde in s. 11(2) van de Trade Descriptions Act
1968: “If any person offering to supply any goods gives, by whatever means,
any indication likely to be taken as an indication that the goods are being offered
at a price less than that at which they are in fact being offered he shall, subject to
the provisions of this Act, be guilty of an offence.” De schending van het be-
paalde in s. 11(2) van de Trade Descriptions Act 1968 levert een zogenaamd
‘offence of strict liability’ op. Dat betekent, zo is gebleken, dat de verdachte kan
worden veroordeeld wegens het plegen van het delict indien en voor zover de
‘blote feiten’ kunnen worden bewezen.

De feitenrechter achtte bewezen dat het feit was begaan als gevolg van een
handelen of nalaten van de bedrijfsleider, doordat die niet had gemerkt dat het
beleid van de supermarktketen niet juist was uitgevoerd en/of doordat hij de fou-
ten van ondergeschikten niet had hersteld. De zaak concentreerde zich uit-
eindelijk op de vraag of de supermarktketen strafrechtelijk aansprakelijk was
voor het handelen of het verzuim van de bedrijfsleider. De rechtspersoon meen-
de van niet; hij verweerde zich door te stellen dat de bedrijfsleider niet mocht
worden vereenzelvigd met de rechtspersoon, en als ‘another person’ moest wor-
den aangemerkt. Indien dit verweer zou slagen, zou de rechtspersoon vrijuit
gaan. In s. 24(1) van de Trade Descriptions Act 1968 was namelijk een discul-
patiegrond neergelegd, die meebracht dat een verdachte vrijuit moest gaan in-
dien kon worden bewezen dat de strafbare gedraging het gevolg was van het
handelen of het verzuim van een ander dan de verdachte, voor zover tevens kon
worden bewezen, dat de verdachte al het nodige had gedaan om het gepleegde
delict te voorkomen:

“In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject to sub-
section (2) of this section, be a defence for a person charged to prove − (a)

                                                       
212. [1972] 2 All ER 127 (HL).
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that the commission of the offence was due to a mistake or the reliance on
information supplied to him or to the act or default of another person, an
accident or some other cause beyond his control; and (b) that he took all
reasonable precautions and excercised all due diligence to avoid the
commission of such an offence by himself or any person under his con-
trol.”213

Het verweer dat het delict was begaan als gevolg van het handelen of nalaten
van een ander dan de verdachte was alleen toegelaten als uiterlijk zeven dagen
voor de zitting (‘hearing’) schriftelijk aan de prosecutor informatie was ver-
strekt, die de identificatie van die ‘ander’ mogelijk kon maken (s. 24(2) van de
wet). De supermarktketen had de prosecutor op tijd laten weten dat het feit naar
haar idee was begaan als gevolg van een handelen of nalaten van de bedrijfs-
leider.214 De feitenrechter had evenwel uitgemaakt dat de supermarktketen niet
kon slagen in het bewijs van de opgeworpen exceptie. Volgens de feitenrechter
kon niet worden bewezen dat de bedrijfsleider moest worden aangemerkt als
‘another person’ in de zin van s. 24(1) onder a van de Trade Descriptions Act
1968. De supermarktketen zou namelijk haar verplichting tot het nemen van de
nodige voorzorgsmaatregelen en het betrachten van de nodige zorgvuldigheid
hebben gedelegeerd aan de bedrijfsleider, zodat het verzuim van de bedrijfs-
leider om deze verplichtingen na te komen als het verzuim van de supermarkt-
keten moest worden aangemerkt.215

Het House of Lords kwam tot een andere visie. Voor een deel teruggrijpend
op oudere jurisprudentie werd gesteld dat de bedrijfsleider wel degelijk een
‘ander’ was, wiens handelen of nalaten niet vereenzelvigd mocht worden met
het handelen of nalaten van de rechtspersoon. In het dictum van het House of
Lords werd gesteld:

“In the case of a large-scale business, the owner, whether a natural person
or a limited company, could not personally supervise the activities of all
his servants which might lead to the commission of an offence under the
1968 Act; it would therefore be consistent with the taking of reasonable
precautions and the exercise of due diligence to institute an effective sys-
tem to avoid the commission of offences under which superior servants
were instructed to supervise servants whose acts might otherwise lead to
the commission of an offence; this was not the delegation of the duty to
exercise due diligence but the performance of that duty; when the owner
was a limited company a failure to exercise due diligence on its part
would only occur where the failure was that of a director or senior mana-
ger in actual control of the company’s operations who could be identified
with the controlling mind and will of the company; whether the company
had exercised all due diligence was a question of fact but, if it had done

                                                       
213. Een dergelijke disculpatiegrond kwam reeds ter sprake in hoofdstuk 3.
214. “When the commission by any person of an offence of this Act is due to the act or default of some

other person that other person shall be guilty of the offence, and a person may be charged with and
convicted of the offence by virtue of this section whether or not proceedings are taken against the
first-mentioned person” (s. 23 Trade Descriptions Act 1968).

215. Zie [1970] 3 All ER 357 (QB).
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so, there was no rule that is was nevertheless liable for the act or default
of one of its subordinate managers who was not identifiable with the
company if that act or default consisted of a failure on the manager’s part
properly to exercise supervisory functions over other servants of the com-
pany; the manager’s failure would, on the contrary, constitute an act or
default of ‘another person’, i.e. another person than the company (...).”216

Het dictum beperkte zich tot de vraag of de rechtspersoon zich er met succes op
kon beroepen dat een ander dan hijzelf het strafbare feit had begaan. In deze
zaak was dat het geval, aldus het House of Lords. De bedrijfsleider was één van
meerdere honderden bedrijfsleiders die niet kon worden geïdentificeerd met de
vennootschap. Uit de vaststelling van de feiten volgde reeds dat de supermarkt-
keten al het nodige had gedaan om het begaan van het delict te voorkomen,
zodat de rechtspersoon zich met succes op straffeloosheid kon beroepen.217

De situering van de ‘controlling mind and will’
Tesco Supermarkets Ltd. was niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten
van de bedrijfsleider, omdat de bedrijfleider niet geacht kon worden tot de ‘con-
trolling mind and will’ van de rechtspersoon te behoren. Het begrip ‘controlling
mind and will’ werd voor het eerst gebruikt door Viscount Haldane, L.C., in de
zaak Lennard’s Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd.218 Voor de in-
vulling van het begrip wordt in rechtspraak en literatuur echter veelal verwezen
naar de overwegingen van Court of Appeal-rechter Lord Denning in de civiele
zaak H.L. Bolton Co. v. T.J. Graham & Sons.219 De zaak betrof een kwestie van
huurrecht. Een verhuurder-rechtspersoon wenste een huurcontract op te zeggen,
omdat hij de ‘bedoeling’ (intention) had een door hem verhuurde bedrijfsruimte
voor zichzelf te gebruiken. Deze bedoeling leverde kennelijk een rechtmatige
grond op voor de opzegging. De huurder van de bedrijfsruimte wenste het ge-
bruik van de bedrijfsruimte echter niet op te geven. De advocaat van de huurder
voerde daartoe aan, dat de verhuurder-rechtspersoon niet de bedoeling had de
ruimte voor zich zelf te gebruiken, omdat het bestuur (‘the board of directors’)
van de verhuurder-rechtspersoon die wens nimmer als collectief in een besluit
zou hebben neergelegd. Denning meende echter dat een dergelijke eis niet
gesteld kon worden. Hij achtte het voldoende als de ‘bedoeling’ de bedrijfs-
ruimte voor zichzelf te gebruiken gevonden kon worden bij een functionaris die
als de ‘directing mind and will’ van de rechtspersoon zou kunnen worden aan-
gemerkt. Lord Denning’s overwegingen ter zake zijn ‘klassiek’ geworden: 

“A company may in many ways be likened to a human body. They have a
brain and a nerve centre which controls what they do. They also have
hands which hold the tools and act in accordance with directions from the

                                                       
216. Vergelijk met betrekking tot de toerekening van mens rea Mann J. in Wings v. Ellis [1984] 1 All ER

1046 (QB): “A company cannot be guilty of an offence unless the specified state of mind was a state
of mind of a person who is or forms part of the directing mind and will of the company.”

217. Zie voor kritiek op deze uitspraak Gobert (1994), p. 722 e.v.
218. [1914-15] All ER Rep. 280 (HL).
219. [1956] All ER 624 (CA).
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centre. Some of the people in the company are mere servants and agents
who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to re-
present the mind or will. Others are directors and managers who represent
the directing mind and will of the company, and control what they do. The
state of mind of these managers is the state of mind of the company and is
treated by the law as such.”

Denning voegde hier aan toe dat in de ‘law of torts’ de fout (‘fault’) van een
manager als de persoonlijke fout van de vennootschap moet worden beschouwd.
“So also in the criminal law, in cases where the law requires a guilty mind as a
condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or the managers
will render the company themselves guilty.”220 Denning stelde verder dat de
vraag of de ‘bedoeling’ van de beleidsbepalende functionarissen als bedoeling
van de vennootschap kon worden aangemerkt moest worden beantwoord aan de
hand van de aard van het geval, de relatieve positie van de functionaris en de
overige relevante feiten en omstandigheden van het geval.221

In de besproken Tesco-zaak meende Lord Diplock dat de ‘controlling mind
and will’ onder meer was gesitueerd bij die personen die volgens de akte van op-
richting en de statuten als de uitvoerende ‘organen’ van de rechtspersoon moe-
ten worden beschouwd: “In my view, therefore, the question: what natural
persons are to be treated in law as being the company for the purpose of acts
done in the course of its business, including the taking of precautions and the
exercise or due diligence to avoid the commission of a criminal offence, is to be
found by identifying those natural persons who by the memorandum and articles
of association or as a result of action taken by the directors, or by the company
in general meeting persuant to the articles, are entrusted with the exercise of the
powers of the company.” Uitdrukkelijk stelde rechter Diplock dat de personen
die de rechtspersoon strafbaar kunnen doen handelen, dezelfden personen zijn
als degenen die de nodige maatregelen kunnen nemen en de nodige zorg kunnen
betrachten om het plegen van het delict in kwestie te voorkomen. Daarmee doel-
de Diplock op de aangehaalde bijzondere disculpatiegrond van de Trade Des-
criptions Act 1968. Lord Reid ten slotte overwoog in de Tesco-zaak: “Normally
the board of directors, the managing director and perhaps other superior officers
carry out the functions of management and speak and act as the company. Their
subordinates do not. They carry out orders from above and it can make no
difference that they are given some measure of discretion. But the board of
directors may delegate some part of their functions of management giving to
their delegate full discretion to act independently of instructions from them. I
see no difficulty in holding that they have thereby put such a delegate in their
place so that within the scope of the delegation he can act as the company.” Met
de ‘delegate’ lijkt Lord Reid te doelen op de zogenaamde ‘managing director’,

                                                       
220. Onder verwijzing naar R. v. I.C.R. Haulage, Ltd. [1944] 1 All ER 691 (CA).
221. Viscount Dilhorne vatte de woorden ‘directors and managers who represent the directing mind and

will’ op als ‘directors and managers who constitute the directing mind and will’. Zie de zaak Tesco
Supermarkets Ltd. v. Nattrass.
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die door het bestuur kan worden aangesteld om de dagelijkse leiding van de
rechtspersoon uit te voeren. Op de betekenis van de begrippen ‘officer’,
‘director’ en ‘managing director’ zal straks, bij de bespreking van de aansprake-
lijkheid van de functionarissen van de rechtspersoon, verder worden ingegaan.

Toerekening van gedragingen van lager gesitueerden: ‘facetaansprakelijkheid’?
Uit de zaak Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v. Securities Com-
mission222, gewezen door de Privy Council, volgt een genuanceerder beeld van
de toerekeningsdoctrine. In deze zaak stond een vennootschap terecht omdat zij
op een zeker moment als ‘substantial security holder’ niet op tijd had gemeld dat
zij een zekere graad van zeggenschap had verworven in een onderneming, hoe-
wel zij wist of behoorde te weten dat zij als ‘substantial security holder’ moest
worden aangemerkt.223 De zaak spitste zich toe op de vraag wiens kennis (of
gebrek aan kennis) als kennis van de vennootschap moest worden aangemerkt.
In eerste feitelijke instantie was door rechter Heron vastgesteld dat K. en N.,
twee ‘senior investment managers’, wisten dat de vennootschap op een gegeven
moment een aanmerkelijk aandeel in een andere onderneming had verworven.
Zonder in te gaan op de gebruikte grondslag voor toerekening rekende de feiten-
rechter de kennis van K. en N. toe aan de vennootschap. In hoger beroep werd
het zelfde resultaat bereikt, maar nu op grond van de vaststelling dat K. als de
‘directing mind and will’ van de vennootschap kon worden aangemerkt. Het
Court of Appeal stelde vast dat K. ooit ‘managing director’ was geweest, maar
ten tijde van de verwerving van de zeggenschap een lager gesitueerde ‘manager’
was geworden. K. diende in de nieuwe constellatie verantwoording af te leggen
aan zijn nieuwe superieur, maar hij bleef op eigen houtje effecten kopen en ver-
kopen zonder zijn managing director hierover in te lichten. In tegenstelling tot
het Court of Appeal meende de vennootschap echter dat K. niet als de ‘directing
mind and will’ van de vennootschap mocht worden aangemerkt. Slechts de raad
van bestuur van de vennootschap was volgens haar als zodanig te beschouwen,
en misschien ook nog de managing director. Deze visie spoort met de gebruike-
lijke uitleg van de ‘identification doctrine’.

Lord Hoffmann betoogde namens de Privy Council dat de woorden
‘directing mind and will’, zoals die voor het eerst zijn gebruikt in de Lennard’s-
zaak, niet altijd goed zijn begrepen. Volgens de rechter hing het in die zaak ver-
woorde aansprakelijkheidsprincipe sterk samen met het in die zaak concreet ten
laste gelegde delict. Volgens Hoffmann kunnen weliswaar algemene regels om-
trent aansprakelijkheid en toerekening worden gegeven, maar de interpretatie
van de delictsomschrijving kan meebrengen dat van die algemene regels moet
worden afgeweken. Zodra erkend wordt dat het bij toerekeningsvragen gaat om
interpretatie van de delictsomschrijving, aldus Hoffmann, kunnen toerekenings-
vraagstukken op een wijze worden beantwoord die net zo ‘ongekunsteld’ is als
de wijze waarop de toerekeningsvraag in eerste feitelijke instantie was opgelost:
                                                       
222. [1995] 3 All ER 918 (PC). Zie over deze zaak onder meer Wells (2001), p. 103 e.v.
223. Het betrof een overtreding van s. 20(3) en (4) van de New Zealand Securities Amendment Act 1988.
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“Once it is appreciated that the question is one of construction rather than
metaphysics, the answer in this case seems to their Lordships to be as straight-
forward as it did to Heron J.” Sterk leunend op de ratio van het litigieuze voor-
schrift overwoog Lord Hoffmann:

“The policy of s. 20 of the 1988 Act is to compel, in fast-moving markets,
the immediate disclosure of the identity of persons who become substanti-
al security holders in public issuers. Notice must be given as soon as that
person knows that he has become a substantial security holder. In the case
of a corporate security holder, what rule should be implied as to the per-
son whose knowlegde for this purpose is to count as the knowledge of the
company? Surely the person who, with the authority of the company, ac-
quired the relevant interest. Otherwise the policy of the Act would be de-
feated. Companies would be able to allow employees to acquire interests
on their behalf which made them substantial security holders but would
not have to report them until the board or someone else in senior mana-
gement got to know about it. This would put a premium on the board
paying as little attention as possible to what its investment managers were
doing. Their Lordships would therefore hold that upon the true constructi-
on of s. 20(4)(e), the company knows that it has become a substantial se-
curity holder when that is known to the person who had the authority to
do the deal. It is then obliged to give notice under s. 20(3).”

De Privy Council lijkt de aansprakelijkheid van de vennootschap in deze zaak
dus niet te beperken tot de gedragingen en de geestesgesteldheid van zij, die de
‘controlling mind and will’ van de rechtspersoon vormen. Door interpretatie van
de delictsomschrijving komt zij tot de conclusie dat het in dit geval gaat om de
gedragingen en de kennis van degene die de bevoegdheid heeft een ‘aanmerke-
lijk belang’ in een onderneming te verwerven. Hoffmann achtte het in casu irre-
levant om te onderzoeken of de investment manager, K., als ‘directing mind and
will’ moest worden aangemerkt. Nogmaals waarschuwde Lord Hoffmann tegen
algemene regels, door aan te geven dat in casu niet is beslist dat een vennoot-
schap voor ieder handelen van iedere ondergeschikte zelf, als vennootschap,
aansprakelijk is; toerekeningsregels zijn afhankelijk van de interpretatie van de
delictsomschrijving:

“But their Lordships would wish to guard themselves against being under-
stood to mean that whenever a servant of a company has authority to do
an act on its behalf, knowledge of that act will for all purposes be attribu-
ted to the company. It is a question of construction in each case as to
whether the particular rule requires that the knowledge that an act has
been done, or the state of mind with which it was done, should be attribu-
ted to the company.”

Soms kan een werknemer een vennootschap aansprakelijk doen zijn wegens op-
lichting, als hij onjuiste gegevens heeft verstrekt aan de belastingdienst, aldus
Hoffmann. In andere gevallen kan een vennootschap niet zonder meer aanspra-
kelijk zijn wegens doodslag (‘manslaughter’) als een werknemer wegens roeke-
loos verkeersgedrag met een bedrijfsvrachtwagen een ander ‘doodrijdt’. “There
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is no inconsistency. Each is an example of an attribution rule for a particular
purpose, tailored as it always must be to the terms and policies of the substantive
rules.” Duidelijk blijkt dat het daderschap van de rechtspersoon sterk afhangt
van de delictsomschrijving en de ratio van de strafbepaling.

Clarkson en Keating juichen de door de Privy Council toegepaste genuan-
ceerde toepassing van de ‘identification doctrine’ toe. “This broader approach to
the identification doctrine is to be welcomed. If a company employs a health and
safety manager, it is obvious that his or her acts and knowledge should be
attributed to the company for health and safety purposes even if the person is of
relatively lowly status within the company.”224 De meer casuïstische benadering
van het toerekeningsvraagstuk, gekoppeld aan de delictsomschrijving in kwestie,
heeft inderdaad belangrijke voordelen. De ‘open benadering’ doet recht aan de
vele verschijningsvormen van ‘het strafbare feit’ en biedt ruimte tot nuancerin-
gen, al naar gelang de omstandigheden van het geval. De voordelen van een der-
gelijke benadering doen zich juist gevoelen bij delicten die door corporaties
worden gepleegd, omdat het mogelijk is rekening te houden met de wijze waar-
op de corporatie is georganiseerd. De ‘investment manager’ was in de Meridian-
zaak bevoegd tot de aan- en verkoop van effecten, en opereerde min of meer
zelfstandig ten opzichte van zijn managing director. Aangezien hij, als bevoegde
persoon, wist dat een aanmerkelijk belang was aangekocht kon het niet-melden
daarvan aan de rechtspersoon worden toegerekend. Eerder is gebleken, dat de
Nederlandse wetgever waarschijnlijk eveneens voorstander is geweest van een
‘open benadering’ van het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon.

Smith betwijfelt evenwel of het oordeel in de Meridian-zaak de ‘controlling
mind and will’-doctrine opzij heeft gezet. Bij zijn oordeel had de Privy Council
onder meer de zaak Re Supply of Ready Mixed Concrete225 betrokken, waarin
het House of Lords een vennootschap aansprakelijk had geacht voor het
handelen van een werknemer. De schrijver vraagt zich af of die zaak autoriteits-
waarde heeft. “Ready Mixed Concrete was a case of civil contempt of court and
the result would not necessarily have been the same if it had been a criminal
offence requiring mens rea. In Meridian itself, it was held that the acts of the
company’s investment manager were properly attributed to the company for the
purposes of the New Zealand Securities Act 1988. Perhaps all that these cases
demonstrate is that a statute imposes vicarious liability if that appears to be the
intention of the legislature.”226 Smith suggereert dus dat het in de Meridian-zaak
eigenlijk om ‘vicarious liability’ ging; in dat geval echter is een rechtspersoon
technisch gezien niet voor eigen gedragingen, maar voor gedragingen van een
ander aansprakelijk. Overigens zou de ‘investment management’, zoals ook het
Court of Appeal heeft gemeend, ook onder de ‘directing mind and will’-doctrine
de vennootschap mogelijk strafbaar hebben kunnen laten handelen. Zoals bleek
sprak Lord Reid in de Tesco-zaak van ‘the board of directors, the managing

                                                       
224. Clarkson en Keating (1998), p. 234. 
225. Re Supply of Ready Mixed Concrete [1995] 1 All ER 135 (HL).
226. Smith (1999), p. 183.
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director and perhaps other superior officers of a company’ die ‘speak and act as
the company’. K. zou, gezien zijn takenpakket, als ‘other superior officer’ kun-
nen worden aangemerkt. 

Het is dus de vraag hoeveel ‘broader’ de aanpak van de Privy Council wer-
kelijk is.227 Haar visie op ‘aansprakelijkheidsregels’ is echter duidelijk: per de-
lict zou, mede gezien de ratio van de strafbepaling, bepaald moeten worden, hoe
de aansprakelijkheid in concreto behoort te worden vormgegeven. Daarbij is niet
alleen de delictsomschrijving van belang, maar ook ‘the policies of the sub-
stantive rules’. Daarmee lijkt te zijn uitgedrukt dat de concrete doelstelling van
de wettelijke norm mede beslissend is voor de vraag, hoe aansprakelijkheid in
concreto behoort te worden vormgegeven.228 

5.10.3 ‘Vicarious liability’ van rechtspersonen

De tweede grondslag waarop de aansprakelijkheid van rechtspersonen kan zijn
gebaseerd is ‘vicarious liability’. Rechtspersonen kunnen naar Engels recht op
dezelfde wijze als natuurlijke personen ‘plaatsvervangend aansprakelijk’ zijn
voor gedragingen van werknemers, verricht gedurende hun (contractuele) werk-
zaamheden. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt in de Engelse dogmatiek,
zo bleek in het vorige hoofdstuk, veelal niet gezien als aansprakelijkheid voor
eigen gedrag; vicarious liability betreft de aansprakelijkheid voor gedragingen
van anderen.229

Vicarious liability van een rechtspersoon werd onder meer aangenomen in
de zaak Mousell Bros. v. London and North Western Rail. Co.230 De zaak betrof
een limited company, die werd vervolgd omdat een ‘manager’ een ‘aangiftefor-
mulier’ betreffende goederen, die door een spoorwegmaatschapij vervoerd zou-
den worden, niet conform de waarheid had opgemaakt. Op die wijze meende de
manager de vervoerskosten te kunnen drukken. Het onjuist invullen van een der-
gelijk bescheid leverde een overtreding op van de Railway Clauses Consoli-
dation Act 1845. Voor strafbaarheid diende bewezen te worden dat het aangifte-
formulier valselijk was opgemaakt met de bedoeling (intent) het betalen van

                                                       
227. Robert-Tissot (1996), p. 99 is wel overtuigd van de ruimere benadering van aansprakelijkheid:

“Although he relied on earlier authorities the approach he expounded leads to a considerable
widening of the potential scope for criminal prosecutions to be brought against companies.” Met
‘he’ doelt de schrijver op rechter Hoffmann, die overigens het standpunt van de gehele Privy
Council verwoordde.

228. De door de Privy Council gekozen benadering van aansprakelijkheid werd uitdrukkelijk afgewezen
bij de bepaling van aansprakelijkheid van een vennootschap wegens (common law) ‘manslaughter’.
Zie de naar aanleiding van de ‘Southall rail crash’ gewezen zaak R. v. Great Western Trains, en het
commentaar op die zaak van Wells (2001), p. 105. Na de genoemde ‘rail crash’ is een voorstel
gelanceerd om te komen tot een ‘statutory offence of corporate killing’; kritisch daarover: Wells
(2001), p. 126.

229. Wells (2001), p. 101, verwoordt het verschil tussen aansprakelijkheid op basis van de ‘identification
doctrine’ en aansprakelijkheid in geval van ‘vicarious liability’ op treffende wijze: “(...) identifi-
cation liability stops at the boardroom, vicarious extends to the company liability for all em-
ployees.”

230. [1916-17] All ER Rep. 1101 (KB). Zie over de zaak onder meer Wells (2001), p. 90 e.v.
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tolgeld te omzeilen. De manager behoorde niet tot de ‘controlling mind and will’
van de verdachte rechtspersoon. Vastgesteld werd dat de bestuurders van de
rechtspersoon niets afwisten van het onjuist invullen van het formulier, en op
geen enkele wijze hadden deelgenomen aan het door de manager begane delict.
De rechtspersoon werd niettemin aansprakelijk geacht, omdat sprake was van
‘vicarious liability’. Viscount Reading, C.J. concludeerde op dit punt:

“In view of the language and the purposes of the Act of 1845, I am of the
opinion that it was the intention of the legislature to fix responsibility for
this quasi-criminal act upon the principal if the forbidden act was done by
the servant whilst acting within the scope of his employment. If the view
which I have expressed is the true one there is nothing to distinguish a li-
mited company from any other principal, and the appellants were properly
held liable for the acts of their manager (...).”

Rechter Atkin J. voegde hieraan toe: “Upon the authorities which have been
cited it appears to me to be clear that, although primâ facie a principal cannot be
held criminally responsable for the acts of his servants, there may be instances in
which the legislature have resolved to prohibit an act or to enforce a duty in such
words as to make the prohibition or the enforcement of the duty absolute. In
such a case the principal is liable if the act is in fact done by his servant,
although he himself may know nothing whatever about it.” Rechter Atkin legde
met zijn overwegingen geen verband tussen ‘vicarious liability’ en ‘offences of
strict liability’; het delict in kwestie eiste immers bewijs van mens rea.231 De
rechter bedoelde kennelijk, dat gezien vanuit de master sprake was van ‘absolute
liability’, omdat niet doorslaggevend was wat zij (de vennootschap) wist. Uitein-
delijk werd de vennootschap strafrechtelijk aansprakelijk geacht voor het valse-
lijk opmaken van een aangifteformulier, met de bedoeling de betaling van tol-
geld te ontlopen.

De zaak Mousell Bros. v. London and North Western Rail. Co. wordt tegen-
woordig beschouwd als een uitzondering, en wel vanwege het feit dat de
‘master’ niet alleen aansprakelijk werd geacht voor de gedraging van de ‘ser-
vant’, maar ook voor de bij de servant gevonden geestesgesteldheid. In het
vorige hoofdstuk bleek reeds, dat vicarious liability zich in beginsel slechts kan
voordoen bij ‘strict liability’-delicten; bij delicten die mens rea eisen kan slechts
een vaststaande (volledige) delegatie van taken en bevoegdheden tot toerekening
van mens rea leiden. Voor zover een delict bewijs van mens rea eist lijkt tegen-
woordig in beginsel slechts de ‘identification doctrine’ tot strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon te kunnen leiden. Bij Simester en Sullivan
blijkt echter, dat het delegatiebeginsel op rechtspersonen kan worden toe-
gepast.232 Wells relativeert het belang van deze aansprakelijkheidsgrondslag
echter, omdat zij zich met name voordoet bij vergunningdelicten in het kader

                                                       
231. Zie Wells (2001), p. 91.
232. Simester en Sullivan (2000), p. 250. Clarkson en Keating, Smith en Archbold lijken deze modaliteit

te negeren.
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van de exploitatie van horecagelegenheden.233 Zij komt tot de conclusie dat bij
mens rea-delicten in beginsel de ‘identification doctrine’ moet worden toege-
past, terwijl bij strict liability-delicten ‘vicarious laibility’ tot aansprakelijkheid
van de rechtspersoon kan leiden. Uit de Tesco Supermarkets-zaak blijkt verder
dat de ‘identification doctrine’ ook van toepassing is op de vraag of de vennoot-
schap zich op een disculpatiebepaling kan beroepen. Uit de in paragraaf 5.10.5
te bespreken case lijkt evenwel te volgen, dat ook in gevallen waarin geen
sprake is van (volledige) delegatie de werkgever-rechtspersoon onder omstan-
digheden verantwoordelijk kan zijn voor de bij een werknemer gevonden − en in
het kader van disculpatie van belang zijnde − subjectieve geestesgesteldheid. 

5.10.4 Zorgplichtschendingen

In de vorige hoofdstukken is reeds enige malen aandacht besteed aan de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid wegens de schending van zorgplichten. Bepalingen
van die aard zijn onder meer neergelegd in het Engelse arbeidsomstandig-
hedenrecht. Gebleken is dat bij dergelijke delicten de enkele schending van de
zorgplicht, ofwel het enkele bewijs van het niet-intreden van het door de wet-
gever gewenste resultaat, tot strafbaarheid kan leiden. De rechtspraak stelt zich,
zo bleek, op het standpunt dat dergelijke delicten geen ‘vicarious liability’
scheppen. Zorgplichtschendingen zonder subjectieve delictsbestanddelen blijken
bovendien eigenlijke omissiedelicten op te leveren, die zonder toepassing van de
‘identification doctrine’ op het conto kunnen worden geschreven van de door de
wetgever aangewezen rechtspersoon-normadressaat. Smith schreef over de
schending van s. 3(1) van de HSWA 1974, zo bleek eerder: “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.”234

Kennelijk geldt de ‘identification doctrine’ in voorkomende gevallen alleen bij
commissiedelicten, en niet bij eigenlijke omissiedelicten.

5.10.5 ‘Vicarious liability’ of ‘identification doctrine’: de rol van disculpa-
tiegronden en het belang van effectieve wetshandhaving

In de zaak Tesco Supermarkets v. Nattrass werd uitgemaakt dat de rechtsper-
soon zich met succes kon beroepen op de omstandigheid dat het strafbare feit in
kwestie door een ander dan hemzelf was gepleegd; de rechtspersoon ging uit-
eindelijk vrijuit, omdat hij bovendien kon aantonen dat hij al het nodige had
gedaan om het begaan van een wetschending door een ander of hemzelf te voor-
komen. De ‘andere persoon’ was in deze zaak een werknemer van de rechts-
persoon; kennelijk kon de ‘rechtspersoon’, beheerst door de ‘controlling mind
and will’, mede op basis van de disculpatiebepaling worden onderscheiden van
‘lager gesitueerd’ personeel. In een andere zaak met betrekking tot de Tesco-
                                                       
233. Wells (2001), p. 98 en 99.
234. Smith (1995), p. 654.
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supermarktketen, Tesco Stores Ltd. v. Brent London Borough Council,235 kon
een dergelijke scheiding niet worden gemaakt. In die zaak werd de aansprake-
lijkheid van de supermarktketen dan ook niet gebaseerd op de ‘identification
doctrine’, maar op ‘vicarious liability’. Naast de interpretatie van de aan de
delictsomschrijving gekoppelde disculpatiegrond heeft ook het belang van effec-
tieve wetshandhaving een rol gespeeld bij de beslissing de aansprakelijkheid op
‘vicarious liability’ te baseren.

De aanleiding tot de zaak was als volgt. Op een dag bevond een ‘trading
standards officer’ van de gemeente Brent (London) zich samen met een jongen
van veertien jaren oud, ene Stuart, buiten een winkel van Tesco Stores Ltd. De
inspecteur instrueerde de jongen de winkel binnen te gaan en een videofilm uit
te zoeken met de leeftijdsaanduiding “18”. De jongen diende de film vervolgens
af te rekenen bij kassa 43 met een biljet van £ 10, dat door de inspecteur was
verstrekt. Aldus geschiedde, en even later verliet de jongen de winkel met een
videofilm voor achttien jaar en ouder. De film werd overhandigd aan de inspec-
teur. Vervolgens initieerde de inspecteur een strafzaak tegen Tesco Stores Ltd.
wegens de schending van s. 11(1) van de Video Recordings Act 1984:

“Where a classification certificate issued in respect of a video work states
that no video recording containing that work is to be supplied to any per-
son who has not attained the age specified in the certificate, a person who
supplies or offers to supply a video recording containing that work to a
person who has not attained the age so specified is guilty of an offence
unless the supply is, or would if it took place to be, an exempted supply.”

Aan dit strict liability-delict was een bijzonder verweer gekoppeld, opgenomen
in s. 11(2) van de wet:

“It is a defence to a charge of committing of an offence under this section
to prove − (a) that the accused neither knew nor had reasonable grounds
to believe that the classification certificate contained the statement con-
cerned, (b) that the accused neither knew nor had reasonable grounds to
believe that the person concerned had not attained that age, or (c) that the
accused believed on reasonable grounds that the supply was, or would if it
took place be, an exempted supply by virtue of section 3(4) or (5) of this
Act.”

De zaak Tesco Stores Ltd. v. Brent London Borough Council spitste zich uitein-
delijk toe op de uitleg van de bijzondere disculpatiegrond, en in het bijzonder op
de uitleg van s. 11(2) onder b. Kon de verdachte, Tesco Stores Ltd., zich met
succes beroepen op de omstandigheid dat hij wist noch redelijkerwijs had kun-
nen weten dat de videoband was geleverd aan iemand die nog geen achttien
jaren oud was? Om deze vraag te kunnen beantwoorden diende volgens rechter
Staughton te worden vastgesteld wiens of wier ‘feitelijke’ wetenschap de weten-
schap van de rechtspersoon vormde. Was uiteindelijk de kennis van de caissière,

                                                       
235. [1993] 2 All ER 718 (QB).



377DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

ene Miss Jones, doorslaggevend, of ging het om de kennis van zij, die de ‘con-
trolling mind and will’ vormden van de vennootschap? Daarbij stond op basis
van de bevindingen in eerste aanleg vast dat de caissière had geweten dat de
jongen aan wie de band werd geleverd jonger was dan achttien jaar, terwijl van
de ‘controlling mind and will’ van de vennootschap niet gezegd kon worden dat
die (enige) wetenschap had van de leeftijd van de klant. Indien de kennis van de
‘controlling mind and will’ relevant zou zijn, zou de rechtspersoon zich met
succes kunnen beroepen op de disculpatiegrond; indien de kennis van de cais-
sière doorslaggevend zou zijn, zou het beroep falen:

“What mattered in term of s 11(2)(b) was whether the accused (Tesco Sto-
res Ltd) neither knew nor had reasonable grounds to believe that Stuart
was under the age of 18. On that topic the justices did find that the video
film was supplied to a person clearly under the age of 18 years. We take
that to be a finding that Miss Jones did have reasonable grounds to believe
that Staurt was under 18. That is accepted, and there has been no argu-
ment to the contrary. The justices made no finding as to who comprised
the directing mind and will of Tesco Stores Ltd, or whether those persons
neither knew nor had reasonable grounds to believe that Stuart was aged
less than 18. The justices regarded those matters as irrelevant. I do not for
one moment suppose that those persons had reasonable grounds for belie-
ving anything on the topic. If it is the knowledge or information of those
persons that is relevant, there was a defence to this offence. That too is
accepted. The main and almost the only question on this appeal is thus
whether s 11(2)(b) of the 1984 Act is concerned with the knowledge and
information of the employee who supplies the video film or only with the
knowledge and information of those who represent the directing mind and
will of Tesco Stores Ltd.”

Het antwoord op de ‘main and almost only question’ hing, zo blijkt uit de ver-
dere overwegingen van Staughton, sterk samen met de aard van de aanspra-
kelijkheid van de rechtspersoon. Diende de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon in het geval van s. 11(1) Video Recordings Act 1984 aan de hand van
de ‘identification doctrine’ te worden vormgegeven, of was sprake van
‘vicarious liability’ van de rechtspersoon voor de gedragingen van zijn (lagere)
werknemers? Bij de beantwoording van de vraag leunde rechter Staughton sterk
op de overwegingen uit de zaak Tesco Supermarkets v. Nattrass. In die zaak
werd de ‘identification doctrine’ van belang geacht voor de vraag of de vennoot-
schap zich met succes op een disculpatiebepaling kon beroepen. 

De zaak Tesco Supermarkets was, aldus Staughton, opgebouwd uit een
drietal stappen. In de eerste plaats wordt uit de zaak duidelijk dat de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon in beginsel moet worden
gebaseerd op de ‘identification doctrine’. Bij wijze van uitzondering kan uit de
wet blijken, dat een rechtspersoon ook ‘vicariously liable’ kan zijn. Staughton
overwoog: “In the ordinary way a company is not guilty of a crime unless the
criminal conduct and the guilty mind exist not merely in a servant or agent of
the company of junior rank but in those who truly manage its affairs. Statutes
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may and sometimes do provide otherwise. There are offences for which, in
derogation of the general rule, a company may incur liability through the
behaviour of its servants.” In de tweede plaats werd uit de zaak Tesco Super-
markets duidelijk, dat de delictsomschrijving die in die zaak centraal stond (s.
11(2) van de Trade Descriptions Act 1968) op het eerste gezicht wees op
‘vicarious liability’. In de derde plaats echter bracht de uitleg van de bijbeho-
rende disculpatiebepaling (s. 24(1) van de Trade Descriptions Act 1968) mee dat
de delictsomschrijving (toch) niet zag op ‘vicarious liability’ van de rechts-
persoon, maar op het ‘eigen gedrag’ van de rechtspersoon. Voor de duidelijk-
heid zal de bedoelde disculpatiebepaling nog eens worden weergegeven:

“In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject to sub-
section (2) of this section, be a defence for a person charged to prove - (a)
that the commission of the offence was due to a mistake or the reliance on
information supplied to him or to the act or default of another person, an
accident or some other cause beyond his control; and (b) that he took all
reasonable precautions and excercised all due diligence to avoid the
commission of such an offence by himself or any person under his con-
trol.”

Staughton overwoog: “The third point considered in Tesco Supermarkets v
Nattrass, which was critical to the decision, was that s 24 of the 1968 Act was
concerned with the conduct of the company itself by those who managed its
business. The ‘person charged’ in the section clearly meant the company. The
words ‘he’, ‘himself’, and ‘his’ meant the company by its directing mind and
will.” De disculpatiebepaling uit de Video Recordings Act 1984 verschilde op
dit punt van de disculpatiebepaling uit de Trade Descriptions Act 1968, aldus
rechter Staughton:

“In my judgement s 11(2) of the 1984 Act is different both in language
and content form s 24 of the 1968 Act. I see no reason why it should ne-
cessarily have the same meaning as that laid down in Tesco Supermarkets
v Nattrass. The language here draws no distinction between the accused
and those under his control. The content is concerned with knowledge and
information, not due diligence.”

Uit de overwegingen blijkt dat volgens Staughton in s. 24 van de Trade Des-
criptions Act 1968 een onderscheid was aangebracht tussen de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, en het ‘lagere’ personeel. Met be-
trekking tot s. 11(2) van de Trade Descriptions Act kon de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, zich erop beroepen dat hij de no-
dige maatregelen had genomen opdat ‘een ander’, een lager gesitueerd perso-
neelslid, de wet niet zou overtreden. In de disculpatiebepaling van de Video
Recordings Act 1984 werd een dergelijk onderscheid niet gemaakt, aldus
Staughton. Deze constatering werd beïnvloed door het gegeven dat de discul-
patiebepaling van de wet uit 1984 geen ‘due diligence’ verweer betrof. Nu in de
disculpatiebepaling geen onderscheid werd gemaakt tussen de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, en ‘lager gesitueerden’, was de
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rechtspersoon ‘vol’ aansprakelijk voor de gedraging en de kennis van de
kassière. De disculpatiebepaling van de Video Recordings Act 1984 betrof dan
ook niet de wetenschap van de ‘controlling mind and will’, maar de wetenschap
van de kassière. Vastgesteld was reeds, dat de caissière ‘positieve wetenschap’
had omtrent de leeftijd van de jongen aan wie de band werd geleverd; de jongen
was ‘duidelijk’ jonger dan achttien jaar, zodat zij moet hebben geweten dat hij
nog geen achttien was. De rechtspersoon kon zich uiteindelijk niet met succes
op de disculpatiebepaling beroepen omdat de kassière, door middel van wie de
rechtspersoon de videoband had geleverd, moest hebben geweten dat de jongen
nog geen achttien was.

De idee, dat voor de beoordeling van het disculpatieberoep van de rechts-
persoon uiteindelijk de kennis van de werknemer relevant was, werd sterk be-
invloed door het belang van een effectieve wetshandhaving. Staughton over-
woog in dit verband:

“It is, as I have already suggested, absurd to suppose that those who ma-
nage a vast company would have any knowledge or any information as to
the age of a casual purchaser of a video film. It is the employee that sells
the film at the check-out point who will have knowledge or reasonable
grounds for belief. It is her knowledge or reasonable grounds that are re-
levant. Were it otherwise, the statute would be wholly ineffective in the
case of a large company, unless by the merest chance a youthful purchaser
were known to the board of directors. Yet Parliament contemplated that a
company might commit the offence.”

Daarbij vergeleek Staughton de positie van de rechtspersoon met die van de
eigenaar van een eenmanszaak:

“By contrast, the single-handed shopkeeper would be less readily able to
rely on the defence section, although he would fare beter if he had an as-
sistant serving at the counter while he was in the back of the shop. I can-
not believe that Parliament intended the large company to be acquitted but
the single-handed shopkeeper convicted.”

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat aansprakelijkheid voor de gedragingen
en de geestesgesteldheid van een werknemer alleen onder de werking van het
zogenaamde ‘delegatiebeginsel’ kan plaatsvinden. Alleen indien het beheer van
bijvoorbeeld een winkel (volledig) door een eigenaar aan een ander is overge-
laten kan de eigenaar aansprakelijk zijn voor de geestesgesteldheid en de gedra-
gingen van de ander. In de zaak Tesco Stores Ltd. was geen sprake van (vol-
ledige) delegatie van de bedrijfsvoering aan de caissière. Smith acht de uitspraak
dan ook onjuist, omdat hij de aansprakelijkheid voor de wetenschap van een
ander bij de vaststelling van ‘vicarious liability’, ook bij de vraag of een ver-
dachte zich kan disculperen, alleen mogelijk acht als het ‘management’ van de
supermarkt (volledig) aan de caissière zou zijn gedelegeerd.236 Dat was in deze
                                                       
236. Zie zijn commentaar op de strafzaak in CLR 1993, p. 625 en 626. Zie voor wat betreft het

Nederlandse recht HR 19 januari 1999, NJ 1999, 291: het bestaan van wetenschap bij een
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zaak zoals gezegd niet het geval. Toepassing van het delegatiebeginsel zou
evenwel hebben betekend, dat Tesco Stores vrijuit zou gaan; ook bij toepassing
van de ‘identification doctrine’ zou de supermarktketen straffeloos zijn ge-
bleven. Indien de niet-toepasselijkheid van het delegatiebeginsel een ongewenst
effect zou zijn, dient de wetgever in te grijpen, aldus Smith. Het is evenwel de
vraag of de uitspraak zo moet worden gelezen, dat de rechtspersoon in de Tesco
Stores-zaak ‘direct’ verantwoordelijk is gehouden voor de positieve wetenschap
van de werknemer. Mogelijk heeft de rechter, op een enigszins omslachtige
wijze, tot uitdrukking willen brengen dat een ‘vicariously liable’ rechtspersoon,
een rechtspersoon dus die aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn (lagere)
personeel, niet kan beweren dat hij niets heeft geweten als tevens vaststaat, dat
zijn lagere personeel een relevante omstandigheid wel heeft geweten.

Anders dan in de iets later gewezen Meridian-zaak wordt in de Tesco
Stores-zaak (nog) vastgehouden aan het onderscheid tussen zij die de ‘control-
ling mind and will’ vormen en de rechtspersoon zelf aansprakelijk kunnen doen
zijn, en de ondergeschikten in het algemeen voor wiens handelen de rechts-
persoon ‘plaatsvervangend’ aansprakelijk kan zijn. Vooralsnog is onduidelijk of,
gezien de overwegingen in de Meridian-zaak, een rechtspersoon naar Engels
recht aansprakelijk kan zijn op grond van toerekening van de gedragingen en de
geestesgesteldheid van een werknemer, die, zoals de caissière van Tesco Stores,
slechts uitvoerende taken heeft. 

5.11 Afgeleide aansprakelijkheid van functionarissen

5.11.1 ‘Secundary liability’

Leidinggevende functionarissen van een rechtspersoon kunnen in een aantal
gevallen in hun bijzondere kwaliteit van bijvoorbeeld ‘bestuurder’ (‘director’)
worden aangesproken. Voorbeelden van dergelijke delicten kunnen onder meer
worden gevonden in het Engelse jaarrekeningenrecht, en zullen verderop ter
sprake komen. Een andere, vaak voorkomende grondslag voor de aansprakelijk-
heid van functionarissen betreft de aansprakelijkheid voor strafbare feiten die
zijn begaan door de rechtspersoon. In veel bijzondere wetten is een bepaling op-
genomen, die de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor feiten, begaan door cor-
poraties, uitbreidt tot bepaalde functionarissen en feitelijke beleidsbepalers van
de vennootschap. Een standaardvoorbeeld van een dergelijke bepaling is te vin-
den in s. 20(1) van de Trade Descriptions Act 1968, de wet die ter sprake kwam
bij de bespreking van de Tesco-zaken:

“Where an offence under this Act which has been committed by a body
corporate is proved to have been committed with the consent and conni-
vance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director,

                                                       
werknemer die in loondienst is betrokken bij de bedrijfsvoering van een besloten vennootschap kan
meebrengen dat de vennootschap geen succesvol beroep kan doen op afwezigheid van alle schuld.
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manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any
person purporting to act in any such capacity, he as well as the body cor-
porate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded
against and punished accordingly.”

Volgens Smith is het tegenwoordig ‘common form’ om dergelijke voorschriften
op te nemen in wetten waarin delicten zijn geformuleerd, die in de praktijk (ook)
door rechtspersonen worden gepleegd.237 Volgens de schrijver wordt met de be-
palingen een ‘secundary liability’ uitgedrukt.238

Een functionaris kan worden bestraft wegens een door ‘zijn’ rechtspersoon
begaan delict als bewezen kan worden dat de rechtspersoon een strafbaar feit
heeft begaan, en als bewezen kan worden (1) dat hij met het plaatsvinden van
het feit heeft ‘ingestemd’, (2) dat hij het feit ‘oogluikend heeft toegelaten’ of (3)
dat het feit valt toe te schrijven aan zijn onachtzaamheid (‘neglect’).239 Zowel
culpose als opzettelijke betrokkenheid kan derhalve aansprakelijkheid mee-
brengen. Smith schrijft: “So far as “consent” and “connivance” are concerned
the provision probably effects only a slight extension of the law; for the officer
who expressly consents or connives at the commission of the offence will be
liable as a secondary party (...). There may be a consent which does not amount
to counselling or abetting, however; and the words “attributable to any neglect
on the part of” clearly imposes a wider liability in making the officer liable for
his negligence in failing to prevent the offence.”240 Voor aansprakelijkheid
wegens ‘negligence’ is vereist dat de prosecutor bewijst dat op de functionaris,
gezien het concrete geval, een verplichting rustte die is verwaarloosd. Dit kan
bijvoorbeeld meebrengen dat een secretary, die ‘slechts’ administatieve verant-
woordelijkheden heeft, niet wegens onachtzaamheid kan worden aangesproken
wegens strafbare feiten die bijvoorbeeld niets te maken hebben met zijn taken-
pakket.241

Volgens Leigh hebben bepalingen van ‘secundary liability’ een uitdrukke-
lijk subsidiair karakter. “Their use might well be reserved for cases in which the
violation was apparantly wilful or the result of apparant gross negligence, as
where the offence was a second or third offence against the regulatory
provisions of the same statute. In that case, they would be reserved for use by
the prosecution in situations in which it was clear that fining the corporation had
failed to act as a deterrent. They should be used essentially as supplementary
powers.”242 In de eerste plaats zouden de bepalingen dus alleen moeten worden
ingezet als het primair aanspreken van de rechtspersoon niet afschrikwekkend is
geweest. Dat spoort met de eerder gedane bevinding ten aanzien van het Neder-
landse recht: de handhaving kan zich primair op de rechtspersoon richten, en
                                                       
237. Smith (1999), p. 187.
238. Wells (2001), p. 162 spreekt in dit verband van ‘directorial liability’.
239. Zie voor wat betreft de bewijslast van de vervolgende instantie uitdrukkelijk Leigh (1994), p. 365.
240. Smith (1999), p. 187. Zie over de termen ook Leigh (1969), p. 179 e.v.
241. Zie over de reikwijdte van ‘secundary liability’ wegens ‘neglect’: Huckerby v. Elliott [1970] 1 All

ER 189 (QB).
242. Leigh (1969), p. 181. 
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alleen in bijzondere gevallen richten op de natuurlijke personen die betrokken
zijn geweest bij de gedraging van de rechtspersoon. In de tweede plaats blijken
de bijzondere gevallen, waarin Leigh toepassing van ‘secundary liability’ aange-
wezen acht, in hoge mate overeen te komen met het eerder geschetste straf-
vorderingsbeleid ten aanzien van feitelijk leidinggevers naar Nederlands recht:
natuurlijke personen zullen in beginsel pas worden aangesproken op basis van
het daderschap van de rechtspersoon indien sprake is van in het oog springende
verwijtbaarheid of recidive. In een ander verband heeft Leigh opgemerkt dat de
bepalingen in de praktijk nauwelijks worden toegepast.243 Kennelijk kan de
vervolgende instantie voldoende uit de voeten met het primair aanspreken van
de rechtspersoon.

De betekenis van de begrippen ‘director’, ‘secretary’ en ‘manager’ sluit aan
bij de uitleg die deze begrippen hebben gekregen in het Engelse vennootschaps-
recht. De bepalingen van ‘secundary liability’ noemen daarnaast nog andere per-
sonen: personen die een positie bekleden die gelijkwaardig is aan die van de
genoemde functionarissen, en personen die zich uitgeven voor of zich feitelijk
‘gedragen’ als de genoemde functionarissen. In de volgende paragrafen zullen
de wettelijke begrippen kort worden besproken.

5.11.2 Aansprakelijke personen

De ‘director’ 
Het begrip ‘director’ (bestuurder) wordt in de eerste plaats formeel uitgelegd: de
‘director’ is degene die overeenkomstig de daarvoor geldende regels is aange-
steld. Veelal is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd bestuur-
ders aan te stellen, terwijl ‘het bestuur’ (board of directors) zelf in de meeste
gevallen bevoegd is opengevallen plaatsen op te vullen.244 Binnen het bestuur
van een public company (vergelijkbaar met onze naamloze vennootschap) wordt
dikwijls onderscheid gemaakt tussen ‘executive directors’ en ‘non-executive
directors’.245 De uitvoerende bestuurders zijn betrokken bij de dagelijkse leiding
van de vennootschap, terwijl de niet-uitvoerende bestuurders meer zijn betrok-
ken bij het algemene beleid en het toezicht op de gang van zaken. Zo beschouwd
heeft de non-executive director enige trekken van de Nederlandse commissaris,
met dit verschil dat de non-executive director deel uitmaakt van het bestuur en
geen zitting heeft in een apart toezichthoudend orgaan. Verder blijkt het onder-
scheid tussen ‘executives’ en ‘non-executives’ alleen in de praktijk te worden
gemaakt: “It must finally be stressed that while the distinction between
executive and non-executive directors is well established as a matter of business
practice, the law does not distinguish between the categories and each is subject
to the full range of legal duties and responsibilities (...),” aldus Farrar.246

                                                       
243. Leigh (1994), p. 365. Wells (2001), p. 162, komt tot dezelfde conclusie. 
244. Farrar (1991), p. 343 en 344.
245. Zie hieromtrent onder meer Palmer’s company law (2002), p. 8061 e.v.
246. Farrar (1991), p. 343.
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Het bestuur kan op grond van de oprichtingsakte of de statuten bevoegd zijn om
één of meer personen uit hun midden aan te wijzen die de functie van ‘managing
director’ vervult.247 De managing director heeft de daadwerkelijke dagelijkse
leiding, en heeft zich daardoor enigszins losgemaakt van ‘het bestuur’ als
zodanig. De managing director dient namelijk over bevoegdheden te be-
schikken die kunnen worden uitgeoefend zonder telkens ‘the board’ als zodanig
te moeten raadplegen. Echter: een eenmaal aangestelde managing director blijft
deel uitmaken van ‘het bestuur’. Indien de statuten zulks toelaten mag een be-
stuurder bovendien een plaatsvervanger aanstellen: een ‘alternate director’.248

Deze treedt op als de eigenlijke bestuurder afwezig is. De plaatsvervanger kan
een buitenstaander zijn, maar mogelijk is ook dat een ander bestuurslid optreedt
als plaatsvervanger. Op de plaatsvervanger rusten dezelfde plichten en verant-
woordelijkheden als die, die op een ‘echte’ director rusten.249 

Naast de ‘juridische bestuurder’ kent het Engelse recht de ‘feitelijke be-
stuurder’. Of een wet of wetsbepaling zich uitstrekt tot dergelijke bestuurders,
zal moeten blijken uit een bijzondere wettelijke voorziening. Voor wat betreft de
Companies Act 1985 omvat het begrip ‘director’ telkens de feitelijke bestuurder,
zo blijkt uit s. 741(1) CA 1985. Section 741(1) van de CA 1985 bepaalt: “In this
Act “director” includes any person occupying the position of director, by what-
ever name called.” Zodra iemand de positie van bestuurder bekleedt kan hij als
‘director’ worden aangemerkt, ongeacht de specifieke aanduiding van de func-
tie. “It is possible therefore to be a director in legal terms while being described
as a manager or governor, for example,” aldus Farrar.250

Tot slot kennen een aantal wetten, waaronder de Companies Act 1985, naast
de juridische en de feitelijke bestuurder, het begrip ‘shadow director’. Deze
bestuurder valt voor wat betreft de Companies Act 1985 niet onder het begrip
‘director’ zoals aangeduid in s. 741(1) van de wet. De Companies Act geeft
namelijk expliciet aan, welke bepalingen zich uitstrekken tot de ‘schaduw-
bestuurder’. In s. 741(2) CA 1985 is aangegeven wie in voorkomende gevallen
met het begrip wordt bedoeld: “In relation to a company, “shadow director”
means a person in accordance with whose directions or instructions the directors
of the company are accustomed to act. However, a person is not deemed to be a
shadow director by reason only that the directors act on advice given by him in a
professional capacity.” Een ‘schaduwbestuurder’ opereert achter de schermen,
terwijl hij niet ‘als bestuurder’ is benoemd. Davies omschrijft het verschil tussen
de feitelijke bestuurder en de ‘schaduwbestuurder’ als volgt: “The difference
between liability as a de facto director and as a shadow director is that the
former has openly acted as if he had been validly appointed, whether or not
there are other, properly appointed, directors, whereas the definition of shadow
director “presupposes that there is a board of directors who act in accordance
                                                       
247. Zie over de ‘managing director’ onder meer Davies (1997), p. 193.
248. Zie over dit begrip Davies (1997), p. 342 en Palmer’s company law (2002), p. 8014. 
249. Zie s. 69 CA 1985.
250. Farrar (1991), p. 341, noot 9. De bestuurders van een company limited by guarantee worden, zo valt

te lezen bij Davies (1997), p. 182, soms ‘governors’ genoemd.
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with instructions from someone else, the eminence grise or shadow director.””251

Door een aantal bepalingen mede uit te strekken tot de ‘schaduwbestuurder’
wordt voorkomen dat men zich aan aansprakelijkheid kan onttrekken door op de
achtergrond te blijven.252 De exacte reikwijdte van het begrip ‘shadow director’
is evenwel onzeker. Volgens Farrar maakt de ‘controlling shareholder’ een grote
kans om als zodanig te worden aangemerkt. Daarnaast is het mogelijk dat
− onder omstandigheden − een moedermaatschappij als ‘schaduwbestuurder’
van een dochtermaatschappij wordt beschouwd. Zodra de bestuurders van de
dochter gewoon zijn te handelen overeenkomstig de ‘aanwijzingen’ van de moe-
der, kan de moeder als schaduwbestuurder van de dochter worden aange-
merkt.253

De ‘secretary’
“Every company shall have a secretary,” zo is bepaald in s. 283(1) van de
Companies Act 1985. Zijn taken liggen op het ‘administratieve vlak’: “(...) It is
he that will be charged with the primary responsibility of ensuring that the
documentation of the company is in order, that the requisite returns are made to
Companies’ House, and that the company’s registers are properly maintain-
ed.”254 Welke taken een ‘secretary’ precies heeft uit te voeren hangt af van de
grootte van de vennootschap en de afspraken die met hem zijn gemaakt. De
‘secretary’ kan als ‘full time’-functionaris zijn aangesteld, maar dat hoeft niet zo
te zijn. Ook een bestuurder kan de functie vervullen, tenzij die persoon de enige
bestuurder van de vennootschap is (s. 283(2)). Een rechtspersoon kan eveneens
als secretary worden aangesteld, tenzij die rechtspersoon slechts één bestuurder
heeft die tevens de enige bestuurder is van de vennootschap waarvoor de rechts-
persoon als secretary optreedt. Afgezien van die gevallen mag een rechtspersoon
ten behoeve van meerdere venootschappen de functie van ‘secretary’ uitoefenen.

De ‘manager’ en overige aansprakelijke personen
Een manager kan volgens s. 744 Companies Act 1985 functionaris (officer) van
de vennootschap zijn: “(...) “Officer”, in relation to a body corporate, includes a
director, manager or secretary.” Echter, niet iedere manager is automatisch
‘officer’, zo volgt uit de literatuur. “(...) The only manager who can be called an

                                                       
251. Davies (1997), p. 183. Het door Davies gebruikte citaat komt uit Re Lo-Line Electric Motors Ltd.

[1988] 2 All ER 692 (Ch. D). Zie over het begrip ‘shadow director’ tevens Palmer’s company law
(2002), p. 8008.

252. Zie Farrar (1991), p. 341.
253. Farrar (1991), p. 342. Met betrekking tot een aantal artikelen is echter bepaald dat het enkele

‘handelen overeenkomstig aanwijzingen van de moedermaatschappij’ niet voldoende is om de
moeder als schaduwbestuurder aan te merken In s. 741(3) CA 1985 is namelijk bepaald dat ten
aanzien van de aldaar genoemde artikelen “a body corporate is not to be treated as a shadow director
of any of its subsidiary companies by reason only that the directors of the subsidiary are accustomed
to act in accordance with its directions or instructions.”

254. Davies (1997), p. 197 en 198. De ‘returns’ betreffen algemene informatie over de vennootschap,
zoals de ‘principal business activities’. De ‘returns’ moeten ieder jaar worden toegestuurd aan
Companies House. Zie nader Davies (1997), p. 507 e.v.
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‘officer’ is one who exercises power at the top level of the company’s structure,
rather than at a subordinate level,” aldus Hofler.255 Hofler baseert het onder-
scheid tussen ‘top level’ en ‘subordinate level’ op de eerder besproken zaken HL
Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. T.J. Graham & Sons en Tesco Supermarkets v.
Nattrass. In de eerste zaak maakte Lord Denning, zo bleek, onderscheid tussen
‘mere servants and agents’ en ‘directors and managers who represent the
directing mind and will of the company, and control what it does’. In de Tesco-
zaak maakte Lord Reid onderscheid tussen ‘the board of directors, the managing
director and perhaps other superior officers of a company’ enerzijds en ‘sub-
ordinates’ anderzijds. De eersten voeren managementfuncties uit, en ‘speak and
act as the company’. Zoals bleek, kon de manager van de Tescowinkel in de
zaak betreffende het niet-afgeprijsde wasmiddel niet als een ‘top level’-manager
worden aangemerkt maar wel als een ‘andere persoon’, voor wiens handelen de
rechtspersoon niet strafrechtelijk kon worden aangesproken. In gelijke zin
Smith, die onder verwijzing naar de Tesco-zaak schrijft: “‘Manager’ means
someone managing the affairs of the company and not, e.g., the manager of a
store (...).”256 

Bepalingen van ‘secundary liability’ betreffen niet alleen de aansprake-
lijkheid van de ‘director’, de ‘secretary’ of de ‘manager’, maar ook die van een
“other similar officer of the body corporate, or any person purporting to act in
any such capacity”. Daarmee is de reikwijdte uitgebreid tot personen die binnen
de rechtspersoon een positie bekleden die gelijkwaardig is aan die van een
‘echte’ officer en tot personen die zich uitgeven of gedragen als functionarissen.
Daarmee lijkt de reikwijdte van de bepalingen van ‘secundary liability’ dicht in
de buurt te komen van de Nederlandse aansprakelijkstelling van de feitelijk
leidinggever, hoewel dat begrip niet beperkt is tot beleidsbepalende personen
alleen.

De vervlechting van aansprakelijkheden
De ‘controlling mind and will’ van de rechtspersoon valt voor een belangrijk
deel samen met de functionarissen, die op grond van de in veel wetten voor-
komende bepalingen van ‘secundary liability’ naast of in plaats van de rechts-
persoon wegens hun betrokkenheid bij het door de rechtspersoon gepleegde feit
kunnen worden gestraft. Met betrekking tot s. 20 van de Trade Descriptions Act
1968, het eerder aangehaalde voorbeeld van een bepaling van ‘secundary
liability’, overwoog Lord Diplock in zaak Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass:
“Without s. 20 it would have been open to doubt whether persons whose acts
were in law the acts of the company itself would have been guilty in their
personal capacity also of the offence committed by the company.” Met andere
woorden: zonder de aansprakelijkheidsgrond zou het onzeker zijn of de per-
sonen, wier gedragingen aan de rechtspersoon mogen worden toegerekend, ook

                                                       
255. Hofler (1996), p. 258. Vergelijk Palmer’s company law (2002), p. 9015: “(...) it is not clear just who

will count as a manager in this context (...).”
256. Smith (1999), p. 187 noot 15.
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zelf kunnen worden aangesproken wegens het gepleegde feit. De bepalingen van
‘secundary liability’ achten echter ook die personen aansprakelijk, die − zonder
tot de ‘controlling mind and will’ te behoren − zich gedragen alsof zij onderdeel
waren van het beleidsbepalende management.

5.12 De bijzondere rechtsgebieden

5.12.1 Jaarrekeningenrecht

Inleiding
De strafbepalingen uit het Engelse jaarrekeningenrecht, neergelegd in de
Companies Act 1985, zijn voor wat betreft een overzicht van de aansprakelijke
personen moeilijk te categoriseren. De strafbepalingen uit de Engelse CA 1985
kennen namelijk geen eenduidige structuur met betrekking tot de aanwijzing van
de aansprakelijke personen. Meer algemeen kan evenwel worden vastgesteld dat
de jaarrekeningdelicten telkens kwaliteitsdelicten zijn. De strafbaarstellingen uit
de CA 1985 die verband houden met het jaarrekeningenrecht richten zich tel-
kens afzonderlijk of in combinatie tot de ‘officer’ van de vennootschap257 of − in
een enkel geval − tot iedere voormalige ‘officer’258, en de bestuurder (director)
van de vennootschap259. De strafbepalingen richten zich nimmer alleen tot de
‘company’ als zodanig; voor zover een strafbepaling zich richt tot de vennoot-
schap, richt zij zich tevens tot iedere ‘officer’.260

Strafbaarheid van vennootschap en functionaris
Een voorbeeld van een bepaling, waarin naast de vennootschap de ‘officer’ van
de vennootschap als aansprakelijke persoon is aangewezen, betreft s. 235(4) CA
1985. Die bepaling stelt diverse gedragingen met betrekking tot het accountants-
verslag strafbaar:

“If a copy of the auditor’s report − (a) is laid before the company, or
otherwise circulated, published or issued, without the required statement
of the auditors’ names, or (b) is delivered to the registrar without the re-
quired statement of the auditors’ names or without being signed as requi-
red by this section, the company and every officer of it who is in default is
guilty of an offence and liable to a fine.”

                                                       
257. Sections 221(5), 222(4), 222(6), 231(7), s. 232(4), 233(6), 234A(4), 235(4), 238(5), 239(3) en

240(6) CA 1985.
258. Section 232(4) CA 1989. De strafbepaling richt zich weliswaar tot ‘a person’, maar uit de

samenhang met het derde lid van de bepaling blijkt dat daarmee slechts de bestuurder van de
vennootschap is bedoeld, alsmede “any person who is or has at any time in the preceeding five years
been an officer of the company”. 

259. Sections 232(4), 233(5), 234(5), 241(2) en 242(2) CA 1985. Een deel van de bepalingen richt zich
tot degene, die op een bepaald genoemd tijdstip ‘director’ van de vennootschap was.

260. Sections 231(7), 233(6), 234A(4), 235(4), 238(5), 239(3) en 240(6) CA 1985.
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De ‘officer’ kan op grond van een aantal bepalingen ook alleen worden aange-
sproken wegens betrokkenheid bij een door de vennootschap begane schending
van voorschriften, zonder dat de rechtspersoon voor die schending kan worden
gestraft. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling betreft de strafbaarstelling
van het niet op een bepaalde wijze voeren van een boekhouding. In s. 221(1) CA
1985 is op min of meer algemene wijze voorgeschreven hoe een vennootschap
haar boekhouding dient te voeren:

“Every company shall keep accounting records which are sufficient to
show and explain the company’s transactions and are such as to − (a) dis-
close, with reasonable accuracy, at any time, the financial position of the
company at that time, and (b) enable the directors to ensure that any ba-
lance sheet and profit and loss account prepared under this Part complies
with the requirements of this Act.” 

Nadere voorschriften omtrent het voeren van de boekhouding zijn neergelegd in
de subsections 2 tot en met 4 van s. 221 CA 1985. Slechts een ‘officer’ kan
onder voorwaarden strafrechtelijk worden aangesproken indien de vennootschap
een schending ‘begaat’ van de boekhoudvoorschriften, zo volgt uit s. 221(5) CA
1985:

“If a company fails to comply with any provision of this section, every of-
ficer of the company who is in default is guilty of an offence unless he
shows that he acted honestly and that in the circumstances in which the
company’s business was carried on the default was excusable.”

Een ander voorbeeld betreft s. 222(6), waarin een bepaalde betrokkenheid van
een ‘officer’ bij het niet door de vennootschap naleven van de bewaartermijn
van de boekhouding is strafbaar gesteld. Voorschriften omtrent de bewaarter-
mijn zijn neergelegd in het vijfde lid van s. 222 CA 1985. De bijbehorende
strafbaarstelling luidt: 

“An officer of a company is guilty of an offence, and liable to imprison-
ment or a fine or both, if he fails to take all reasonable steps for securing
compliance by the company with subsection (5) or intentionally causes
any default by the company under that subsection.”

De omstandigheden waaronder een ‘officer’ kan worden gestraft worden in de
ss. 221(5) en 235(4) CA 1985, alsmede in enige andere bepalingen, uitgedrukt
met het begrip ‘in default’. Eerder, bij de bespreking van het schuldbeginsel,
bleek reeds dat hiermee een willens en wetens toelaten van een in de wet om-
schreven verzuim, weigering of schending werd uitgedrukt (s. 730(5) CA 1985).

Het Engelse jaarrekeningerecht, neergelegd in de Companies Act 1985, kent
naast de genoemde bepalingen één aansprakelijkstelling van de ‘officer’ die niet
ziet op een bepaalde betrokkenheid bij een door de vennootschap begane schen-
ding, en die zich ook niet (tevens) richt tot de vennootschap. Het gaat om de
schending van de verplichting om bepaalde inkomensgegevens te verstrekken
ten behoeve van de ‘nadere gegegens’ bij de jaarrekening (s. 232(4) CA 1985).
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De ‘director’
Gebleken is dat het begrip ‘officer’ de bestuurder van de vennootschap (de
‘director’) mede omvat. Een strafbepaling die zich tot ‘every officer’ van de
vennootschap richt, richt zich daarmee tevens tot de bestuurders van de vennoot-
schap. Het Engelse jaarrekeningenrecht kent bovendien strafbepalingen, die zich
specifiek richten tot de ‘director’ als zodanig. Deze strafbepalingen betreffen de
schendingen van verplichtingen, die volgens het Engelse jaarrekeningenrecht op
de bestuurder als zodanig rusten. Een voorbeeld betreft de strafbaarstelling van
de schending van voorschriften, die gelden ten aanzien van het opmaken van het
jaarverslag (‘directieverslag’). De strafbaarstelling is neergelegd in s. 234(5) CA
1985:

“In the case of any failure to comply with the provisions of this Part as to
the preparation of a directors’ report and the contents of the report, every
person who was a director of the company immediately before the end of
the period for laying and delivering accounts and reports for the financial
year in question is guilty of an offence and liable to a fine.”

De bepaling is vrij ‘streng’: een ieder die vlak voor het moment waarop de jaar-
stukken moeten zijn gedeponeerd bij de ‘Registrar of Companies’ bestuurder
was, is strafrechtelijk aansprakelijk voor de niet-naleving van voorschriften om-
trent het directieverslag. De bepaling is in het zesde lid verzacht: “In proceed-
ings against a person for an offence under this section it is a defence for him to
prove that he took all reasonable steps for securing compliance with the
requirements in question.”
Andere aansprakelijkstellingen die zich specifiek tot de ‘director’ richten betref-
fen onder meer de terinzagelegging van de jaarrekening (s. 241(2) CA 1985) en
het niet-nakomen van verplichtingen met betrekking tot de deponering van de
jaarstukken bij de daartoe aangewezen instantie, de Registrar of Companies (ss.
242(2) en (3) CA 1985).

De bestuurlijke boete
Reeds eerder is gebleken dat het Engelse jaarrekeningenrecht, zoals neergelegd
in de Companies Act, één bestuurlijk beboetbaar feit kent. De bestuurlijke
strafbaarstelling, neergelegd in s. 242A(1) CA 1985, slaat terug op de depo-
neringsvoorschriften, neergelegd in s. 242 CA 1985. Die voorschriften richten
zich tot de bestuurders van de vennootschap; zij plegen een strafbaar feit indien
de voorschriften niet op het juiste tijdstip zijn nageleefd (s. 242(2) CA 1985). De
bestuurlijke-boetebepaling maakt het bovendien mogelijk de vennootschap te
beboeten, indien de voorschriften van s. 242(1) niet zijn nageleefd.

Eerder is gebleken dat Davies goede gronden aanwezig acht voor het ver-
strekken van een ‘extra wapen’ aan de registrar in de vorm van een bestuurlijke
boete, “to which there is no defence once it shows that accounts have not been
delivered on time.”261 Maar verder acht hij het ‘inexcusable’ dat de venootschap

                                                       
261. Davies (1997), p. 523.
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kan worden beboet wegens de schending van verplichtingen die niet op haar
rusten, maar op de bestuurders van de vennootschap.262 Daarbij stelt de schrijver
nog, dat de deponeringsplicht onder meer bescherming beoogt te bieden aan de
vennootschap en haar aandeelhouders. “The company could, presumably, sue
the directors to recover its loss resulting from their default. But unless the
company goes into liquidaton, administration or receivership this will not hap-
pen.”263 De visie van Davies lijkt niet door de Europese ‘wetgever’ te worden
gedeeld. De openbaarmakingsplichten zijn namelijk in het leven geroepen om
(ook) anderen dan de jaarrekeningplichtige vennootschap te beschermen, zoals
potentiële aandeelhouders, (potentiële) schuldeisers en werknemers. Verder laat
de Vierde EG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht, die als bron van de
huidige openbaarmakingsplichten kan worden aangemerkt, de plicht tot depone-
ring van de jaarstukken uitdrukkelijk op de jaarrekeningplichtige rechtspersoon
rusten.

5.12.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

De Health & Safety at Work etc. Act 1974
De ‘materiële’ normen van de HSWA 1974 zijn neergelegd in de sections 2 tot
en met 9. De bepalingen richten zich met name tot kwaliteitsdragers: de
‘employer’ (s. 2, s. 3(1) en (3) en s. 9), de ‘self-employed person’ (s. 3(2) en
(3))264, de ‘employee’ (s. 7), ‘the person in control of certain premises’ (s. 4 en s.
5) en ‘any person who designs, manufactures, imports or supplies an article for
or to another’ (s. 6). Section 8 heeft een breder bereik: “No person shall
intentionally or recklessly interfere with or misuse anything provided in the
interests of health, safety or welfare of any of the relevant statutory provisions.”
Eerder bleek reeds, dat de bepalingen die zich tot de ‘employer’ (werkgever)
richten met name omschrijvingen van (administratieve) plichten en zorgplichten
betreffen. De centrale strafbaarstelling van de HSWA 1974 is, zo bleek eerder,
te vinden in s. 33(1). Hoewel ‘een ieder’ de strafbare feiten van s. 33(1) kan
plegen, richt een groot aantal van de wettelijke normen, die via s. 33 van de wet
strafrechtelijk worden gehandhaafd, zich tot de ‘employer’; slechts de werkge-
ver 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, betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
werkgever-rechtspersoon in de meeste gevallen ‘eigenlijke omissieaansprake-
lijkheid’. Eigenlijke omissieaansprakelijkheid heeft, zo bleek eerder, niets te
maken met ‘vicarious liability’. Voor zover de werkgever een rechtspersoon is
hoeft ook de ‘identification doctrine’ niet van stal te worden gehaald om aan-
sprakelijkheid in verband met eigenlijke omissiedelicten te beoordelen. Als kan
                                                       
262. Davies (1997), p. 523.
263. Davies (1997), p. 523 noot 43. ‘Liquidation’, ‘administration’ en ‘receivership’ zijn situaties waarin

het vermogen van een company wordt vereffend.
264. Zie s. 53(1) HSWA 1974: “‘self-employed person means an individual who works for gain or

reward otherwise than under a contract of employment, whether or not he himself employs others.”
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worden bewezen dat het door de wetgever gewenste resultaat niet is ingetreden,
dan is de werkgever-rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk. Voor zover een
delict is begaan door een werkgever-rechtspersoon kunnen de functionarissen
van die rechtspersoon onder omstandigheden wegens hun betrokkenheid bij het
gepleegde delict strafrechtelijk worden aangesproken. De grondslag wordt gebo-
den door s. 37(1), waarin een bepaling van ‘secundary liability’ is opgenomen.
Deze bepaling stemt overeen met de eerderbesproken s. 20(1) van de Trade
Descriptions Act 1968.

De Working Time Regulations 1998
De WTR 1998 kent, zo bleek, één centrale strafbaarstelling met betrekking tot
de ‘materiële’ normen: reg. 29(1). Deze bepaling is een kwaliteitsdelict, en zij
richt zich tot de werkgever als zodanig: “An employer who fails to comply with
any of the relevant requirements shall be guilty of an offence.” Regulation 2(1)
definieert het begrip ‘employer’ en het samenhangende begrip ‘employment’ als
volgt: 

“‘employer”, in relation to a worker, means the person by whom the wor-
ker is (or, where the employment has ceased, was) employed; ‘employ-
ment’, in relation to a worker, means employment under his contract, and
‘employed’ shall be construed accordingly.”

Het begrip ‘contract of employment’ heeft daarbij een ruimere betekenis dan
alleen ‘arbeidsovereenkomst’: 

“‘worker’ means an individual who has entered into or works under (or,
where the employment has ceased, worked under) − (a) a contract of em-
ployment; or (b) any other contract, whether express or implied and (if it
is express) whether oral or in writing, whereby the individual undertakes
to do or perform personally any work or services for another party to the
contract whose status is not by virtue of the contract that of a client or
customer of any profession or business undertaking carried on by the in-
dividual.” 

De vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een werkgever-
rechtspersoon in verband met een schending van reg. 29(1) WTR 1998 zal, zo
wordt aangenomen, verlopen via de normale aansprakelijkheidsregels. In de
meeste gevallen zal sprake zijn van eigenijke omissieaansprakelijkheid in ver-
band met het niet-naleven van (zorg)plichten, zodat noch sprake is van ‘vica-
rious liability’, noch van aansprakelijkheid gebaseerd op de ‘identification doc-
trine’. Aangezien in de WTR 1998 ook het bepaalde in s. 37 HSWA 1974 van
overeenkomstige toepassing is verklaard (een bepaling van ‘secundary liabili-
ty’), zullen de functionarissen van een werkgever-rechtspersoon onder omstan-
digheden wegens hun strafrechtelijk relevante betrokkenheid bij het door de
werkgever gepleegde delict kunnen worden aangesproken (zie reg. 29(5)).
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5.12.3 Mededingingsrecht

Inleiding
De aansprakelijkstellingen van de Competition Act 1998 kunnen, zo bleek eer-
der, in twee groepen worden onderverdeeld. In de eerste plaats kent de wet aan-
sprakelijkstellingen met betrekking tot de ‘materiële’ mededingingsnormen, zo-
als het verbod van mededingingsafspraken. In de tweede plaats kent de wet
aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het niet-meewerken aan of
frustreren van onderzoekshandelingen. Gedragingen in strijd met de materiële
mededingingsnormen kunnen door de Director General of Fair Trading met een
bestuurlijke boete worden afgedaan; gedragingen die onderzoekshandelingen
frustreren leveren ‘klassieke’ strafbare feiten op (‘offences’). In de volgende
paragrafen zal blijken dat het normadressaatschap van de beide groepen aan-
sprakelijkstellingen verschilt. 

Beboetbare personen (materiële normen)
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’.265 In hoofdstuk 3 bleek reeds, dat de
boete alleen mag worden opgelegd als de schending van de verbodsbepalingen
‘intentionally’ of ‘negligently’ zijn begaan. 

Uit de boetebepalingen lijkt te volgen dat de boete aan een ‘onderneming’
als zodanig kan worden opgelegd. De betekenis van het begrip ‘undertaking’ is
niet in de Competition Act 1998 gedefinieerd, maar sluit volgens het OFT aan
bij de wijze waarop het begrip door het Hof van Justitie in Europese kartelzaken
wordt opgevat.266 Uit beleidsinformatie van het Office of Fair Trading blijkt dat
het begrip ‘undertaking’ als verzamelterm moet worden opgevat. Het OFT
schrijft, onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof, dat het begrip ‘under-
taking’ zich uitstrekt tot (‘extends to’) “any natural or legal person carrying on
commercial or economic activities, whatever its legal status.”267 Uit de omschrij-
ving lijkt te volgen dat de onderneming niet los wordt gezien van degene die
haar drijft. Degene die de onderneming drijft lijkt met andere woorden als ‘de
onderneming’ te moeten worden aangemerkt. Ook uit de wijze waarop het OFT
aankijkt tegen de aansprakelijkheid in geval van overdracht van een ‘under-
taking’ blijkt dat het OFT het begrip in de kern opvat als ‘eigenaar van de onder-
neming’268: 

                                                       
265. Zie s. 36(1) respectievelijk s. 36(2). Het ‘boetebesluit’ (de ‘penalty notice’) moet schriftelijk worden

meegedeeld (s. 36(6)).
266. Dit volgt bovendien uit s. 60 van de CoA 1998, waarin is verwoord dat ‘questions’ die met be-

trekking tot deel I (de ss. 1 tot en met 60) van de wet rijzen met betrekking tot de mededinging in
het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk worden opgelost in overeenstemming met het Europese
gemeenschapsrecht.

267. OFT (Chapter I Prohibition), par. 2.5. Vergelijk OFT (Major Provisions), par. 1.9.
268. OFT (Enforcement), par. 4.44, onder verwijzing naar rechtspraak.
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“A penalty may be imposed on a company that takes over the undertaking
that has committed an infringement. Changes in legal identity of an un-
dertaking will not prevent it or its component parts form being penalised.
As far as possible, liability for penalties will follow responsability for ac-
tions. Thus, a subsequent transfer of a business from one economically
distinct undertaking to another will not automatically absolve the trans-
feror from responsibility. Where the original undertaking has ceased to
exist by the time a penalty comes to be imposed, a successor undertaking
may be liable.”

Slechts indien het begrip ‘undertaking’ mede wordt gelezen als ‘de eigenaar van
de onderneming’ klopt het citaat. In een andere publicatie schrijft het OFT over
het begrip ‘undertaking’ nog: “It includes companies, firms, businesses, partner-
ships, individuals operating as sole traders, agricultural cooperatives, trade
associations and non-profit making organisations.”269 In het Nederlandse mede-
dingingsrecht wordt veelal een ‘geestelijk’ onderscheid aangebracht tussen de
‘onderneming’ enerzijds en degene die haar drijft anderzijds. Volgens de Neder-
landse mededingingswetgeving kan een boete worden opgelegd aan de natuur-
lijke persoon of de rechtspersoon aan wie een mededingingsovertreding kan
worden ‘toegerekend’; daarmee wordt, zo is gebleken, gedoeld op de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die de onderneming drijft.

Hoewel de ‘undertaking’ dus de verzamelterm lijkt te zijn voor natuurlijke
personen of rechtspersonen die een onderneming drijven, wordt de ‘undertaking’
in een ander verband wel als afzonderlijke ‘persoon’ gezien, die (kennelijk) kan
worden onderscheiden van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon. In s. 59
van de wet is met betrekking tot deel I van de Competition Act geschreven:
“Person, in addition to the meaning given by the Interpretation Act 1978, in-
cludes any undertaking.” Schedule 1 (‘Words and expressions defined’) van de
Interpretation Act 1978 bepaalt, zo bleek, dat het begrip ‘person’ mede een
‘body of persons corporate or incorporate’ omvat. Aangezien de CoA 1998 die
definitie verder uitbreidt doelt het begrip ‘person’ in de CoA 1998 derhalve op
zowel de natuurlijke persoon, de rechtspersoon als de ‘undertaking’. Aanneme-
lijk is echter, zo bleek, dat het begrip ‘undertaking’ als verzamelterm slechts
doelt op de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming
drijft.270 

                                                       
269. OFT (Major provisions), par. 1.9. Flynn en Stratford vullen het begrip ‘undertaking’ (in de zin van

de Chapter II-prohibition), aan de hand van de Europeesrechtelijke jurisprudentie, in met onder
meer ‘companies’, ‘partnerships’, ‘individuals’, ‘trade association’, ‘agricultural associations’ en
‘state-owned corporations’ (Flynn en Stratford (1999), p. 68 en 69). “In particular, Member States,
local authorities, and other institutions established by the state have been held not to qualify as an
undertaking when exercising their public law powers. On the other hand, those bodies have been
regarded as undertakings in the exercise of their commercial activities” (Flynn en Stratford (1999),
p. 69, onder verwijzing naar rechtspraak).

270. Flynn en Stratford beperken zich op dit punt tot de constatering dat een boete kan worden opgelegd
aan een ‘undertaking’, welk begrip, gezien de schakelbepaling van s. 60 CoA 1998, in overeen-
stemming met het Europese gemeenschapsrecht behoort te worden uitgelegd. Zie Flynn en Stratford
(1999), p. 142.
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Eerder bleek reeds dat de voorwaarden waaronder een ‘onderneming’ kan wor-
den aangesproken in het Engelse bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht
geheel lijken aan te sluiten bij de voorwaarden waaronder ondernemingen in het
Europese kartelrecht ter verantwoording kunnen worden geroepen. In een
publicatie van het OFT staat geschreven, zo bleek eerder: “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 under-
taking suffices.”271 Hieruit volgt, dat ook een niet tot de ‘controlling mind and
will’ behorende functionaris een rechtspersoon strafbaar kan laten handelen.
Ook de aansprakelijkheid van een eigenaar-natuurlijke persoon lijkt op die wijze
te kunnen worden geconstrueerd, zo is in het vorige hoofdstuk aangenomen.

Het frustreren van onderzoekshandelingen
De strafbare feiten van de CoA 1998 die betrekking hebben op niet-materiële
mededingingsnormen kunnen door ‘een ieder’ worden gepleegd, aangezien de
CoA 1998 zich in de sections 42 tot en met 44, 55(8) en 65 telkens richt tot ‘a
person’. Zojuist bleek dat het begrip ‘person’, voor wat betreft de bepalingen,
neergelegd in het eerste hoofdstuk van de wet, de ‘undertaking’ mede omvat.
Aannemelijk is echter dat de ‘undertaking’, evenmin als in het bestuursstraf-
rechtelijke mededingingsrecht, niet als derde strafrechtelijk rechtssubject is
erkend. Gebleken is dat, hoewel de onderneming als ‘persoon’ naast de rechts-
persoon en natuurlijke persoon moet worden onderscheiden, de ‘undertaking’
eigenlijk het verzamelbegrip is voor de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die een onderneming drijft. Deze interpretatie ondervangt overigens een moge-
lijke systematische inconsistentie. De definitie van ‘person’, die de ‘under-
taking’ omvat, bestrijkt slechts de bepalingen van het eerste deel van de
Competition Act (‘Part I’); de definitie geldt daarom voor wat betreft het
strafrecht slechts voor de strafbepalingen, neergelegd in de sections 42 tot en
met 44 en 55(8), en niet voor de strafbepaling neergelegd in s. 65. Die laatste
bepaling is namelijk opgenomen in deel 2 van de wet.

Met betrekking tot strafbare feiten, begaan door een rechtspersoon, bevat s.
72(2) een bepaling van ‘secundary liability’:

“If an offence committed by a body corporate is proved - (a) to have been
committed with the consent or connivance of an officer, or (b) to be attri-
butable to any neglect on his part, the officer as well as the body corporate
is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished
accordingly.”

Volgens s. 72(3) betekent het begrip officer in dit verband “a director, manager,
secretary or other similar officer of the body, or a person purporting to act in any
such capacity.” Met betrekking tot de beboetbare feiten bestaat geen met s. 72(2)
en (3) vergelijkbare bepaling, zodat ten aanzien van die feiten slechts de

                                                       
271. OFT (Enforcement), par. 4.3.
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natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de ‘undertaking’ drijft kan worden
beboet. Aldus bestaat een overeenkomst met het Nederlandse bestuursstraf-
rechtelijke mededingingsrecht, waarin bestuurdersaansprakelijkheid eveneens is
uitgesloten.

5.13 Tussenconclusie
De strafbaarheid van de rechtspersoon heeft ook in het Engelse recht met name
een pragmatische achtergrond. De erkenning van zijn strafbaarheid sloot aan bij
de economische ontwikkeling, volgens welke rechtspersonen steeds meer ‘in het
maatschappelijk verkeer’ optraden. Het zwaartepunt van het normadressaatschap
van de strafrechtelijk te handhaven voorschriften uit het Engelse jaarrekeningen-
recht, mededingingsrecht en arbeidsomstandighedenrecht ligt evenwel minder
eenduidig bij de rechtspersoon dan in het Nederlandse recht. Met name het
Engelse jaarrekeningenrecht kent vele voorschriften die zich expliciet richten tot
de functionarissen van rechtspersonen. Het Engelse jaarrekeningenrecht kent
geen bepaling van ‘secundary liability’ voor delicten, gepleegd door rechts-
personen; in plaats daarvan kunnen de functionarissen als pleger worden aan-
gesproken. Opvallend is dat de in het jaarrekeningenrecht en mededingings-
recht voorkomende bestuurs(straf)rechtelijk te handhaven voorschriften zich
uitsluitend richten tot ondernemingen, en in het geheel niet tot functionarissen.
Eenzelfde beeld bood het Nederlandse mededingingsrecht. Voor wat betreft het
mededingingsrecht sluit het ontbreken van bestuurdersaansprakelijkheid aan bij
de Europese mededingingspraktijk. 

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon kent in het
Engelse recht diverse grondslagen. In de eerste plaats kan sprake zijn van
‘vicarious liability’: strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor gedragingen van
werknemers, begaan gedurende hun (contractuele) werkzaamheden. In de twee-
de plaats kan aansprakelijkheid zijn gebaseerd op ‘eigen gedrag’. In dergelijke
gevallen moeten de gedragingen en de geestesgesteldheid van de beleidsbe-
palende personen aan de rechtspersoon worden toegerekend; in de literatuur
wordt in dit verband gesproken van de ‘identification doctrine’. (Zorg)plicht-
schendingen, en meer in het algemeen de eigenlijke omissiedelicten, kennen een
meer rechtstreekse benadering van aansprakelijkheid. De schending van de wet-
telijke plicht ergens voor te zorgen kan namelijk rechtstreeks op het conto van
de normadressaat worden geschreven, ook indien de normadressaat een rechts-
persoon is.

Hoewel het mogelijk nog te vroeg is om conclusies te trekken, lijken de
eerste twee aansprakelijkheidsgrondslagen naar elkaar toe te groeien. In de
Meridian-zaak werd de aansprakelijkheid van de rechtspersoon, met een sterk
beroep op de delictsomschrijving en de ratio van de strafbepaling, gebaseerd op
een gedraging van een niet-beleidsbepalende persoon, zonder dat sprake was
van ‘vicarious liability’. In wezen rekende de Privy Council het gedrag van
degene, die het beste in staat was strafbaar handelen te voorkomen, aan de



395DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

rechtspersoon toe. De iets eerder gewezen zaak Tesco Stores illustreert wellicht
de overgang. In die zaak lijkt de rechter het nodige uit de kast te hebben getrok-
ken, om de rechtspersoon (plaatsvervangend) verantwoordelijk te laten zijn voor
het gedrag van de kassière. Een eenvoudigere oplossing, maar met hetzelfde
resultaat, zou zijn bereikt indien de gedraging van de caissière simpelweg als
‘eigen gedraging’ aan de rechtspersoon was toegerekend. Geheel in lijn met de
Meridian-zaak zou kunnen worden gesteld dat de caissière, gezien de delictsom-
schrijving, het beste in staat was om het uiteindelijk gepleegde strafbare feit te
voorkomen. Het is echter de vraag, of de Privy Council de door haar in het leven
geroepen ‘facetaansprakelijkheid’ van de rechtspersoon tot de ‘werkvloer’ heeft
willen laten uitstrekken.

De benadering van de Privy Council lijkt sterk op de ‘open benadering’ van
het daderschap van de rechtspersoon, zoals de Nederlandse wetgever die waar-
schijnlijk voor ogen stond: een ieder die in de ‘sfeer’ van de rechtspersoon han-
delt, kan de rechtspersoon zelf strafbaar laten handelen. De delictsomschrij-
ving, haar ratio en de feitelijke omstandigheden van het geval bepalen uiteinde-
lijk wiens handelen in concreto een handelen door de rechtspersoon oplevert.
Een dergelijke benadering draagt bij aan een effectieve wetshandhaving, omdat
niet per se een gedraging of een geestesgesteldheid van iemand, die de ‘control-
ling mind and will’ van de rechtspersoon vormt, hoeft te worden geïsoleerd.

De uitkomsten in de Meridian-zaak en de Tesco Stores-zaak zijn in belang-
rijke mate beïnvloed door de behoefte aan effectieve wetshandhaving. In de
Meridian-zaak werd de effectiviteit van de wet in stelling gebracht om de vraag
te beantwoorden, wiens kennis als kennis van de rechtspersoon moest worden
aangemerkt. In de Tesco Stores-zaak werd de keuze van de aansprakelijkheids-
grondslag (vicarious liability dan wel toerekening) beïnvloed door effectiviteits-
overwegingen. Als, met toepassing van de ‘identification doctrine’, de kennis
van het bestuur doorslaggevend zou zijn geweest, zou de rechtspersoon niet kun-
nen worden gestraft. Door de kennis van de caissière doorslaggevend te achten,
en vicarious liability aan te nemen, kon een effectieve handhaving worden ge-
zekerd.

De bijzondere rechtsgebieden, het Engelse arbeidsomstandighedenrecht,
mededingingsrecht en jaarrekeningenrecht, vertonen voor wat betreft de voor-
waarden waaronder een functionaris van een rechtspersoon kan worden aan-
gesproken wegens een schending van de wettelijke regels door een rechtsper-
soon een grote overeenkomst met het Nederlandse recht. De arbeidsomstan-
dighedenwetgeving en de mededingingswetgeving kennen strafrechtelijke be-
palingen, die overeenkomsten vertonen met art. 51 lid 2, aanhef en ten 2° Sr. Zo
wijst het arbeidsomstandighedenrecht de werkgever-rechtspersoon aan als
primair aansprakelijke persoon. Op basis van het daderschap van de rechtsper-
soon kunnen de daarbij betrokken functionarissen ook strafrechtelijk ter verant-
woording worden geroepen. In die gevallen dient, evenals bij een vervolging
van een feitelijk leidinggever of opdrachtgever, nader bewijs van een geestes-
gesteldheid te worden geleverd. Het Engelse strafrechtelijke jaarrekeningenrecht
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kent geen bepaling van ‘secundary liability’, maar creëert met de aansprakelijk-
stelling van de ‘officer in default’ een vergelijkbaar effect. Belangrijk verschil is
evenwel, dat de bepalingen van ‘secundary liability’ uit het mededingingsrecht
en het arbeidsomstandighedenrecht ook een vorm van culpose betrokkenheid
strafbaar stellen. De door de Hoge Raad aan het ‘feitelijk leidinggeven’ gestelde
(subjectieve) aansprakelijkheidsvoorwaarde (voorwaardelijk opzet) biedt, verge-
leken met het Engelse recht, dus geen absolute grens. Voor wat betreft het
Nederlandse recht is betoogd dat een lichter schuldverband dan voorwaardelijk
opzet de handhaving van wetgeving echter niet zal frustreren, omdat de hand-
having zich in beginsel primair op de rechtspersoon kan richten.

5.14 Duitsland

5.14.1 Inleiding 

Rechtspersonen kunnen volgens het Duitse Strafrecht geen strafbare feiten be-
gaan. Volgens de literatuur kunnen rechtspersonen alleen ‘via’ hun organen han-
delen, met als (kennelijk) gevolg dat rechtspersonen niet zelf kunnen worden
bestraft. Jescheck en Weigend schrijven: “Juristische Personen und Personen-
vereinigungen sind nur durch ihre Organe handlungsfähig und können deswegen
selbst nicht bestraft werden.”272 Toerekening van gedragingen van natuurlijke
personen aan de rechtspersoon wordt niet geaccepteerd als grondslag van aan-
sprakelijkheid. “Es gehe nur um die Zurechnung von natürlichen Handlungen
anderer, und das reiche für eine Straftat nicht aus,” aldus Hirsch.273 Rechts-
personen zijn bovendien niet strafbaar omdat zij niet in staat worden geacht
verwijtbaar (‘schuldhaft’) te kunnen handelen. “Im Strafrecht geht es bei der
Schuldfrage um die persönliche Vorwerfbarkeit der Tat, genauer: um die
persönliche Fähigkeit, sich bei Begehung der Tat normgemäß zu motivieren.”274

Alleen  natuurlijke personen kunnen dus verwijtbaar handelen.275 Tot slot brengt
de aard van de strafrechtelijke Geldstrafe mee dat rechtspersonen die sanctie niet
opgelegd kunnen krijgen. “Ihnen gegenüber hat ferner die in der Strafe liegende
sozialethische Mißbilligung keinen Sinn, weil ein Schuldvorwurf nur gegenüber
verantwortlichen Einzelpersonen erhoben werden kann, nicht aber gegenüber
unbeteiligten Mitgliedern oder einer Vermögensmasse.”276 De rechtspersoon is

                                                       
272. Jescheck en Weigend (1996), p. 227. 
273. Hirsch (1995), p. 288, onder verwijzing naar literatuur. Vergelijk Roxin (1997), p. 208: “Da ihnen

eine psychisch-geistige Substanz fehlt, können sie sich selbst nicht äußern. Es können nur
menschliche “Organe” mit Wirkung für sie handeln; diese sind dann zu bestrafen und nicht die
juristische Person.” 

274. Hirsch (1995), p. 288.
275. Vergelijk Eidam (1993), p. 80: “Nur der Mensch ist fähig, das Unrecht einer Tat einzuzehen und

entsprechend rechtsgetreu zu handeln (Einsichts- und Steuerungsfähigkeit). Juristische Personen
fehlt nach unserem Rechtsverständnis das Unrechtsbewußtsein. Sie können folglich keine Schuld
auf sich laden und sind dehalb (grundsätzlich) nicht straffähig.”

276. Jescheck en Weigend (1996), p. 227.



397DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

(kennelijk) geen subject dat vatbaar is voor de ‘sociaal-ethische afkeuring’ die in
de Geldstrafe besloten ligt.277 Het gevolg van een en ander is dat slechts natuur-
lijke personen wegens hun betrokkenheid bij een strafbaar feit kunnen worden
vervolgd en gestraft. Rechtspersonen kunnen in het Duitse Strafrecht echter wel
worden geconfronteerd met maatregelen. Zo is het onder omstandigheden mo-
gelijk om vermogensvoordelen, die een rechtspersoon heeft genoten als gevolg
van een door een vertegenwoordiger begaan strafbaar feit, af te romen (§ 73
StGB).

Ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht kunnen rechtspersonen geen
delicten (Ordnungswidrigkeiten) begaan. Rechtspersonen kunnen echter wel
worden beboet, maar de beboeting wordt als maatregel beschouwd. Van ‘dader-
schap’ van de rechtspersoon is technisch gezien geen sprake; zoals nog zal
blijken hangt iedere beboeting van een rechtspersoon samen met een door een
natuurlijke persoon begane Ordnungswidrigkeit of strafbaar feit. Sinds enige
jaren hoeft die beboeting echter niet meer ‘indirect’, in een bestuursstrafzaak
van een natuurlijke persoon, te geschieden, zodat de beboeting van de rechts-
persoon − althans uiterlijk − zijn maatregelkarakter lijkt te hebben verloren. Zo-
als nog zal blijken kan ook de Duitse strafrechter onder omstandigheden een
Geldbuße opleggen aan de rechtspersoon. Deze mogelijkheid is enigszins ver-
borgen in het Duitse Wetboek van Strafvordering. 

Aangezien rechtspersonen geen strafbare feiten kunnen begaan concentreert
de (bestuurs)strafrechtelijke handhaving van normen, die in een corporatieve
sfeer worden geschonden, zich op natuurlijke personen. In de volgende paragra-
fen wordt eerst op algemene wijze ingegaan op de aansprakelijkheid van lei-
dinggevenden in het Duitse Strafrecht en het Duitse Ordnungswidrigkeiten-
recht. Daarbij zal met name worden ingegaan op de §§ 9 OWiG en 14 StGB, die
onder meer een bijzondere voorziening geven voor de aansprakelijkheid van
vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Vervolgens zal § 30 OWiG wor-
den besproken, de bepaling die de grondslag biedt voor de beboeting van rechts-
personen in het Duitse (bestuurs)strafrecht. Tot slot zal op hoofdlijnen worden
onderzocht, hoe de strafbaarheid in het Duitse jaarrekeningenrecht, het Duitse
arbeidsomstandighedenrecht en het Duitse kartelrecht in concreto is vormge-
geven.

5.14.2 Kwalitatieve aansprakelijkheid

Zowel het Strafrecht als het Ordnungswidrigkeitenrecht kennen delictsomschrij-
vingen, die zich in het bijzonder richten tot leidinggevenden van een rechts-
persoon. Een aardig voorbeeld biedt het Duitse jaarrekeningenrecht, dat onder
meer normen formuleert voor de wijze waarop de jaarstukken van zogenaamde
Kapitalgesellschaften (de Aktiengesellschaft, de Gesellschaft mit Beschränkter
Haftung en de Kommanditgesellschaft auf Aktien) behoren te worden ingericht.
§ 331 van het Handelsgesetzbuch (HGB) stelt in dit kader straf op het onder di-
                                                       
277. Hirsch (1995), p. 288 e.v.
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verse omstandigheden ‘onjuist’ of ‘geflatteerd’ weergeven van gegevens in jaar-
stukken.278 De voorschriften richten zich telkens tot bepaalde leidinggevenden:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer
1. als Mitglied des Vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtrats
einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der
Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im Lagebericht oder im Zwi-
schenabschluß nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder verschleiert,
2. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats
einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse des Konzerns im Konzernab-
schluß, im Konzernlagebericht oder im Konzernzwischenabschluß nach
§ 340i Abs. 4 unrichtig wiedergibt oder verschleiert,
3. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft zum zwecke der Befreiung nach § 291 oder einer nach § 292 erlas-
senen Rechtsverordnung einen Konzernabschluß oder Konzernlagebe-
richt, in dem die Verhältnisse des Konzerns unrichtig wiedergegeben oder
verschleiert worden sind, vorsätzlich oder leichfertig offenlegt oder
4. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft oder als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder als ver-
tretungsberechtigter Gesellschafter eines ihrer Tochterunternehmen (§ 290
Abs. 1, 2) in Aufklärungen oder Nachweisen, die nach § 320 einem Ab-
schlußprüfer der Kapitalgesellschaft, eines verbundenen Unternehmens
oder des Konzerns zu geben sind, unrichtige Angaben macht oder die
Verhältnisse der Kapitalgesellschaft, eines Tochterunternehmens oder des
Konzerns unrichtig wiedergibt oder verschleiert.”

De normadressaten van de diverse strafvoorschriften zijn telkens natuurlijke
personen: het lid van het vertegenwoordigend orgaan van een Kapitalgesell-
schaft (Nr. 1 tot en met Nr. 4), het lid van het vertegenwoordigend orgaan van
een dochtermaatschappij (Nr. 4), de vertegenwoordigingsbevoegde vennoot van
een dochtermaatschappij (Nr. 4) en het lid van de raad van commissarissen
(‘Aufsichtsrat’) van de Kapitalgesellschaft (Nr. 1 en Nr. 2). Een bepaling als
§ 331 HGB is een kwaliteitsdelict; zij kan alleen in (Mit)täterschaft door de ge-
noemde kwaliteitsdragers worden begaan. Andere betrokkenen kunnen even-
tueel wegens Anstiftung (uitlokking) of Beihilfe (medeplichtigheid) worden ge-
straft. 

Ook de bestuursstrafrechtelijke jaarrekeningdelicten zijn kwaliteitsdelicten,
die zich richten tot personen als de leden van het vertegenwoordigingsbevoegde
orgaan. Niet-kwaliteitsdragers, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, kunnen op
grond van het bepaalde in § 14 OWiG aansprakelijk zijn als (mede)dader.
Voorwaarde is dat ten minste één kwaliteitsdrager opzettelijk betrokken is ge-

                                                       
278. “Die Abgrenzung zwischen beiden Tatmodalitäten ist streitig,” aldus Cobet (1991), p. 17. Volgens

de schrijver gaat het bij de onjuiste weergave om strijdigheid met de materiële jaarrekening-
voorschriften, en bij ‘Verschleierung’ om een zware overtreding van de inrichtingsvoorschriften die
de ‘waarheid’ met de voeten treedt. 
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weest bij de begane Ordnungswidrigkeit. Deelneming kan zich technisch gezien
niet voordoen; een uitlokker of medeplichtige zal als Täter worden beboet.279

5.14.3 ‘Organ- und Vertreterhaftung’

Inleiding
Bepaalde delictsomschrijvingen uit het Duitse Strafrecht vereisen voor straf-
baarheid wegens (Mit)täterschaft impliciet of expliciet een kwaliteit, die in voor-
komende gevallen slechts door een rechtspersoon wordt vervuld. Een voorbeeld
betreft § 266a Abs. 1 StGB, waarin het achterhouden van sociale-zekerheids-
premies strafbaar is gesteld:

“Wer als Arbeitgeber Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung
oder zur Bundesanstalt für Arbeit der Einzugsstelle vorenthält, wird mit
Freitheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”280

Het begrip ‘Arbeitgeber’ in § 266a StGB sluit aan bij de wijze waarop dat begrip
in het Duitse sociale recht wordt gehanteerd. Het sociale recht knoopt op zijn
beurt weer aan bij het Duitse civiele recht, dat voor het bestaan van werkgever-
schap een arbeidscontract eist: “Arbeitgeber ist danach zunächst − gewisser-
maßen spiegelbildich zum Arbeitnehmerbegriff − wer als Dienstberechtigter
(§§ 611 ff. BGB) aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags von einem anderen
(Arbeitnehmer) die Erbringung von Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängig-
keit zu fordern berechtigt und ihm dafür zur Lohnzahlung verpflichtet ist.”281

Een rechtspersoon kan civielrechtelijk contractspartij zijn, zodat een rechts-
persoon in voorkomende gevallen ‘Arbeitgeber’ in de zin van § 266a StGB kan
zijn. Een rechtspersoon kan derhalve de normadressaat zijn van § 266a StGB.282

In de Duitse Arbeitsschutzgesetz, te zamen met de Arbeitszeitgesetz een belang-
rijke arbeidsomstandighedenwet, is uitdrukkelijk bepaald dat als ‘werkgever’
moet worden aangemerkt iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die nader
in de wet genoemde personen ‘in dienst heeft’. De ‘Arbeitgeber’, zo zal nog blij-
ken, is, evenals in het Nederlandse en het Engelse arbeidsomstandighedenrecht,
de primaire normadressaat van de wettelijke voorschriften. Ook de (bestuurs-)
strafrechtelijke delictsomschrijvingen richten zich (mede) tot de ‘Arbeitgeber’
en dus, in voorkomende gevallen, tot rechtspersonen. 
                                                       
279. Zie over het ‘einheitliche Täterbegriff’ nader hoofdstuk 4. 
280. § 266a Abs. 4 bepaalt: “Dem Arbeitgeber stehen der Auftraggeber eines Heimarbeiters, Haus-

gewerbetreibenden oder einer Person, die im Sinne des Heimarbeitsgesetzes diesen gleichgestellt
ist, sowie der Zwischenmeister gleich.” In § 266a Abs. 5 is nog een bijzondere strafuitsluitingsgrond
opgenomen; de rechter kan bestraffing achterwege laten als de werkgever alsnog de hoogte van de
achtergehouden bedragen meedeelt en verklaart waarom de tijdige afdracht van de bepalingen niet
mogelijk is, ondanks de inspanningen die de werkgever zich heeft getroost. 

281. Schönke/Schröder (2001), § 266a Rn. 11. Het Duitse sociale recht kent ook een zogenaamd
‘feitelijk’ werkgeversbegrip, voor zover dit gezien de doelstellingen van het sociale recht
noodzakelijk is. Volgens Schönke/Schröder geldt dit feitelijke begrip ‘Arbeitgeber’ echter niet voor
§ 266a StGB.

282. Zie over dit voorbeeld, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsproblemen, ook
Achenbach (1990), p. 602.
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Een ander voorbeeld betreft § 283 StGB, waarin enige faillissementsdelicten
zijn opgenomen. Op grond van § 283 Abs. 1, aanhef en onder 5, is onder meer
strafbaar gesteld het niet-boekhouden in een situatie van betalingsonmacht:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer bei Überschuldung oder bei drohender oder eingetretener Zahlungs-
unfähigkeit (...) Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verp-
flichtet ist, zu führen unterläßt oder so führt oder verändert, daß die Uber-
sicht über seinen Vermögensstand erschwert wird.”

In het zesde lid van § 283 StGB is bepaald dat de in het art. opgesomde feiten
slechts dan strafbaar zijn, “wenn die Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder
über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag
mangels Masse abgewiesen worden ist.” Hieruit wordt afgeleid, dat slechts
schuldenaren de faillissementsdelicten van § 283 StGB kunnen begaan.283 Om-
dat zij een eigen, afgescheiden vermogen hebben kunnen rechtspersonen schul-
denaar zijn; rechtspersonen kunnen dus normadressaat zijn van § 283 StGB.

Kwaliteitsdelicten als § 266a StGB en § 283 StGB zouden zonder een
nadere voorziening tot handhavingsproblemen leiden, omdat een rechtspersoon
nimmer als ‘dader’ kan worden aangesproken terwijl een leidinggevende geen
strafbare deelnemer kan zijn omdat geen strafbaar grondfeit is gepleegd.284

Kwaliteitsdelicten die zich, zoals in het bestuursstrafrechtelijke arbeidsomstan-
dighedenrecht, richten tot de ‘Arbeitgeber’, zouden eveneens problemen op-
leveren omdat een niet-kwaliteitsdrager alleen als ‘Beteiligte’ kan worden be-
boet als tenminste één kwaliteitsdrager opzettelijk betrokken is geweest bij het
beboetbare feit. Een oplossing voor deze gevallen wordt geboden door § 14
StGB en § 9 OWiG, die het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten uit-
breiden tot personen, die feitelijk optreden voor de kwaliteitsdrager. In § 9 Abs.
1 OWiG en § 14 Abs. 1 StGB is bepaald285:

“Handelt jemand 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen
Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 2. als vertretungsberech-
tigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder 3. als ge-
setzlicher Vertreter eines anderen, so ist ein Gesetz, nach dem besondere
persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände (besondere per-
sönliche Merkmale) die Strafbarkeit begründen, auch auf den Vertreter
anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem
Vertretenen vorliegen.”

Het tweede lid van de §§ 9 OWiG en 14 StGB breidt het normadressaatschap
van kwaliteitsdelicten bovendien uit tot personen, die door de eigenaar van een

                                                       
283. Zie bijvoorbeeld Lackner en Kühl (2001), § 283 Rn. 2, onder vermelding van rechtspraak, en

Schönke/Schröder (2001), § 283 Rn. 59a.
284. Vergelijk Müller-Gugenberger (1992), § 19 Rn. 45.
285. Daarbij gaat het zowel om expliciete als impliciete kwaliteitsdelicten. Zie Rebmann e.a., § 9 Rn. 1.

Overigens dient in dit kader natuurlijk wel vastgesteld te worden of de rechtspersoon zelf
normadressaat kan zijn.
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‘bedrijf’ of een onderneming met nader genoemde taken en verantwoordelijk-
heden zijn belast: 

“Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebs oder einem sonst dazu Be-
fugten 1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 2.
aus-    drücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzu-
nehmen, die dem Inhaber des Betriebs obliegen, und handelt er auf Grund
dieses Auftrags, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche
Merkmale die Strafbarkeit begründen, auch auf den Beauftragten anzu-
wenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber
des Betriebs vorliegen. Dem Betrieb im Sinnen des Satzes 1 steht das
Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden
Auftrags für eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden.”

In de volgende paragrafen zullen de uitbreidingsgronden, neergelegd in § 9 Abs.
1 onder 1 en 2 en Abs. 2, en de corresponderende bepalingen uit § 14 StGB,
nader worden besproken. De uitbreidingsgrond van Abs. 1 onder 3, die in het
algemeen ziet op de wettelijke vertegenwoordiger van een ander, zoals de
ouders van een kind en de vereffenaar van een rechtspersoon, zal verder on-
besproken blijven.

De aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen
De reikwijdte van kwaliteitsdelicten is op grond van § 14 Abs. 1 StGB en § 9
Abs. 1 OWiG in de eerste plaats uitgebreid tot degene die optreedt als het
vertegenwoordigingsbevoegde orgaan van een ‘juristischen Person’ of het lid
van een dergelijk orgaan. Het begrip ‘juristische Person’ duidt op georganiseer-
de verbanden die over rechtspersoonlijkheid beschikken: de ‘Aktiengesellschaft’
(AG), de ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’ (GmbH), de ‘Genossen-
schaft’, de ‘eingetragene Verein’ en de ‘rechtsfähige Stiftung’.286 Met het ‘ver-
tegenwoordigingsbevoegd orgaan’ van deze rechtspersonen wordt gedoeld op
het orgaan dat is aangewezen om de rechtspersoon te besturen.287 Een dergelijk
orgaan kan van niet-besturende organen worden onderscheiden, zoals de ver-
gadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen. Het bestuur van
een AG, een ‘eingetragene Verein’, een ‘Genossenschaft’ of een ‘rechtsfähigen
Stiftung’ berust in beginsel bij de ‘Vorstand’.288 Bij de GmbH gaat het om de
directeur of de gezamenlijke directeuren, de Geschäftsführer.289 Overigens
vestigt Absatz 1 onder 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG geen collectieve ver-
antwoordelijkheid van het bestuur, door de reikwijdte van kwaliteitsdelicten
                                                       
286. Onvolkomenheden bij de oprichting van de rechtspersoon en andere entiteiten hoeven niet aan de

toepassing van de bepalingen in de weg te staan; zie nader (kort) Rebmann e.a., § 9 Rn. 13. Ook
‘publiekrechtelijke rechtspersonen’ vallen onder de bepaling, zoals ‘Körperschaften’, ‘selbständige
Anstalten’ en ‘Stiftungen’. Zie Rebmann e.a., § 9 Rn. 12. 

287. “Der Begriff “vertretungsberechtigt” soll lediglich die besondere Organstellung kennzeichnen und
diese von anderen in Betracht kommenden, aber nicht vertretungsberechtigten Organen abgrenzen,”
aldus Rebmann e.a., § 9 Rn. 12. 

288. Rebmann e.a., § 9 Rn. 14 en Rn. 17.
289. Rebmann e.a., § 9 Rn. 16.
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(ook) uit te breiden tot het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan. Het apart noe-
men van het ‘vertretungsberechtigtes Organ’ als zodanig ziet op rechtspersonen
die een éénkoppig bestuur hebben, zoals in het geval van een GmbH die door
één directeur wordt bestuurd. Bestaat een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan
uit meerdere leden, dan strekt het kwaliteitsdelict zich (alleen) uit tot ieder lid
van het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan.

Het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten is eveneens uitgebreid tot de
‘vertretungsberechtigter Gesellschafter’ ofwel de vertegenwoordigingsbevoegde
vennoten van een ‘Personenhandelsgesellschaft’. De ‘Personenhandelsgesell-
schaft’ (PHG) is een verzamelbegrip voor de ‘offene Handelsgesellschaft’ en de
‘Kommanditgesellschaft’. Een in Duitsland gevestigd Europees Economisch
Samenwerkingsverband wordt gezien als ‘offene Handelsgesellschaft’ en wordt
derhalve ook als PHG aangemerkt. Personenhandelsgesellschaften beschikken
niet over rechtspersoonlijkheid, maar worden in het Duitse recht in veel gevallen
gelijkgesteld aan rechtspersonen omdat zij zich als rechtspersonen ‘gedragen’.
“Ihr zweck ist jeweils auf die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile gerichtet; sie
sind rechtlich weitgehend verselbständigt und ihre vertretungsberechtigten
Gesellschafter handeln in ihrem Namen.”290

Absatz 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG noemt verder geen andere georgani-
seerde verbanden die evenmin als de Personenhandelsgesellschaft over rechts-
persoonlijkheid beschikken. Een uitbreidingsbepaling met betrekking tot bij-
voorbeeld de ‘nicht rechtsfähige Verein’ of de ‘Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts’ ontbreekt. De reden daarvan is dat dergelijke organisaties in de Duitse
optiek niet over enige ‘zelfstandigheid’ beschikken. “Sie können deshalb auch
keine “persönlichen” Merkmale aufweisen (...). Soweit es auf solche Merkmale
ankommt, sind sie unmittelbar in der Person der Mitglieder oder Gesellschafter
der Personenverein gegeben.”291 De ‘onzelfstandigheid’ van dergelijke entiteiten
brengt kennelijk mee dat zij geen kwaliteitsdrager kunnen zijn. De deelnemers
van die entiteiten worden vervolgens zelf als kwaliteitsdrager aangemerkt. 

De personen die in Absatz 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG zijn genoemd
dienen ‘als’ orgaan, ‘als’ lid van een dergelijk orgaan of ‘als’ wettelijke ver-
tegenwoordiger voor de rechtspersoon hebben gehandeld of nagelaten. Als het
bestuurslid van bijvoorbeeld een AG ‘als’ bestuurslid een delict pleegt dat ‘zijn’
rechtspersoon als normadressaat aanwijst, dan zal hij in beginsel met succes op
grond van het bepaalde in § 14 StGB of § 9 OWiG kunnen worden aan-
gesproken. Daarbij is wel vereist dat het handelen of het nalaten van de ver-
tegenwoordiger ook inderdaad een handelen of nalaten namens de vertegen-
woordigde is geweest. Het Duitse BGH eist voor aansprakelijkheid op grond van
§ 14 StGB namelijk dat de strafbare gedraging niet louter en alleen in het eigen
belang (‘eigene Interesse’) van de vertegenwoordiger is verricht. Grond voor de
eis van het niet-volledig in eigenbelang hebben gehandeld wordt door het BGH

                                                       
290. Göhler (1998), § 30 Rn. 4 en Rebmann e.a., § 9 Rn. 19. De vennoten van dergelijke entiteiten zijn

veelal zelf ook normadressaat van de wettelijke plichten (Rebmann e.a., § 9 Rn. 19).
291. Göhler (1998), § 9 Rn. 11.
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(mede) gevonden in het tweede lid van § 14 StGB, waarin de aansprakelijkheid
in verband met delegatie van taken is geregeld. Het Duitse Bundesgerichtshof
overwoog in BGHSt 30, p. 129 en 130: “Als Unterscheidungsmerkmal bietet
sich (...) einheitlich für alle Fälle die von der Rechtsprechung entwickelte
Interessenformel an, die mit darauf abstellt, wessen Interesse der Täter mit der
Tat verfolgt. Für sie spricht auch der Normzusamenhang des § 14 Abs. 1 StGB,
der gesetzliche Vertreter betrifft, mit Absatz 2 derselben Vorschrift; denn er geht
für den gewillkürten Vertreter ausdrücklich davon aus, daß ihn die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit anstelle des Vertretenen nur trifft, wenn er auf Grund
des ihm erteilten Auftrags, also im fremdem Interesse, gehandelt hat.”292 

Het tweede lid van § 14 StGB en § 9 OWiG
Het tweede lid van § 14 StGB en § 9 OWiG betreft kwaliteitsdelicten die zich
richten tot de eigenaar van een bedrijf of een onderneming. Indien deze persoon,
of een anderszins bevoegde, een ander belast met de gehele of gedeeltelijke
bedrijfsvoering, dan richt de strafwet zich in voorkomende gevallen ook tot die
andere persoon. Het maakt voor de toepassing van het tweede lid van § 14 StGB
of § 9 OWiG niet uit of het bedrijf of de onderneming wordt gedreven door een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon. “Auf die rechtliche Form kommt es
nicht an, so daß juristische Personen ebenso erfaßt werden wie zB Einzel-
kaufleute.”293

Voor strafbaarheid is vereist dat de ‘Beauftragte’ de leiding daadwerkelijk
heeft overgenomen; bovendien moet de opdrachtnemer over beslissingsbe-
voegdheid beschikken. De opdracht het bedrijf geheel of gedeeltelijk te leiden
kan zien op het leidinggeven aan bijvoorbeeld een filiaal of aan één van meer-
dere fabrieken, als ook op het leidinggeven aan één van de afdelingen van een
enkele onderneming, zoals bijvoorbeeld de exportafdeling. Ook degene die
uitdrukkelijk is belast met het ‘in eigen verantwoordelijkheid’ uitvoeren van
taken, die op de eigenaar als zodanig rusten, kan op grond van § 14 StGB en § 9
OWiG worden aangemerkt als normadressaat van de toepasselijke bepalingen.
Uit de literatuur blijkt dat deze groep ook personen kan omvatten die niet in
dienst zijn bij de eigenaar van de onderneming, zoals bijvoorbeeld een belasting-
adviseur. De vertegenwoordigers die in § 14 StGB en § 9 OWiG worden
genoemd zijn de zogenaamde ‘gewillkürte Vertreter’, ter onderscheiding van de
in § 14 en § 9 OWiG (Abs. 1) genoemde ‘gesetzliche Vertreter’. Civiel-
rechtelijke onvolkomenheden in de volmacht of de opdracht hoeven gezien het
bepaalde in het derde lid van § 14 StGB en § 9 OWiG niet tot problemen te
leiden: “Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechts-
handlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begrün-
den sollte, unwirksam ist”. 

                                                       
292. Zie ook BGHSt 28, 371 e.v. Zie nader onder meer Maurach, Schroeder en Maiwald (1999), § 14 Rn.

20, en Göhler (1998), § 9 Rn. 15a.
293. Fischer (2001), § 14 Rn. 8. In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de vraag in hoeverre de vertegen-

woordigde nog kan worden aangesproken indien hij taken heeft gedelegeerd.
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De subsidiariteit van § 14 StGB en § 9 OWiG
Of de §§ 14 StGB en 9 OWiG in een concreet geval kunnen worden toegepast
hangt af van de interpretatie van de delictsomschrijving. Daarbij geldt dat de
beide voorschriften een subsidiaire werking hebben ten opzichte van de ‘pri-
maire’ aansprakelijkheidsgrondslagen daderschap en deelneming. De ‘Organ-
und Vertreterhaftung’ speelt geen rol als de wettelijke vertegenwoordiger of de
‘Beauftragte’ (mede) zelf rechtstreeks als dader of deelnemer op grond van een
strafbepaling of een Bußgeldvorschrift kan worden aangesproken. Voorwaarde
voor toepassing van de ‘Organ- und Vertreterhaftung’ is immers dat de wet een
kwaliteit eist die alleen door de vertegenwoordigde wordt vervuld, en niet
(mede) door de vertegenwoordiger.294 Bij vertegenwoordiging van rechtsperso-
nen zullen de bepalingen evenwel met name de aansprakelijkheidsgrondslag
bieden. 

De ‘Organ- und Vertreterhaftung’ kan niet worden ingezet bij kwaliteits-
delicten die zich uitsluitend richten tot natuurlijke persoon in een bepaalde kwa-
liteit, zoals ‘bestuursleden’ of ‘commissarissen’. Als een bestuurslid een ander
opdraagt wettelijke taken na te komen, die de wet op dat bestuurslid als zodanig
heeft gelegd, dan wordt het normadressaatschap van het betreffende delict niet
tot de opdrachtnemer uitgebreid. Omtrent § 50a StGB, waarin de strafrechtelijke
‘Organ- und Vertreterhaftung’ aanvankelijk was neergelegd, schreef de Duitse
regering: “§ 50a läßt die Strafvorschriften unberührt, die für einen bestimmten
Kreis natürlicher Personen in bestimmter Stellung gelten, insbesondere für
Organe juristischer Personen (...). Beauftragt eine solche Person, der die Straf-
drohung gilt, eine andere damit, für sie die strafrechtlich abgesicherten Pflichten
zu erfüllen, so liegen weder die Voraussetzungen des Absatzes 1 noch des Ab-
satzes 2 vor; eine Ausdehnung der strafrechtlichen Verantwortung auf diese
Vertreter tritt also nicht ein. Das entspricht auch dem Sinn jener Vorschrif-
ten.”295 

Achtergrond van § 14 StGB en § 9 OWiG
De §§ 14 StGB en 9 OWiG worden gezien als noodzakelijk sluitstuk van de
regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens kwaliteitsdelicten. De
sluitstukfunctie verklaart mede de subsidiaire werking van de §§ 14 StGB en 9
OWiG in gevallen waarin een andere aansprakelijkheidsgrondslag (zoals bij-
voorbeeld deelneming) voorhanden is. Voor gevallen waarin geen andere grond-
slagen voorhanden zijn zou zonder een bepaling als § 14 StGB of § 9 OWiG een
‘aansprakelijkheidsgat’ kunnen bestaan. Lenckner en Perron schrijven over § 14
StGB: “Sie hat sich hier als notwendig erwiesen, wenn der eigentliche Norm-
adressat seine Aufgaben und Pflichten nicht selbst wahrnimmt oder wahr-
                                                       
294. Vergelijk Rebmann e.a, § 9 Rn. 1: “Sie betrifft Tatbestände, die nur für einen bestimmten

Personenkreis (Normadressaten) gelten, der durch besondere persönliche Merkmale (...) bestimmt
ist, welche die Ahndung erst begründen.” 

295. Het citaat is ontleend aan Cobet (1991), p. 72. Deelneming aan een door een rechtspersoon begaan
delict is om dogmatische redenen onmogelijk; deelneming aan een door een vertegenwoordiger
begaan delict weer wel.
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nehmen kann und deshalb andere stellvertretend für ihn handeln, eine Erschei-
nung, die vor allem in der Wirtschaft mit ihren modernen Organisationsformen
und ihrer weitgehenden innerbetrieblichen Arbeitsteilung häufig ist.”296 De
vertegenwoordiger zou zonder uitbreidingsgrond niet kunnen worden gestraft
omdat hij de voor strafbaarheid vereiste kwaliteit mist; de vertegenwoordigde
kan niet worden gestraft omdat hij niet zelf heeft gehandeld of, als de rechts-
persoon de vertegenwoordigde is, niet zelf kan handelen.297

Met name het tweede lid van § 9 OWiG en § 14 StGB kan in verband
worden gebracht met delegatie. Fischer schrijft met betrekking tot het tweede lid
van § 14 StGB: “Die Ausdehnung der strafrechtlichen Verantwortung soll dem
Grundgedanken einer arbeitsteiligen Wirtschaft Rechnung tragen. Denn die
Aufteilung des Verantwortungsbereich des eigentlichen Normadressaten und die
Übertragung der ihm aufgetragenen Verantwortung auf andere sind fielfach
unerläßlig.”298 Het tweede lid impliceert, dat delegatie is toegestaan. Het gevolg
is evenwel dat degene aan wie de daadwerkelijke leiding of de daadwerkelijke
uitvoering van taken is gedelegeerd, zelf onder het bereik van de strafwet valt.

5.15 De beboetbaarheid van de rechtspersoon (§ 30 OWiG)

5.15.1 Inleiding

Het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht gaat evenals het Duitse Strafrecht uit van
het klassieke beginsel dat rechtspersonen (of daarmee gelijkgestelde organisa-
ties) geen dader kunnen zijn van een delict. Ook in het Duitse Ordnungswidrig-
keitenrecht zijn, zo bleek eveneens, eventuele aansprakelijkheidsproblemen op-
gelost door het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten, die zich impliciet of
expliciet tot rechtspersonen richten, uit te breiden tot de ‘wettelijke vertegen-
woordigers’ van de rechtspersoon-normadressaat.299 In de Ordnungswidrigkei-
tengesetz is evenwel een bijzondere voorziening opgenomen die de beboet-
baarheid van de rechtspersoon mogelijk maakt in gevallen waarin een wettelijke
vertegenwoordiger van een rechtspersoon (of een daarmee gelijkgestelde orga-
nisatie) een strafbaar feit of een Ordnungswidrigkeit heeft begaan.

De Geldbuße die aan een rechtspersoon kan worden opgelegd wordt, anders
dan de strafrechtelijke Geldstrafe, ‘Wertfrei’ of ‘ethisch neutraal’ geacht,300 zo-
                                                       
296. Schönke/Schröder (2001), § 14 Rn. 1. Vergelijk Rebmann e.a., § 9 Rn. 2, met betrekking tot het

gelijkluidende § 9 OWiG: “Die Vorschrift gehört somit − wie auch die §§ 30, 130 − zu den
Vorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts, die eine wirksame Bekämpfung von rechtswidrigen
Handlungen in wirtschaftlichen Unternehmen u.a. ermöglichen.”

297. Schönke/Schröder (2001), § 14 Rn. 1.
298. Fischer (2001), § 14 Rn. 7, onder verwijzing naar kamerstukken. Zie ook Göhler (1998), § Rn. 16.
299. Göhler (1998), § 9 Rn. 1, schrijft: “Die Vorschrift bezieht sich auf solche Tatbestände, die a) ihrer

Fassung nach nur für einen ganz bestimmten Personenkreis gelten, deren Angehörige besondere
persönliche Merkmale aufweisen (...), oder die b) nach dem Zusammenhang der Vorschriften nur
für einen solchen Persönenkreis gelten können (...).” Zonder een bepaling als § 9 OWiG zou, aldus
Göhler, een “kriminalpolitisch unangemessene Lücke” bestaan.

300. Zie eerder, in hoofdstuk 2.
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dat het opleggen van een Geldbuße aan een rechtspersoon in overeenstemming
is met de ‘klassieke’ Duitse dogmatiek. Eidam schrijft: “Gegen ein Unter-
nehmen kann nach gegenwärtigem Recht allenfalls eine Geldbuße festgestellt
werden, deren Zweck es aber nicht ist, einen Ausgleich für sozialethische
Schuld herbeizuführen, sondern die staatliche Ordnung einzuhalten.”301

Grondslag voor de beboeting van rechtspersonen is § 30 Abs. 1 OWiG.
Deze bepaling luidt als volgt:

“Hat jemand 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Per-
son oder als Mitglied eines solchen Organs, 2. als Vorstand eines nicht
rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes, 3. als
vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft
oder 4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Pro-
kurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder ei-
ner in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung eine Straftat oder
Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische
Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder
die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist
oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt wer-
den.”

Cramer wijst erop dat de mogelijkheid boetes op te leggen aan de rechtspersoon
zowel een maatregelkarakter heeft, als een generaal-preventieve en repressieve
werking.302 In de eerste plaats maakt de bepaling het mogelijk om door middel
van een geldboete vermogensvoordelen af te romen die een rechtspersoon heeft
genoten als gevolg van in ‘zijn belang’ begane strafbare feiten of Ordnungs-
widrigkeiten.303 In de tweede plaats probeert § 30 Abs. 1 OWiG te voorkomen
dat strafbare of beboetbare feiten worden begaan. “Durch die Möglichkeit einer
Bußgeldverhängung gegen (Juristische Personen) und (Personenvereinigungen)
sollen zugleich die Organe und Vertreter sowie die Aufsichtsgremien, (zum
Beispiel) der Aufsichtsrat einer AG, dazu angehalten werden, dafür Sorge zu
tragen, daß innerhalb des Unternehmens Rechtsverstöße unterblieben, durch die
Pflichten des Unternehmens verletzt oder dieses bereichert werden könnte.
Insofern hat die Vorschrift generalpräventiven und repressiven Charakter.”304

Cramer meent verder dat door de bepaling een zekere gelijkstelling wordt be-
reikt met de natuurlijke persoon die een onderneming drijft. Zonder een derge-
lijke bepaling zou een rechtspersoon alleen maar de eventuele voordelen kunnen
genieten van strafbare feiten en Ordnungswidrigkeiten, maar nooit de negatieve

                                                       
301. Eidam (1993), p. 97.
302. Karlsruher Kommentar (OWiG), § 30 Rns. 36, 37 en 39.
303. § 30 OWiG is ouder dan § 29a OWiG, waarin het afromen van vermogensvoordelen apart is

geregeld. § 29a OWiG is als vangnetbepaling ingevoegd voor gevallen waarin § 30 OWiG om de
een of andere reden niet kan worden toegepast. Zie nader het commentaar van Göhler op § 29a
OWiG.

304. Karlsuher Kommentar (OWiG), § 30 Rn. 37 (Cramer). Rebmann e.a., § 30 Rn. 8, wijzen bovendien
op een reparatoir karakter.
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gevolgen van een gepleegd strafbaar of beboetbaar feit hoeven te dragen.305 Wie
in staat is de lusten te genieten, moet kennelijk ook de lasten dragen.

Op grond van § 30 OWiG kan ook de ‘nicht rechtsfähige Verein’ worden
beboet. Hoewel dergelijke organisaties in beginsel geen handelsdoel hebben,
acht Göhler het terecht dat aan een dergelijke vereniging een Geldbuße kan
worden opgelegd. “Denn die nicht rechtsfähigen Vereine verfügen nicht selten
über ein bedeutendes zweckgebundenes Vermögen, das sie für ihre ideellen
Zwecke wirtschaftlich nutzen und dabei manchmal eine bedeutende wirtschaft-
liche Tätigkeit entfalten (zB Gewerkschaften, große Sportvereine).”306 Eerder
bleek, dat de bepalingen die het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten
uitbreiden zich niet tot de bestuurders van dergelijke lichamen uitstrekken.

5.15.2 De ‘Anknüpfungstat’

Zoals uit het bepaalde in § 30 OWiG blijkt kan de Geldbuße alleen aan de
rechtspersoon worden opgelegd als een vertegenwoordiger of een ander ge-
noemd persoon een bepaald beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan. Dit moet
een feit betreffen waardoor plichten, die op de organisatie rusten, niet zijn
nageleefd, of een feit betreffen, waarbij de organisatie vermogensvoordeel heeft
genoten of heeft kunnen genieten. Deze ‘gronddelicten’ worden wel de
‘Anknüpfungstaten’ genoemd. 

De eerstgenoemde gronddelicten dienen de schending van zogenaamde
‘betriebsbezogen Pflichten’ te betreffen. “Betriebsbezogen sind in erster Linie
die Pflichten, die nach verwaltungsrechtlichen Gesetzen im Zusammenhang mit
dem Wirkungskreis der (Juristische Person) oder (Personenvereinigung) be-
stehen und sie als Normadressaten treffen (...).”307 Deze delicten zijn dus kwa-
liteitsdelicten, die in beginsel op grond van § 9 OWiG of § 14 StGB door ver-
tegenwoordigers kunnen worden begaan. Het gaat om bepalingen die verplich-
tingen formuleren voor de rechtspersoon ‘als ondernemer’, ‘als werkgever’, ‘als
informatieplichtige’, enzovoorts. Uit de literatuur blijkt verder dat ook de daad-
werkelijke schending van ‘Garantenpflichten’, die op rechtspersonen rusten, de
schending van ‘betriebsbezogen Pflichten’ kan opleveren. De schending van
Garantenpflichten kan tot aansprakelijkheid wegens nalaten leiden, zo bleek in
het vorige hoofdstuk. Bij de andere door de wet genoemde Anknüpfungstaten is
het bestaan van een ‘betriebsbezogen Pflicht’ niet vereist. In beginsel kan der-
halve ieder door een vertegenwoordiger begaan strafbaar feit of Ordnungs-
widrigkeit, waardoor de rechtspersoon verrijkt is of verrijkt heeft kunnen wor-
den, ten grondslag worden gelegd aan de beboeting van de rechtspersoon. Een
zekere begrenzing vloeit voort uit het vereiste dat het gronddelict door de

                                                       
305. Karlsruher Kommentar (OWiG), § 30 Rn. 37 (Cramer).
306. Göhler (1998), § 30 Rn. 5. Zie over de beboetbaarheid van ‘juristischen Personen des öffentliches

Rechts’ nader Schwinge (1995), p. 81.
307. Göhler (1998), § 30 Rn. 19.
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vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van (bijvoorbeeld) bestuurslid (§ 30
Abs. 1 onder 1) of procuratiehouder (§ 30 Abs. 1 onder 4) moet zijn begaan.

Aanvankelijk konden rechtspersonen alleen worden beboet indien leden van
het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan (de bestuurders als zodanig) een straf-
baar feit of een Ordnungswidrigkeit hadden begaan. Deze ‘beperking’ bleek,
mede gezien de gebruikelijke arbeidsdeling binnen ondernemingen, niet houd-
baar. Uiteindelijk werd ook een door een procuratiehouder gepleegd delict vol-
doende geacht om een rechtspersoon te kunnen beboeten.308 Bij Göhler blijkt dat
de wetgever het niet van belang achtte, dat een ‘Einzelunternehmen’ niet zonder
meer gestraft kan worden als een procuratiehouder een strafbaar feit of Ord-
nungswidrigkeit heeft begaan.309 Volgens de Duitse wetgever ontberen rechts-
personen en daarmee gelijkgestelde entiteiten een ‘eigen bewustzijn’ en een ‘ei-
gen wil’; de omstandigheden waaronder een rechtspersoon kan worden beboet
hangen vervolgens af van een “Bewertung der sozialen Wirklichkeit”. Het ont-
breken van bewustzijn en wil brengt kennelijk mee, dat sneller tot beboetbaar-
heid kan worden geconcludeerd. ‘Sneller’, omdat reeds de straf- of beboetbare
gedraging van een procuratiehouder − en niet alleen die van een bestuurslid − tot
beboeting van de rechtspersoon kan leiden.

Strafbare feiten en Ordnungswidrigkeiten begaan door andere personen dan
de in § 30 Abs. 1 OWiG genoemden kunnen nimmer leiden tot de beboeting van
een rechtspersoon. Göhler schrijft: “(...) Als ausreichende Anknüpfungstat ist
einerseits nicht das Verhalten jedweder natürlichen Person bewertet, die
befugterweise für die juristische Person oder Personenvereinigung handelt (...),
sondern nur das Verhalten von Personen, die in leitender Stellung verantwortlich
handeln; dabei hat der Gesetzgeber “im Interesse klarer Anknüpfungspunkte”
den Kreis der in leitender Stellung verantwortlich Handelnden durch eine
abschließende Aufzählung der für diesen Bereich in Betracht kommenden Per-
sonen abgegrenzt.”310 De vraag wiens handelen aanleiding kan geven tot een
beboeting van de rechtspersoon is dus uitdrukkelijk niet overgelaten aan de
rechtspraak. Bij Göhler blijkt dat de beperking tot leidinggevende personen en
procuratiehouders aan discussie onderhevig is.311 In de toekomst zal blijken, of
het toepassingsbereik van § 30 OWiG al dan niet wordt uitgebreid tot strafbare
feiten en Ordnungswidrigkeiten, begaan door andere personen. De behoefte aan
effectieve handhaving van wetgeving zou uiteindelijk tot een uitbreiding aan-
leiding kunnen geven. Ook de uitbreiding van het toepassingsgebied van de be-
paling tot feiten, begaan door procuratiehouders, is om die reden tot stand ge-
komen. De bedoelde uitbreiding werd destijds gerechtvaardigd met het argument
dat de bestuurders van een rechtspersoon de consequenties van strafbare feiten
of Ordnungswidrigkeiten konden ontlopen door taken te laten uitvoeren door

                                                       
308. Zie omtrent deze ontwikkeling nader Achenbach (1990), p. 606 e.v., alsmede Schwinge (1995),

p. 73.
309. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
310. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
311. Göhler (1998), § 30 Rn. 11. 
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personen, die niet of nauwelijks beschikten over leidinggevende taken.312 Door
het (strafbare) handelen van dergelijke procuratiehouders onder het bereik van
§ 30 OWiG te brengen, kon “Verschleierung der wahren Verantwortung”
worden ondervangen.313

5.15.3 De schending van de ‘toezichtsverplichting’ (§ 130 OWiG)

Gebleken is dat een rechtspersoon kan worden beboet indien een nader genoemd
persoon een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit heeft begaan, waardoor
zogenaamde ‘betriebsbezogen Pflichten’ zijn geschonden. De schending van de
in het vorige hoofdstuk besproken § 130 OWiG levert een Ordnungswidrigkeit
op, die altijd de schending van een ‘betriebsbezogen Pflicht’ inhoudt en die
(dus) altijd aan de beboeting van een rechtspersoon ten grondslag kan worden
gelegd. § 130 OWiG betrof, zo bleek, het niet-nemen van maatregelen waardoor
(bestuurs)strafrechtelijk te handhaven verplichtingen, die rusten op de eigenaar
van een bedrijf of onderneming, worden geschonden.

§ 130 OWiG fungeert in sommige rechtsgebieden, en met name in het
Duitse kartelrecht, als ‘voorportaal’ voor het kunnen beboeten van rechts-
personen op grond van § 30 OWiG.314 Om een rechtspersoon te kunnen be-
boeten naar aanleiding van een Ordnungswidrigkeit of strafbaar feit zal moeten
worden vastgesteld dat een leidinggevende het strafbare feit of de Ordnungs-
widrigkeit heeft begaan. Indien niet kan worden vastgesteld dat een leiding-
gevende als dader (of deelnemer) betrokken is geweest bij het strafbare of
beboetbare feit, kan de leidinggevende mogelijk nog wel worden verweten dat
hij op grond van § 130 jo. § 9 OWiG opzettelijk of culpoos heeft nagelaten
maatregelen te nemen, die het delict hadden kunnen voorkomen.315 Dit nalaten
kan vervolgens ten grondslag worden gelegd aan de beboeting van de rechts-
persoon.

Aan de inzet van § 130 OWiG als ‘Anknüpfungstat’ kleeft een belangrijk
pragmatisch aspect; het leveren van bewijs van schending van de algemene
toezichtsverplichting wordt over het algemeen eenvoudiger van aard geacht dan
de bewijslevering met betrekking tot schending van het concrete in het geding
zijnde strafbare of beboetbare feit.316 “Insbesondere soweit der Vorsatz der
Teilnahme an einer bestimmten (!) Ordnungswidrigkeit nicht nachweisbar und
die Ordnungswidrigkeit nur vorsätzlich begehbar ist, kommt eine bußgeldrecht-
liche Haftung des Betriebs- bzw. Unternehmensinhabers und der ihm in § 130
Abs. 2 OWiG gleichgestellten Personen wegen Unterlassens der erforderlichen
Aufsichtsmaßnahmen und damit auch eine Bußgeldhaftung des Verbandes gem.
§ 30 OWiG in Betracht.”317 De pragmatische inzet van § 130 OWiG is sterk
                                                       
312. Zie, onder aanhaling van de wetsgeschiedenis, Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
313. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
314. Zie hieromtrent onder meer Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82, en Hüneröder (1989).
315. Zie over de verwevenheid van de §§ 9, 30 en 130 OWiG Wirtz (2001), p. 342.
316. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82.
317. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82.
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bekritiseerd door de Duitse schrijver Maschke. Maschke meent dat door een
dergelijk gebruik van de bepaling de dogmatische positie van de subsidiaire
aansprakelijkheidsgrondslag (§ 130 OWiG) wordt ondergraven. Zoals in het
vorige hoofdstuk is gebleken, zal § 130 OWiG alleen kunnen worden ingezet
indien een rechtstreekse vervolging wegens het uiteindelijk gepleegde strafbare
of beboetbare feit niet kan plaatsvinden. Maschke meent dat de personen, die op
grond van § 130 OWiG (jo. § 9 OWiG of § 14 StGB) dienen toe te zien op het
voorkomen van delicten, worden ‘misbruikt’ om rechtspersonen te kunnen be-
boeten. “Vielmehr haben die nach § 130 OWiG aufsichtspflichtigen Personen,
wie jede sonstige Einzelperson auch, ein Recht darauf, nicht als Mittel zum
Zweck eines verstärkten staatlichen Interesses an der Verhängung von Geld-
bußen gegen Unternehmen “misbraucht” zu werden.”318

5.15.4 De aard van de ‘aansprakelijkheid’ van de rechtspersoon

Aanvankelijk bepaalde § 30 OWiG dat de boete die aan de rechtspersoon kan
worden opgelegd een ‘bijkomstig gevolg’ (Nebenfolge) was van het door een
natuurlijke persoon begane strafbare of beboetbare feit. Volgens Brender werd
daarmee iedere schijn van daderschap van de rechtspersoon weggenomen:
“Dogmatisch sollte die Einstufung der Verbandsgeldbuße als Nebenfolge der
Organtat darstellen, daß der Gesetzgeber nicht von einer Täterschaft des
Verbandes selbst ausging, sondern die gegen den Verband gerichtete Geldbuße
als eine weitere Folge der von den Organen begangenen Tat verstand.”319 Sinds
1986 echter bepaalt § 30 OWiG niet meer dat de geldboete een ‘bijkomstig
gevolg’ is van het door een natuurlijke persoon begaan gronddelict. Bovendien
werd § 30 OWiG zodanig gewijzigd dat de beboeting van de rechtspersoon
voortaan ook in een aparte procedure, losstaand van een procedure tegen een
wettelijke vertegenwoordiger, kan worden opgelegd. De Duitse wetgever heeft
met dit alles geen materiële wijzigingen beoogd; de veranderingen waren in-
gegeven door praktische en processuele overwegingen. Door Tiedemann is
evenwel betoogd dat de aard van de beboeting van de rechtspersoon is ver-
anderd. De schrijver meent dat de boete nu gezien moet worden als een “echte
(normale) Hauptfolge einer Ordnungswidrigkeit (...) und daher rechtlich nicht
mehr auf derselben annexhaften Ebene wie Einziehung und Verfall eingeordnet
werden kann.”320 Met ‘Einziehung’ en ‘Verfall’ doelt de schrijver op maatrege-
len als het afromen van vermogensvoordelen.

Anders dan onder het oude recht kunnen de gedragingen van natuurlijke
personen volgens Tiedemann in wezen als een eigen handelen of nalaten van de
rechtspersoon aan de rechtspersoon worden toegerekend. Als grondslag voor de
toerekening noemt de schrijver het bestaan van een Organisationsfehler of een

                                                       
318. Maschke (1997), p. 30.
319. Brender (1989), p. 86.
320. Tiedemann (1988), p. 1171. 
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Organisationsverschulden.321 De ‘Organisationsfehler’ lijkt op de schending van
een zorgplicht: het gronddelict wordt als gedraging van de rechtspersoon gezien
omdat en voor zover de rechtspersoon (door middel van zijn organen en ver-
tegenwoordigers) nagelaten heeft de voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig
zijn om een ordelijke, niet met de wet strijdige bedrijfsvoering te waarborgen.
Tiedemann spreekt van een ‘Haftungsprinzip’; de idee van een aan de geldboete
ten grondslag liggende ‘Organisationsfehler’ wordt door de schrijver ‘slechts’
gezien als een theoretische verklaring voor het kunnen beboeten van de rechts-
persoon. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon blijft ‘puur’; een rechts-
persoon kan zich volgens Tiedemann niet disculperen door aannemelijk te
maken dat ‘hij’ de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het delict te
voorkomen.322

5.15.5 Processuele aspecten

Normaliter zal de geldboete op grond van § 30 OWiG worden opgelegd binnen
het kader van de (bestuurs)strafrechtelijke vervolging van een natuurlijke
persoon. In een dergelijke procedure wordt de rechtspersoon of de daarmee
gelijkgestelde organisatie als ‘Nebenbeteiligte’ aangemerkt.323 In zoverre heeft
de beboetbaarheid van de rechtspersoon zijn karakter als ‘bijkomstig gevolg’
behouden. Sinds de eerder aangehaalde, in 1986 doorgevoerde wijziging van §
30 OWiG kent het Duitse recht echter, zo bleek hierboven reeds, de mogelijk-
heid de geldboete onder omstandigheden in een afzonderlijke procedure op te
leggen aan een rechtspersoon. Het vierde lid van § 30 OWiG bepaalt:

“Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Buß-
geldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von
Strafe abgesehen, so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt werden.
Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Geldbuße auch in weiteren
Fällen selbständig festgesetzt werden kann. Die selbständige Festsetzung
einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung ist
jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus
rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt
unberührt.”

In de ‘zelfstandige procedure’ dient eveneens vastgesteld te worden dat een in §
30 OWiG bedoeld gronddelict (Anknüpfungstat) is begaan. Daarbij is het vol-
gens Göhler voldoende dat vaststaat dat ‘een’ bestuurslid of ‘een’ procuratiehou-
der een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit heeft begaan. De identiteit van het
bestuurslid of de procuratiehouder hoeft dus niet vastgesteld te worden.324

                                                       
321. Tiedemann (1988), p. 1172 e.v. Vergelijk, voor het Engelse recht, Gobert (1994), p. 728, die spreekt

van een “corporate fault” als grondslag voor aansprakelijkheid. De ideeën van Tiedemann omtrent
de ‘Organisationsfehler’ hebben de nodige aanhang verworven. Zie onder anderen, met betrekking
tot het Duitse kartelrecht,  Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 74. 

322. Kritisch over de ideeën van Tiedemann: Schwinge (1995), p. 112 e.v.
323. Zie hieromtrent § 88 OWiG.
324. Göhler (1998), § 30 Rn. 40 en Rebmann e.a., § 30 Rn. 52 (onder vermelding van rechtspraak).
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Göhler schrijft: “Bleibt zB nur offen, ob das Organ (oder Vertreter iS von I Nr.
4) A, B oder C gehandelt hat, ist jedoch mit an Sicherheit grenzender
Warscheinlichkeit anzunehmen, daß jedenfalls einer von ihnen gehandelt hat
und daß jeder von ihnen, wäre er Täter, auch vorwerfbar gehandelt hätte, so ist
die Festsetzung der Geldbuße gegen die juristische Person oder Personen-
vereinigung zulässig; denn dann steht fest, daß ein Organ usw. eine Ordnungs-
widrigkeit begangen hat.”325 Hier lijkt een parallel te bestaan met de ‘open wij-
ze’ waarop het daderschap van een rechtspersoon naar Nederlands recht gestalte
kan krijgen. Zoals betoogd kan bij de vraag naar het daderschap van de rechts-
persoon worden geabstraheerd van de vraag welke natuurlijke persoon het straf-
bare feit daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. In die zin bestaat dus een zekere
parallel tussen de aansprakelijkheidsregel van § 30 OWiG en de wijze waarop
tot aansprakelijkheid is geconcludeerd in bijvoorbeeld het Furazolidonarrest.
Belangrijk verschil tussen beide is evenwel, dat het ‘grondfeit’ in de Duitse
situatie telkens terug te voeren moet zijn op een (formeel) leidinggevende of een
procuratiehouder. 

Opmerkelijk is dat ook de strafrechter bevoegd is om, bij wijze van maat-
regel, een Geldbuße op te leggen aan een rechtspersoon of een daarmee gelijk-
gestelde organisatie. De grondslag van de beboeting volgt ‘gewoon’ uit § 30
OWiG; daaruit volgt namelijk met zoveel woorden dat een rechtspersoon kan
worden beboet, indien een nader genoemd persoon een Ordnungswidrigkeit of
een Straftat heeft begaan. Normaliter zal, indien de vervolgende instantie een
rechtspersoon wil laten beboeten, de rechtspersoon als ‘Beteiligte’ in de straf-
procedure tegen de natuurlijke persoon worden betrokken (§ 444 Abs. 1 StPO):
“Ist im Strafverfahren über die Festsetzung einer Geldbuße gegen ein juris-
tischen Person oder eine Personenvereinigung zu entscheiden (§ 30 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten), so ordnet das Gericht deren Beteiligung an dem
Verfahren an, soweit es die Tat betrifft.” In navolging van de in het Ordnungs-
widrigkeitengesetz doorgevoerde wijzigingen kent § 444 Abs. 3 StPO de moge-
lijkheid om ook afgezien van een procedure tegen een natuurlijke persoon een
boete aan de rechtspersoon op te leggen in een ‘zelfstandige procedure’.

5.15.6 Het Duitse recht: gevangen tussen praktische behoeftes en dogmati-
sche principes

Het voorgaande laat zien dat het Duitse recht, vanwege de niet-erkenning van
het daderschap en de strafbaarheid van de rechtspersoon, de nodige constructies
heeft moeten verzinnen om niettemin te zorgen voor een adequate handhaving
van wetgeving. “Während sich also im pragmatisch orientierten Ausland
− teilweise schon recht frühzeitig − die Ansicht durchgesetzt hat, daß auch
gegen juristische Personen vorgegangen und damit auf den Grundsatz “societas
delinquere non potest” verzichtet werden müsse, ist in Deutschland zwar das
kriminalpolitische Bedürfnis einer Sanktionierung von Unternehmen durchaus
                                                       
325. Göhler (1998), § 30 Rn. 40.
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anerkannt worden, die (heutige Meinung) im Schriftum und mit ihr der deutsche
Gesetzgeber haben sich jedoch immer wieder hinter dogmatischen Details
“verschanzt” und sich der Einführung einer Verbandsstrafe widersetzt.”326 De
behoefte aan oplossingen voor aansprakelijkheidsvraagstukken die verband hou-
den met delicten, die in een corporatieve sfeer zijn gepleegd, heeft als gevolg
van het ‘zich verschuilen’ achter ‘dogmatischen Details’ (nog) niet kunnen
leiden tot aanvaarding van het daderschap en de strafbaarheid van de rechts-
persoon. In de literatuur blijken evenwel steeds meer stemmen op te gaan, die
pleiten voor de aanvaarding van de (bestuurs)strafrechtelijke rechtssubjectiviteit
van de rechtspersoon.327 De ‘taaiheid’ van de Duitse dogmatiek zal bepalen,
wanneer de rechtspersoon daadwerkelijk als (bestuurs)strafrechtelijk rechts-
subject zal worden erkend.

5.16 Strafbaarheid in de bijzondere rechtsgebieden

5.16.1 Jaarrekeningenrecht

Straftaten
De strafbepalingen uit het jaarrekeningenrecht zijn kwaliteitsdelicten. Eerder in
dit hoofdstuk kwam § 331 HGB reeds ter sprake, waarin het ‘onjuist’ of ‘geflat-
teerd’ weergeven van gegevens in jaarstukken is strafbaar gesteld. Zoals is ge-
bleken, richt de bepaling zich tot kwaliteitsdragers: (leden van) de vertegen-
woordigingsbevoegde organen van de jaarrekeningplichtige rechtspersonen, en
commissarissen. § 331 HGB is in de §§ 340m en 341m HGB van overeen-
komstige toepassing verklaard op niet door een Kapitalgesellschaft gedreven
‘Kreditinstitute’ en ‘Finanzdienstleistungsinstitute’ in de zin van § 340 Abs. 4
Satz 1 en ‘Versicherungsunternehmen’. Daarbij is het normadressaatschap van
de strafbepaling uitgebreid tot enige andere natuurlijke personen.328 De §§ 332
en 333 HGB hebben respectievelijk betrekking op het onjuist opmaken van een
accountantsverslag en het openbaren van bedrijfsgeheimen. De beide bepalingen
richten zich tot de accountant (‘Abschlußprüfer’) en zijn assistent (‘Gehilfe’).
                                                       
326. Schwinge (1995), p. 107. Vergelijk Heine (1996), p. 213: “Die internationale Trend ist eindeutig.

Gemeinsam ist dieser Entwicklung aber ein weiteres: konsistente dogmatische Konzeptionen sind
Mangelware. Dies hat in der deutschen Rechtsfamilie die Skepsis gegenüber Unternehmensstrafen
verfestigt.”  

327. Zie onder meer Schwinge (1995), p. 107 en 108 (met betrekking tot het Duitse milieustrafrecht),
Ransiek (1999), p. 652 e.v., Otto (1998), p. 415 e.v., Heine (1995), 201 e.v. en Heine (1996), p. 211
e.v. 

328. § 340m tweede volzin HGB bepaalt: “§ 331 ist darüber hinaus auch anzuwenden auf die Verletzung
von Pflichten durch den Geschäftsleiter (§ 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen) eines
nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinnen des § 340 Abs. 4 Satz 1 durch den Inhaber eines in der Rechtsform des
Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 340
Abs. 4 Satz 1 oder durch den Geschäftsleiter im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das
Kreditwesen.” § 341m tweede volzin HGB bepaalt: “§ 331 ist darüber hinaus auch anzuwenden auf
die Verletzung von Pflichten durch den Hauptbevollmächtigten (§ 106 Abs. 3 des Ver-
sicherungsaufsichtgesetzes).”
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De ‘unrichtige Darstellung’ van gegevens in jaarstukken is ook strafbaar gesteld
in § 17 van het PublG. Volgens de strafbepaling kan degene die als ‘gesetzlicher
Vertreter eines Unternehmens oder eines Mutterunternehmens, beim Einzel-
kaufmann als Inhaber oder dessen gesetzlicher Vertreter’ (bijvoorbeeld) ‘die
Verhältnisse des Unternehmens im Jahresabschluß oder Lagebericht unrichtig
wiedergibt oder verschleiert’ eveneens worden bestraft met een gevangenisstraf
van maximaal drie jaren of een geldboete. Uit § 4 PublG blijkt wie de wettelijke
vertegenwoordigers van een onderneming zijn in de zin van de strafbepaling: (1)
de leden van het vertegenwoordigend orgaan, voor zover de onderneming door
een rechtspersoon wordt gedreven en (2) de vertegenwoordigingsbevoegde
vennoten, voor zover de onderneming wordt gedreven door een Personen-
handelsgesellschaft.329 De Duitse wetten tot regeling van de AG en de GmbH
(de AktG en de GmbHG) kennen meer algemene strafbepalingen in verband met
de onjuiste weergave van de ‘vermogenstoestand’ van een vennootschap (§ 400
AktG en § 82 Abs. 2 GmbHG). Deze bepalingen treden terug zodra de strafbare
gedragingen zijn verricht met betrekking tot jaarstukken; in die gevallen dient
altijd § 331 HGB als vervolgingsgrondslag te worden ingezet.

De in de genoemde Duitse kwaliteitsdelicten expliciet aangewezen kwali-
teitsdragers zijn de enigen die als ‘Täter’ (mittelbarer Täter, unmittelbarer Täter
of Mittäter) kunnen worden gestraft. Personen die niet over de vereiste kwaliteit
beschikken kunnen onder omstandigheden evenwel aansprakelijk zijn wegens
deelneming: medeplichtigheid (‘Beihilfe’) of uitlokking (‘Anstiftung’). Uitlok-
king kan zich bijvoorbeeld voordoen als een (groot)aandelhouder aan een lid
van de raad van bestuur van een AG de opdracht geeft om bepaalde gegevens
onjuist in de jaarstukken te doen opnemen.330 

Ordnungswidrigkeiten
De bestuurlijke strafbaarstellingen op het terrein van het jaarrekeningenrecht
richten zich evenals de ‘gewone’ strafbaarstellingen tot natuurlijke personen in
een bepaalde kwaliteit. De bepalingen richten zich telkens tot de ‘wettelijke ver-
tegenwoordigers’ van de jaarrekeningplichtige ondernemingen, terwijl de bepa-
lingen uit het HGB ook de ‘commissarissen’ als normadressaat aanwijzen. In
concreto richten de bestuurlijke strafbaarstellingen zich tot de volgende per-
sonen: (1) bij Kapitalgesellschaften: het ‘Mitglied des vertretungsberechtigten
Organs’ en het ‘Mitglied des Aufsichtsrats’ (§ 334 HGB); (2) bij krediet-

                                                       
329. § 4 PublG bepaalt verder dat de voorschriften die gelden voor de ‘wettelijke vertegenwoordiger van

de onderneming’ eveneens gelden voor de ‘Einzelkaufmann’ of zijn wettelijke vertegenwoordiger,
voor zover de onderneming gedreven wordt door een ‘Einzelkaufmann’. Met betrekking tot de
strafbepaling van § 17 PublG voegt het voorschrift niets toe, omdat de genoemde personen reeds
uitdrukkelijk in de delictsomschrijving worden genoemd.

330. Alle genoemde strafbare feiten zijn zogenaamde ‘Vergehen’, hetgeen meebrengt dat een ‘erfolglose
Anstiftung’ niet strafbaar is. De uitlokker die een ander probeert te bewegen een jaarrekeningdelict
te begaan, terwijl de ander zelf reeds heeft besloten het delict te plegen, kan hoogstens wegens
Beihilfe verantwoordelijk worden gehouden. Eerder bleek reeds dat ‘Vertreterhaftung’ (§ 14 StGB)
van bijvoorbeeld een boekhouder niet mogelijk is; kwaliteitsdelicten die zich tot (bijvoorbeeld)
bestuurders richten betreffen hoogstpersoonlijke plichten (Cobet (1991), p. 70).
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instellingen: de ‘Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 oder des § 53
Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen’, de ‘Inhaber eines in der
Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinne des § 340 Abs. 4 Satz 1’ en het ‘Mitglied des Auf-
sichtsrats’ (§ 340n HGB); (3) bij verzekeringsmaatschappijen: het ‘Mitglied des
vertretungsberechtigtes Organs’, het ‘Mitglied des Aufsichtsrats’ en de ‘Haupt-
bevollmächtigter’ in de zin van  § 106 Abs. 3 Versicherungsaufsichtsgesetz (§
341n HGB) en ten slotte (4) bij bepaalde grote ondernemingen die niet in de
vorm van een Kapitalgesellschaft worden gedreven: de ‘gesetzlicher Vertreter’
in de zin van § 4 Abs. 1 Satz 1 PublG van een (moeder)onderneming of, als de
onderneming wordt gedreven door een ‘Einzelkaufmann’, de eigenaar of zijn
wettelijke vertegenwoordiger (§ 20 PublG). Wettelijke vertegenwoordigers in de
zin van § 4 Abs. 1 Satz 1 zijn de leden van het vertegenwoordigend orgaan (bij
rechtspersonen) of de vertegenwoordigingsbevoegde vennoten (bij een Per-
sonenhandelsgesellschaft).

5.16.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

De Arbeitsschutzgesetz
De bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen van de Arbeitsschutzgesetz rich-
ten zich niet specifiek tot de ‘Arbeitgeber’, maar tot een ieder. Wel wordt de
werkgever door de toelichting op de wet gezien als primaire normadressaat:
“Der Arbeitgeber ist vorrangiger Normadressat, weil er für die Arbeitsbe-
dingungen in seinem Betrieb verantwortlich ist,” aldus de toelichting op de
ArbSchG.331 “Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juris-
tische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach
Absatz 2 beschäftigen,” zo bepaalt § 2 Abs. 3 ArbSchG. Deze definitie stemt
overeen met het begrip ‘werkgever’ zoals omschreven in de EG-kaderrichtlijn
inzake arbeidsomstandigheden (art. 4 lid 2).332

Het gegeven dat de bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen geen kwali-
teitsdelicten zijn die zich exclusief tot de werkgever richten, hangt nauw samen
met een wettelijke bepaling, waaruit blijkt dat de verplichtingen die voor de
werkgever gelden ook gelden voor bepaalde nader aangewezen ‘verantwort-
liche Personen’. Deze personen kunnen, zo volgt uit de §§ 25 en 26 ArbSchG,
ook (bestuurs)strafrechtelijk aansprakelijk zijn wegens het niet-naleven van
Anordnungen en Rechtsverordnungen. Zoals eerder bleek, bieden de Anordnun-
gen en Verordnungen concretiseringen van de algemene, tot de werkgever ge-
richte ‘algemene’ verplichtingen. Uit § 13 ArbSchG volgt wie de ‘verantwort-
liche Personen’ zijn. Het eerste lid van § 13 luidt als volgt:

“Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergeben-
den Pflichten sind neben dem Arbeitgeber

                                                       
331. BT Drs. 13/3540, p. 12.
332. Zie uitdrukkelijk BT Drs. 13/3540, p. 15. De Arbeitsschutzgesetz betreft de implementatie van die

richtlijn. 
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1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesell-
schaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes
beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befug-
nisse,
5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift
beauftragte Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.” 

In § 13 ArbSchG worden de genoemde natuurlijke personen naast de werkgever
als zodanig verantwoordelijk gehouden voor de naleving van de voorschriften,
die zijn neergelegd in hoofdstuk 2 van de wet. De uitbreiding van het norm-
adressaatschap hangt volgens de Duitse wetgever samen met een doelmatige en
effectieve handhaving van de wet- en regelgeving. Volgens de toelichting op de
bepaling is de ‘werkgever’, met name bij grote bedrijven, als zodanig niet altijd
‘grijpbaar’, zodat het ‘doelmatig’ is het normadressaatschap van de voorschrif-
ten uit te breiden tot de nader genoemde natuurlijke personen. Daarbij stond de
Duitse wetgever met name voor ogen dat de bevoegde autoriteiten hun
Anordnungen op basis van § 13 ArbSchG tot de concrete natuurlijke personen
kunnen richten:

“Für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen im Betrieb ist der
Arbeitgeber verantwortlich. Er hat grundsätzlich die ihm obliegenden
Pflichten selbst zu erfüllen. Weil insbesondere in größeren Betrieben der
Arbeitgeber nicht immer greifbar ist, ist es zweckmäßig, wenn die öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers neben die-
sem auch von den Personen verantwortlich wahrgenommen werden, die
den Ablauf der Arbeit tatsächlich bestimmen und in den Arbeitsprozeß
eingreifen können. (...) In allen Fällen wird die Verantwortlichkeit des
Arbeitgebers nicht ausgeschlossen. Die Vorschrift dient einem effektiven
berieblichen Arbeitsschutz, indem sie es den Behörden ermöglicht, gege-
nüber diesen Personen Anordnungen zur Erfüllung der öffentlichen-
rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften vor Ort treffen zu können. Dies
entspricht gleichzeitig Artikel 4 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie, der die Mit-
gliedstaaten zu einer angemessenen Kontrolle und Überwachung ver-
pflichtet. Insoweit reichen die nach § 9 Abs. 2 des Ordnungswidrigkeiten-
gesetzes und § 14 Abs. 2 des Strafgesetzbuches bestehenden Sanktions-
möglichkeiten gegenüber den den Arbeitgeber vertretenden oder von ihm
beauftragten Personen, die unberührt bleiben, nicht aus, da die materiellen
Arbeitsschutzvorschriften nur in wenigen Fällen bußgeld- oder strafbe-
wehrt sind.”333

Hoewel ook een natuurlijke persoon ‘werkgever’ kan zijn en zich kan laten ver-
tegenwoordigen ziet § 13 ArbSchG, zo blijkt uit de toelichting, met name op
organisaties waarin arbeid wordt verricht. De bepaling verruimt en concretiseert

                                                       
333. BT Drs. 13/3540, p. 19. 
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de verantwoordelijkheid binnen dergelijke organisaties. De (bestuurs)strafrech-
telijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen voor de overtreding van een
Anordnung verloopt, zo valt aan te nemen, alleen via de §§ 9 OWiG en 14 StGB
als de Anordnung zich heeft gericht tot de werkgever-rechtspersoon als zodanig.
Als de Anordnung zich heeft gericht tot een ‘verantwortliche Person’, dan kan
die persoon rechtstreeks als ‘Täter’ worden aangesproken. Zonder een bepaling
als § 13 ArbSchG zouden de Anordnungen aan de werkgever als zodanig moe-
ten worden gegeven. Bij schending van het bevel zou dan op basis van § 9
OWiG of § 14 StGB bepaald moeten worden, welke natuurlijke persoon in
concreto het bevel heeft overtreden. § 13 ArbSchG (in samenhang met § 22 Abs.
3) maakt het daarentegen mogelijk de bevelen direct tot de genoemde natuur-
lijke personen te richten. Bij schending van het bevel kan de adressaat van het
bevel direct als ‘dader’ worden aangesproken.

Volgens het tweede lid van § 13 mag de werkgever ‘betrouwbare’ (‘zuver-
lässige’) en ‘kundige’ (‘fachkündige’) personen schriftelijk334 opdragen bepaal-
de op hem rustende wettelijke plichten (‘Aufgaben’) in eigen verantwoordelijk-
heid (‘in eigener Verantwortung’) waar te nemen. Deze personen zijn op grond
van § 13 Abs. 1 Nr. 5 naast de werkgever verantwoordelijk voor de naleving
van die verplichtingen. Uit § 13 Abs. 1 Nr. 5 volgt dat ook een Rechtsver-
ordnung personen aan kan wijzen die naast de werkgever verantwoordelijk zijn.
Een voorbeeld wordt gevonden in § 6, eerste volzin BaustellV:

“Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten haben auch die auf einer Baustelle tätigen Unternehmer ohne Be-
schäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenen Arbeitsschutzvorschriften
einzuhalten.”

De ‘eigener Verantwortung’ werkt aansprakelijkheidsvestigend ten opzichte van
degene aan wie de naleving van de Arbeitsschutzpflichten zijn opgedragen. De
verantwoordelijkheid van de werkgever wordt daardoor niet beperkt; de toelich-
ting op § 13 stelt ten aanzien van de opsomming van de ‘verantwortliche
Personen’ (Abs. 1): “In allen Fällen wird die Verantwortlichkeit des Arbeitge-
bers nicht ausgeschlossen.”335 Aannemelijk is dat dit ook geldt bij het ‘overdra-
gen’ van verplichtingen op een ‘Beauftragte’.

De Arbeitszeitgesetz
In de ArbZG is slechts het begrip ‘Arbeitnehmer’ nader gedefinieerd (§ 2 Abs. 2
ArbZG): “Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte
sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.” Met deze definitie heeft de
Duitse wetgever willen aansluiten bij het werknemerbegrip van de Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) en andere ‘moderne’ arbeidswetten.336 Een definitie
                                                       
334. “Die schriftform dient der rechtlichen Absicherung sowohl des Arbeitgebers als auch der

beauftragten Person. Regelmäßig werden dabei auch die Befugnisse und Kompetenzen der
beauftragten Person festgelegt” (BT Drs. 13/3540, p. 19).

335. BT Drs. 13/3540, p. 19.
336. BT Drs. 12/5888, p. 23.
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van ‘Arbeitgeber’ is niet in de ArbZG opgenomen. Hier wordt aangenomen dat
het ‘werkgeversbegrip’ aansluit bij dat van de BetrVG, dat op zijn beurt neer-
komt op de gewone arbeidsrechtelijke definitie van ‘Arbeitgeber’: “Arbeitgeber
im Sinne des Arbeitsrechts ist jeder, der einen Arbeitnehmer (...) beschäftigt.”337

De ‘Arbeitgeber’ is dus de contractspartij van de ‘Arbeitnehmer’.338

De centrale bestuurlijke boetebepaling van de ArbZG (§ 22 Abs. 1) richt
zich tot de ‘Arbeitgeber’ die (1) nader aangeduide wettelijke voorschriften niet
naleeft, (2) in strijd handelt met bepaalde bepalingen van een op de wet
gebaseerde Rechtsverordnung of (3) in strijd handelt met een door het bevoegd
gezag gegeven ‘Anordnung’. Het onder bepaalde ‘verzwarende’ omstandighe-
den begaan van zekere overtredingen, opgesomd in § 22 Abs. 1 ArbZG, levert,
zo bleek reeds eerder, een strafbaar feit op (§ 23 ArbZG). Deze strafbaarstelling
richt zich evenwel tot een ieder, en niet tot de werkgever:

“(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Ar-
beitnehmers gefährdet oder
2. beharrrlich wiederholt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 180 Tagessätzen bestraft.”

Aangezien het onder verzwarende omstandigheden begaan van bepaalde ‘hande-
lingen’ is strafbaar gesteld, en niet het onder verzwarende omstandigheden be-
gaan van ‘handelingen door de werkgever’, lijkt het normadressaatschap van de
centrale strafbepaling groter te zijn dan dat van de bestuurlijke strafbaarstelling.
Omdat de wettelijke (materiële) normen zich niet in alle gevallen nadrukkelijk
tot de werkgever richten, lijkt het bereik van de strafbepaling inderdaad ruimer
te zijn. 

5.16.3 Het Duitse kartelrecht

Het normadressaatschap
De centrale bestuurlijke strafbaarstelling van § 81 GWB richt zich tot een ieder.
In beginsel kan derhalve ‘een ieder’ die een relevante, verwijtbare bijdrage heeft
geleverd aan het beboetbare feit worden beboet. In beginsel, omdat de bewoor-
dingen van het concrete voorschrift dat is overtreden mee kan brengen, dat in
wezen sprake is van een kwaliteitsdelict. Een voorbeeld betreft de voorschriften
van § 20 Abs. 1 GWB, die zich onder meer richten tot ‘Marktbeherrschende
Unternehmen’. § 20 luidt voor zover van belang als volgt:

                                                       
337. Schaub (1996), p. 98. 
338. Schaub (1996), p. 1745, wijst op het in de Betriebsverfassungsgesetz gehanteerde gebruikelijke

‘Begriff des Arbeitgebers’, waarmee hij doelt op de contractspartij van de werknemer.
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“Markbeherrschende Unternehmen (...) dürfen ein anderes Unternehmen
in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise
zugänglich ist, weder unmittelbar noch mittelbar unbillig behindern oder
gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten
Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln.”

De schending van de in § 20 Abs. 1 opgesomde voorschriften levert volgens
§ 81 Abs. 1 onder 1 een Ordnungswidrigkeit op. De bepaling richt zich tot
‘Marktbeherrschende Unternehmen’, zodat zij als kwaliteitsdelict moet worden
aan- gemerkt. Niet-kwaliteitsdragers kunnen als ‘Beteiligte’ beboetbaar betrok-
ken zijn bij dergelijke delicten, mits (ook) op zijn minst één kwaliteitsdrager bij
het feit betrokken is geweest. 

Voor zover een voorschrift zich richt tot een ‘onderneming’, zoals in § 20
Abs. 1 GWB, rijst de vraag wie daarmee als potentieel aansprakelijke persoon is
aangewezen. De ‘Unternehmen’ wordt in het Duitse recht als zodanig niet als
rechtssubject erkend.339 Uit de literatuur volgt dat als de Duitse wetgever zich
tot de ‘Unternehmen’ richt, hij zich ‘eigenlijk’ richt tot de ‘drager’, de ‘drijver’
of de ‘eigenaar’ van de onderneming. Met betrekking tot het oude Duitse kartel-
recht schrijft Schmidt: “Da Unternehmen nicht in technischem Sinne Norm-
adressaten sein können, sind mit den ‘Unternehmen’ im GWB stets nur die
Unternehmensträger gemeint.”340 Uit literatuur met betrekking tot het huidige
Duitse kartelrecht blijkt dat er op dit punt niets is veranderd.341 In meer alge-
mene zin schrijft Müller-Gugenberger over dit onderwerp: “Unternehmens-
träger ist das “Zuordnungssubjekt aller Rechte und Pflichten”, die sich auf das
Unternehmen beziehen; das Unternehmen erscheint somit als das dem Unter-
nehmenträger zugeordnete Objekt. Der Unternehmensträger, vielfach verkürzt
auch als ‘Inhaber des Betriebs’ bezeichnet, ist derjenige, der das Unternehmen
betreibt, dh in dessen Namen das Unternehmen geführt wird. Dies ist in der
Regel der Eigentümer (...).”342 De ‘Unternehmensträger’ kan volgens Müller-
Gugenberger dwingend worden teruggevoerd op een natuurlijke persoon, een
verzameling van personen (de schrijver noemt onder meer de ‘Personen-
gesellschaft’) of een rechtspersoon. 

Indien, in het voorbeeld van § 20 GWB, de marktbeheersende onderneming
wordt gedreven door een rechtspersoon, kan het beboetbare feit slechts worden
gepleegd door de personen, genoemd in § 9 OWiG.343 Onder voorwaarden kan
de rechtspersoon zelf op grond van § 30 OWiG worden beboet. Aangezien de

                                                       
339. Schmidt (1999), p. 78 e.v.; Eidam (1993), p. 97.
340. Schmidt (1990), p. 131. Vergelijk Müller-Gugenberger (1992), § 19 onder B, die de bespreking van

het daderschap van de ‘Unternehmen’ direct plaatst in het licht van de aansprakelijkheid van de
wettelijke vertegenwoordigers (§ 9 OWiG en § 14 StGB) en de strafbaarheid van corporaties. 

341. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rns. 40 en 41.
342. Müller-Gugenberger (1992), § 19 Rn. 19 e.v. Volgens Eidam (1993), p. 41, is het begrip ‘Unter-

nehmen’ evenwel ruimer dan ‘Inhaber des Unternehmens’ ofwel eigenaar van de onderneming.
Volgens Eidam kan van ‘Unternehmer’ worden gesproken “wenn der Unternehmenseigentümer
zugleich die Geschäfte des eigenes Betriebes führt.” Eidam acht het ‘actief’ ondernemen dus onlos-
makelijk verbonden met het begrip ‘ondernemer’.

343. Zie uitdrukkelijk Immenga/Mestmäcker (2001), § 81 Rn. 4. 
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eenmanszaak op kartelterrein nauwelijks een rol van betekenis speelt, zijn de
wettelijke sancties met name van belang voor corporaties, zo schrijft Schmidt:
“Sieht man von dem in der Wirtschaftrealität seltener gewordenen und in der
Kartellrechtspraxis erst recht bedeutungslosen Fall des Einzelkaufmanns ab, so
liegt auf der Hand, daß sich die kartellrechtlichen Sanktionen zuvörderst gegen
Gesellschaften und Verbände richten.”344 De praktijk van het Duitse kartelrecht
laat zien dat corporaties ook in de ‘sanctiepraktijk’ de primaire normadressaten
zijn.345 Müller-Gugenberger schrijft in dit verband: “Von Wichtigkeit ist, daß
auch Geldbuße gegen Unternehmen(sträger) festgesetz werden können (§ 30
OWiG), wovon in der kartellrechtlichen Praxis reger Gebrauch gemacht
wird.”346 Zoals reeds eerder bleek fungeert § 130 OWiG, met name in kartel-
zaken, in veel gevallen als ‘Anknüpfungstat’ voor de beboeting. “Kommt es zu
verbotenen Wettbewerbsbeschränkungen durch “ein Unternehmen”, ohne daß
dafür ein Mitglied der Unternehmensleitung als Täter − auch Mittäter − verant-
wortlich gemacht werden kann, ist das vorliegen einer solchen Aufsichtspflicht-
verletzung zu prüfen,” aldus Müller-Gugenberger.347

Beboetbaarheid van de rechtspersoon en samenloop met strafbare feiten
§ 82 GWB ten slotte geeft nog twee bijzondere regelingen omtrent de ‘ver-
volging’ van een ‘juristischen Person’ of een ‘Personenvereinigung’ op grond
van § 30 OWiG in geval van eendaadse samenloop tussen een strafbaar feit en
een overtreding van een materiële kartelbepaling (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB). Bij
eendaadse samenloop tussen een Straftat en een Ordnungswidrigkeit wordt
‘slechts’ de strafwet wordt toegepast (§ 21 Abs. 1 OWiG). Het strafbare feit
‘verdringt’ dus het beboetbare feit. § 82 GWB bepaalt in afwijking daarvan in de
eerste plaats dat bij samenloop tussen een overtreding van een materiële
kartelbepaling en een strafbaar feit de bevoegde mededingingsautoriteit bij uit-
sluiting bevoegd is tot het opleggen van een Gelbuße aan de rechtspersoon op
grond van § 30 OWiG. In de tweede plaats is de bevoegde mededingingsauto-
riteit bij uitsluiting bevoegd een § 30 OWiG-geldboete op te leggen indien een
overtreding van een materiële kartelbepaling eendaads samenloopt met een “mit
Strafe bedrohte Pflichtverletzung” in de zin van § 130 OWiG. De Staatsanwalt
‘herkrijgt’ de bevoegdheid een Geldbuße op grond van § 30 OWiG te vorderen
indien de bevoegde mededingingsautoriteit de zaak heeft ‘overgedragen’ aan de
Staatsanwalt (§ 82 laatste volzin).

§ 82 GWB zal met name, zo niet uitsluitend, een rol spelen indien de
overtreding van een materiële kartelbepaling samenloopt met § 298 StGB
(‘Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen’). Deze bepa-
ling is in 1997 in het Duitse strafwetboek ingevoegd348 en luidt als volgt:
                                                       
344. Schmidt (1990), p. 131 en 132.
345. Zie bijvoorbeeld Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 71.
346. Müller-Gugenberger (1992), § 46 Rn. 23.
347. Müller-Gugenberger (1992), § 46 Rn. 24. 
348. Zie de Gesetz zur Bekämpfung der Korruption van 13 augustus 1997, BGBl. I 2038 (in werking

getreden op 20 augustus 1997).
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“(1) Wer bei einer Ausschreibung über Waren oder gewerbliche Leistun-
gen ein Angebot abgibt, das auf einer rechtswidrigen Absprache beruht,
die darauf abzielt, den Veranstalter zu Annahme eines bestimmten Ange-
bots zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Der Ausschreibung im Sinne des Absatzes 1 steht die freihändige
Vergabe eines Auftrages nach vorausgegangenem Teilnahmewetbewerb
gleich.
(3) Nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, wird nicht bestraft,
wer freiwillig verhindert, daß der Veranstalter das Angebot annimmt oder
dieser seine Leistung erbringt. Wird ohne Zutun des Täters das Angebot
nicht angenommen oder die Leistung des Veranstalters nicht erbracht, so
wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die Annah-
me des Angebots oder das Erbringen der Leistung zu verhindern.”

Tegelijkertijd met de invoering van § 298 StGB werd de toenmalige Duitse
kartelwet uitgebreid met een § 81a, die later als de besproken § 82 in de huidige
kartelwet terecht is gekomen. In de toelichting op de ‘oude’ § 81a werd ge-
schreven349:

“Durch den neuen § 81a GWB soll eine Sonderregelung über die Zustän-
digkeit von Kartelbehörden in bestimmten Verfahren nach § 30 OWiG
geschaffen werden. Sie ergänzt die allgemeine Zuständigkeitsregelung des
§ 81 GWB für Bußgeldverfahren. Die neuregelung hängt eng mit der Ein-
führung des § 298 StGB (...) zusammen. Ohne den neuen § 81a GWB
würde die Zuständigkeit in Verfahren über die Festsetzung einer Geldbu-
ße gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen, wie etwa in
Fällen, in denen der zum Leitungsbereich des Unternehmens gehörende
Täter gegen den neuen § 298 StGB verstößt, auf die Staatsanwaltschaft
übergehen. (...) Um die Sachkunde und Erfahrung der Kartellbehörden bei
der Verfolgung von kartellrechtswidrigen Absprachen bei Ausschreibun-
gen auch nach der Hochstufung der bisherigen Ordnungswidrigkeit zu ei-
ner Straftat umfassend nutzen zu können, soll in diesen Fällen den Kar-
tellbehörden ihre bisherigen Zuständigkeit für die Verhängung von soge-
nannten “Unternehmens- bzw. Verbandsgeldbußen” grundsätzlich erhal-
ten bleiben.” 

De ratio achter de uitzondering van § 82 GWB op § 21 Abs. 1 OWiG schuilt dus
in de vermeende deskundigheid en ervaring van de bevoegde mededinging-
autoriteiten in kartelzaken.

5.17 Strafbaarheid in het Duitse recht
De handhaving van het Duitse economisch ordeningsrecht laveert tussen
praktische behoeftes en dogmatische principes. De praktische behoefte aan het
kunnen bestraffen van rechtspersonen vindt zijn grens in de dogmatiek, volgens
welke rechtspersonen geen strafbare feiten of Ordnungswidrigkeiten kunnen
                                                       
349. BT-Drs. 13/8079, p. 16 en 17.
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begaan. Omdat men in het bestuursstrafrecht is bevrijd van de ‘sociaal-ethische
lading’ van de straf, is het in het Ordnungswidrigkeitenrecht evenwel mogelijk
rechtspersonen te kunnen beboeten. De beboeting van de rechtspersoon is
daarbij gekoppeld aan het bestaan van een door een natuurlijke persoon begaan
strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit. Uit de literatuur blijkt, dat aan de beboet-
baarheid van de rechtspersoon generaal-preventieve werking wordt toegedicht:
de organen en de vertegenwoordigers van de rechtspersoon zullen willen voor-
komen dat strafbare of beboetbare feiten worden begaan, waardoor de rechts-
persoon wordt verrijkt of waardoor plichten, die op de rechtspersoon als zodanig
rusten, worden geschonden. Zo beschouwd draagt de beboetbaarheid in belang-
rijke mate bij aan de bevordering van de naleving van wettelijke normen. 

Om handhavingsproblemen bij kwaliteitsdelicten te ondervangen, zijn in het
Duitse Strafrecht en Ordnungswidrigkeitenrecht bepalingen geïntroduceerd, die
de reikwijdte van kwaliteitsdelicten uitstrekken tot de wettelijke vertegenwoor-
digers van rechtspersonen. Een dergelijke oplossing is, zo bleek, ook ter sprake
gekomen bij de introductie van art. 15 (oud) WED en art. 51 Sr. Indien de
Duitse dogmatiek zou erkennen, dat rechtspersonen strafbare feiten kunnen be-
gaan, zouden dergelijke bepalingen kunnen worden geschrapt.

5.18 Slot: strafbaarheid van rechtspersonen en leidinggevenden in
het licht van effectieve wetshandhaving

De erkenning van het daderschap en de strafbaarheid van de rechtspersoon heeft
in het Nederlandse recht een aanwijsbare pragmatische achtergrond. Econo-
mische en maatschappelijke ontwikkelingen brachten mee dat kwaliteiten als
‘werkgever’ in de praktijk door rechtspersonen werden vervuld. Door het dader-
schap van de rechtspersoon te erkennen, en door natuurlijke personen (vanwege
hun betrokkenheid) op basis van dit daderschap in rechte te betrekken, werd een
effectieve handhaving gediend. De erkenning van de strafbaarheid van de
rechtspersoon blijkt uiteindelijk voor een belangrijk deel op effectiviteitsover-
wegingen te zijn gebaseerd. Door de erkenning van de strafbaarheid was ener-
zijds doelmatige bestraffing mogelijk gemaakt, anderzijds betekende die erken-
ning een uitdrukkelijke aanvaarding van de strafrechtelijke ‘rechtssubjectiviteit’
van de rechtspersoon: ook een rechtspersoon kon een strafrechtelijk verwijt
worden gemaakt. Ook de erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon in
het Engelse recht is nauw verbonden met de ‘opkomst’ van de rechtspersoon in
het maatschappelijke verkeer. Het Duitse Strafrecht erkent het daderschap en de
strafbaarheid van de rechtspersoon niet. Om effectieve handhaving niettemin
mogelijk te maken is er voor gekozen het normadressaatschap van kwaliteits-
delicten uit te breiden tot de vertegenwoordigers van de rechtspersoon. In het
Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht wordt het daderschap van de rechtspersoon
evenmin erkend, maar de beboetbaarheid van de rechtspersoon wel. De achter-
grond daarvan spoort met de (ten dele) pragmatische achtergrond van de
strafbaarheid van de rechtspersoon in het Nederlandse recht: het kunnen belasten
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van het vermogen van een − bij een delict ‘betrokken’ − rechtspersoon. Daar-
naast draagt de beboetbaarheid bij aan de effectiviteit van de wetshandhaving.
Volgens de literatuur brengt de mogelijkheid rechtspersonen te kunnen beboeten
mee dat ‘deelnemers’ van de rechtspersoon − althans in theorie − van het begaan
van delicten worden weerhouden.

Het primaire normadressaatschap van de bepalingen uit het Nederlandse,
Engelse en Duitse mededingingsrecht en arbeidsomstandighedenrecht weer-
spiegelt in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkeling. De wetgevers richten
zich in die rechtsgebieden tot kwaliteitsdragers, die in de praktijk veelal rechts-
persoon zullen zijn: ‘werkgever’, ‘employer’, ‘Arbeitgeber’, ‘(eigenaar van een)
onderneming’, ‘undertaking’ en ‘Unternehmen’. Ook het Nederlandse strafrech-
telijke jaarrekeningenrecht sluit daarbij aan: de strafrechtelijk te handhaven be-
palingen richten zich met name tot ‘de rechtspersoon’. Het (bestuurs)straf-
rechtelijke jaarrekeningenrecht van Engeland geeft een ander beeld. Het Engelse
recht wijst in veel gevallen, naast de ‘company’, ook de functionarissen van de
rechtspersoon aan als primaire normadressaat (potentiële pleger). Maar omdat
ten aanzien van de strafbaarheid van die functionarissen telkens een (doleus)
schuldverband moet worden aangetoond, verschilt de vormgeving van de aan-
sprakelijkheid in het Engelse jaarrekeningenrecht niet wezenlijk van de wijze
waarop de aansprakelijkheid in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht is ge-
regeld. Zoals bleek, richten de bepalingen in het arbeidsomstandighedenrecht
zich met name tot de werkgever, terwijl de functionarissen op basis van bepa-
lingen van ‘secundary liability’ kunnen worden aangesproken. Ook in die
situatie zal een schuldverband moeten worden aangetoond. Het Duitse jaar-
rekeningenrecht kent met name kwaliteitsdelicten die zich tot de functionarissen
van de rechtspersoon als zodanig richten.

In het Nederlandse recht heeft de erkenning van het daderschap en de straf-
baarheid van de rechtspersoon bij overtredingen (kwaliteitsdelicten) uiteindelijk
geleid tot een verzwaring van de voorwaarden waaronder een functionaris met
succes kan worden aangesproken wegens betrokkenheid bij het door de rechts-
persoon begane delict. Betoogd is, dat een licht schuldverband ten aanzien van
functionarissen (ook) niet langer nodig is vanuit het perspectief van effectieve
wetshandhaving. Een lichter schuldverband ten aanzien van de rechtspersoon-
kwaliteitsdrager (bij overtredingen hoeft in beginsel geen opzet of culpa te wor-
den bewezen) is ‘voldoende’ om de handhaving van economische ordenings-
normen adequaat gestalte te geven. Het Engelse strafrecht laat op dit punt een
aardige parallel zien. In de bijzondere rechtsgebieden blijkt veelal sprake te zijn
van ‘offences of strict liability’ die in de praktijk met name door rechtspersonen
kunnen worden gepleegd. Functionarissen kunnen worden gestraft indien blijkt
van schuld: opzet of onachtzaamheid. In het arbeidsomstandighedenrecht en het
strafrechtelijke mededingingsrecht bieden bepalingen van ‘secundary liability’
de aansprakelijkheidsgrondslag. In het jaarrekeningenrecht wordt hetzelfde be-
reikt door middel van de aansprakelijkstelling van de ‘officer in default’, met
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dien verstande dat in het jaarrekeningenrecht − zoals bleek − in dit verband
slechts doleuze betrokkenheid kan worden gestraft.

De Engelse rechtspraak bedient zich bij de bepaling van het daderschap van
de rechtspersoon, afgezien van gevallen van vicarious liability, met name van de
orgaantheorie: slechts zij die als hoge beleidsbepalers kunnen worden gezien
kunnen de rechtspersoon zelf strafbaar laten handelen. De Privy Council blijkt
evenwel een benadering van het daderschap van de rechtspersoon voor te staan,
die ook is bepleit ten aanzien van het Nederlandse strafrecht: de delictsomschrij-
ving, de ratio daarvan en de feitelijke omstandigheden van het geval bepalen
uiteindelijk of in een concreet geval sprake is van daderschap. Een dergelijke
benadering doet recht aan de pragmatische grondslag van de strafbaarheid van
de rechtspersoon, en zij zal bijdragen aan een effectieve wetshandhaving.
‘Effectieve wetshandhaving’ blijkt in een Engelse strafzaak ook een belangrijke
rol te hebben gespeeld bij de keuze tussen aansprakelijkheidsgrondslagen: toe-
passing van het leerstuk van de ‘vicarious liability’, dan wel toepassing van de
‘identification doctrine’.

Naar Duits recht kan een rechtspersoon slechts worden beboet, indien nader
in de wet genoemde personen een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit hebben
begaan. Aanvankelijk ging ook het Duitse bestuursstrafrecht uit van een soort
‘orgaantheorie’: alleen een door een bestuurder begaan strafbaar feit kon tot
beboeting van de rechtspersoon leiden. Later is ingezien, dat ook een door een
procuratiehouder gepleegd feit aan de beboeting ten grondslag behoort te kun-
nen worden gelegd. Zo blijkt dat, evenals door de Privy Council in de Meridian-
zaak, uiteindelijk (mede) in de ‘lagere regionen’ van de rechtspersoon aankno-
pingspunten worden gezocht om de rechtspersoon als zodanig te kunnen aan-
spreken. De effectiviteit van de wetshandhaving is daarmee gediend; de rechts-
persoon kan zich niet verschuilen achter haar organen.
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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



427SLOTBESCHOUWING

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,
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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.



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.





Summary

The main question this thesis poses is whether or not effectiveness of enforce-
ment has been taken into consideration in the make-up of present day regulatory
law. The subject-matter of this book has been specified in the first chapter, after
a small survey of the central theme. Chapter 2 deals with the impact of conside-
rations of effectiveness on the choices between different ways of enforcing or
settling breaches of the regulatory law. Chapters 3, 4 and 5 look at the influence
of considerations of effectiveness on the origins and development of three mat-
ters or phenomena of criminal liability: the application of the fault principle
(chapter 3), liability for the acts of employees (chapter 4) and the liability of
corporations and persons in control of management (chapter 5). These three
chapters also treat the existence and application of similar phenomena in Dutch,
English and German systems of administrative fining and in English and Ger-
man criminal law. The last chapter, chapter 6, contains concluding observations.

Three areas of law have played a special role in this thesis: the law concer-
ning the annual accounts of corporations, Health and Safety law and Competiti-
on law. Chapter 2 is partially based on the background of the ways these areas of
law have been or are being enforced. In the chapters 3, 4 and 5 the general fin-
dings concerning the said matters of liability have been set off against the exis-
tence and concrete application of these matters in those three areas of law.

Chapter 2 firstly deals with the background of the choice for the criminal enfor-
cement of regulatory law through the Dutch Economic Offences Act (Wet op de
economische delicten). After that it considers the background of the enforcement
through criminal law of the Dutch law concerning annual accounts, Dutch
Health and Safety law and Dutch Competition law. The research shows that the
historical choice for criminal law in the Dutch Economic Offences Act and in
the three mentioned areas of law is mainly based on the presupposed general
deterrent effect of the criminal law. According to the legislator, the criminal law
is an effective way of enforcing regulatory law because it is generally deterrent.

Criminal law is not the only way in which Dutch regulatory law is being
enforced. Since the end of the last century a growing part of Dutch regulatory
law is being enforced by a system of administrative fining. Today, administrati-
ve fining can be found in Dutch Health and Safety law and in Dutch Competiti-
on law. The second chapter considers the essence of administrative fining, as
well as the background of the introduction of administrative fining in Dutch
Health and Safety law and Dutch Competition law. One of the conclusions that
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has been drawn in chapter 2 is that the Dutch system of administrative fining can
be seen as a modification or an improvement of criminal procedure.

Besides administrative fining, chapter 2 also treats the enforcement of re-
gulatory law through disciplinary law and civil law. In respect of disciplinary
law, the research has focused partially on the roots the Dutch system of econo-
mic-diciplinary law (economisch tuchtrecht) has in old systems of disciplinary
law that have been developed during the depression of the 1930’s and during the
second world war. The origins of these old systems of disciplinary law show a
remarkable similarity with the background of the introduction of administrative
fining in modern regulatory law. With regards to civil law, the research has con-
centrated on the importance of the general action of obtaining a civil court order
(based on s. 3:296 of the Dutch Civil Code), and on other (special) civil actions
Dutch law provides for enforcing the law concerning annual accounts, Health
and Safety law and Competition law.

Chapter 2 closes with some general observations on the influence of consi-
derations of effectiveness on the choices between different ways of enforcing
regulatory law. On the basis of the material provided in this chapter it has been
demonstrated that the need for effective enforcement not only plays an actual
role in choosing between different systems of enforcement, but that it is also a
legitimate factor of consideration in choosing between systems and in adjusting
existing systems of enforcement such as the criminal law. In the light of ideas
developed by the Dutch scholar Hulsman it is argued that − given a certain legi-
timate need for effectiveness − the enforcement of breaches of regulatory law
can be allotted to the sanctioning system that has the most suited set of instru-
ments for meeting this need. Ultimately, the characteristiscs of a sanctioning
system define the ‘allotment of wrong’. However, the interest of effective enfor-
cement should always be weighed against the interest of adequate legal protecti-
on.

Chapter 3 is concerned with the question of whether the application of the
fault principle in the case of infractions (overtredingen) has been influenced by
considerations of effectiveness. The specific operation of the fault principle
shows a combination of an aspect of instrumentality with an aspect of legal
protection: the prosecutor does not have to proof the existence of mens rea,
while in a case of established ‘due diligence’ an acquittal is assured. The object
of a statute, or the legislative purpose of an act, can shift the balance, so that − in
a specific case - there is less room for accepting a due diligence-defence. In the
end, the weighing up of the different aspects results in a judgement that ought to
be reasonable.

In German and English law there are also close relations between the
way the fault principle is applied and the interest of effective enforcement. The
English courts have held that the creation of ‘strict liability’ is acceptable if −
among other factors − strict liability “will be effective to promote the objects of
the statute”. In case of a strict liability-offence, the prosecuting authority does
not have to proof the existence of mens rea. The English legislator has served
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legal protection by coupling statutory defences of due diligence to statutory
offences of strict liability. Apart from that, ‘general defences’, originating from
the common law, may probably be raised in matters of strict liability. However,
English law does not recognize a general due diligence-defence, comparable
with the Dutch defence of afwezigheid van alle schuld (‘lack of relevant culpa-
bility’). In German criminal law and in the German system of administrative
fining (Ordnungswidrigkeitenrecht), intention (Vorsatz) or negligence (Fahrläs-
sigkeit) must in each case be proved by the prosecuting authority. However, at
least in the system of administrative fining, German law does not seem to pose a
high standard of proof regarding intention. Furthermore, as with English law,
German law does not recognize a general due diligence-defence. In German
literature it is argued that the recognition of such a defence would weaken the
general deterrent effect of the criminal law. In so far the (recognized) defences
do not lead to an acquittal, all that is left is compliance with the law.

In chapter 4 the research focuses on liability for the acts of employees. As
for Dutch law, the so called functioneel daderschap (‘functional perpetration’) is
given some close observations. This kind of liability can be seen as ‘vicarious
liability’. In this chapter it is argued that functioneel daderschap is, in essence,
omissions liability (liability for committing an offence by omission). The con-
clusion has been drawn that the Dutch basis for liability plegen (liability for
committing an offence single-handedly) has beforehand given enough room for
solving questions of vicarious liability. The need for solving such questions is
closely related to the interest of effective enforcement. By focusing on the per-
son who is, through his special position in the business, best placed to prevent
the commission of offences, the effectiveness of enforcement is served.

German criminal law and the German system of administrative fining also
do not have a special form of liability for solving questions of vicarious liability.
In German law, vicarious liability comes down to liability for committing an
offence by omission. In addition to this, the German system of administrative
fining provides for a special administrative offence that poses an administrative
fine on not taking the right measures to prevent the commission of an admini-
strative or criminal offence in a business. In English criminal law, the courts
have adopted the civil law concept of vicarious liability (the liability of the
‘master’ for certain acts of his ‘servants’). The vicarious liability-doctrine is to
be seen as a deviation of the common law-principle that no one can be held cri-
minally liable for the acts of another. The existence of vicarious liability in En-
glish criminal law is closely related to the interest of effective enforcement. The
English courts have held that regulatory law can not in each case be effectively
enforced without recognizing vicarious liability.

Chapter 5 examines the liability of corporations and persons in control of
the acts of a corporation. The background of the liability of corporations in
Dutch law is partially pragmatic. In the eyes of the legislator, the recognition of
corporate liability serves the effectiveness of the enforcement of regulatory law.
Besides this, the recognition of corporate liability meant the recognition of the
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corporation as a subject of the criminal law. English criminal law has been fa-
miliar with corporate liability since the nineteenth century. The recognition of
corporate liability in English law was the consequence of several important so-
cial developments, such as the industrialization and the emergence of compa-
nies. In German criminal law, corporations are held not to be capable of com-
mitting offences. In the German system of administrative fining it is, however,
possible to fine a corporation.

If a corporation has committed an offence, not only the corporation can be
charged and punished. Persons who were in actual control of the conduct that
constituted the offence and persons who ordered the commission of the offence
can also be charged and punished (see s. 51(2) of the Dutch Criminal Code).
Initially, Dutch law only provided regulations that held the directors of corpora-
tions as such liable, if ‘their’ corporation had committed an offence. Nowadays
the Dutch legislator addresses persons who were in actual control of the offence,
committed by the corporation, in order to safeguard the effectiveness of enfor-
cement. English criminal law holds provisions that are similar to the Dutch s.
51(2). German law, which does not recognize corporate criminal liability, shows
two solutions. Firstly, several regulations address the officers of corporations as
such. In those cases only those officers can commit offences. Secondly, German
law has special provisions in case a regulation addresses persons in a certain
capacity, such as ‘employers’. In that case, the criminal law as well as the Ger-
man system of administrative fining contains provisions that extend the scope of
those regulations to corporate agents such as the directors of the company.

The fifth chapter also treats the conditions on which corporations may be
held criminally liable. The Dutch legislator did not want to bind the courts by
formulating conditions of liability. It is argued that it is not yet sure which cour-
se the Dutch supreme court (Hoge Raad) has set. According to English criminal
law, the liability of a corporation can be based on either the ‘identification doc-
trine’, or vicarious liability. In the first case the corporation is liable for its own
acts, in the latter it is liable for the acts of others. From English case law it can
be derived that the choice between these foundations of liability partially de-
pends on the interest of effective enforcement. Furthermore, the determination
of liability in accordance with the identification doctrine seems also to be influ-
enced by the interest of effective enforcement. According to the classic ap-
proach, only the acts and states of mind of persons who constitute the ‘control-
ling mind and will’ of the corporation can make the corporation liable for its
own acts. This group of persons is formed by superior officers that carry out
management functions. Recent English case law shows that the group of persons
that can make the corporation liable for its own acts should not be predefined in
that way. The Privy Council has considered that the answer to the question
which persons can make a corporation liable for its own acts depends on the
definition of the particular offence in question and the purpose of the act. The
consequence is that different offences can involve different conditions of liabi-
lity. In German law, the administrative fining of corporations is based on con



451SUMMARY

duct by superior officers that constitute an offence. In German literature it is
argued that this limited group of persons ought to be extended. Such an extensi-
on would promote the effectiveness of enforcement.

Chapter 6 contains concluding observations. After the summing up of the
main conclusions of the preceding chapters, the material from the chapters 3, 4
and 5 has been analysed. It is argued that the influence of considerations of ef-
fectiveness on conditions of liability is an influence that is legitimate. Further-
more it is argued that the concrete influence of the interest of effective enforce-
ment depends on the definition of the offence and its purpose. Based on this, it is
argued that, in principle, there is no room for predefined conditions of liability
that are independent from the definition of an offence. The end result is based on
a weighing of different interests. The interest of effective enforcement can and
may play a decisive part in that process.
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