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Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet 
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Nr. 5 

Het stemt de ondergetekende tot voldoening, dat de vaste 
Commissie voor Justitie zich — behoudens enige bedenkingen, 
waarop hieronder wordt ingegaan — met de voorgestelde wets-
wijzigingen kan verenigen. 

Artikel I. A. Zoals reeds in de memorie van toelichting is 
gesteld, strekt het ontworpen nieuwe artikel 50a van het Wet-
boek van Strafrecht tot het erkennen van de bevoegdheid van 
lagere wetgevers om bepalingen vast te stellen welke overeen-
komen met het in die memorie aangehaalde artikel 5 van de 
Algemene Politieverordening van Amsterdam. Dergelijke be-
palingen zijn met name onmisbaar indien de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid in het geding is voor overtredingen van voor-
schriften, waarbij enige verplichting (gebod of verbod) is op-
gelegd aan eigenaars van — dan wel aan degene die een zake-
lijk of persoonlijk genotsrecht hebben op — percelen onroe-
rend goed. Is de eigenaar, c.q. zakelijk of persoonlijk gerech-
ligde, een rechtspersoon, dan geven de algemene bepalingen 
in het Wetboek van Strafrecht over het daderschap niet de 
mogelijkheid om die persoon als dader aan te merken. De 
lagere wetgevers zijn, naar algemeen wordt aangenomen, niet 
bevoegd straf te bedreigen tegen rechtspersonen. Die wetgevers 
zochten daarom de uitweg voor gevallen, als hierbedoeld, de 
bestuurders en commissarissen als overtreders aan te merken. 
Daar corporaties zonder rechtspersoonlijkheid (b.v. andere dan 
coöperatieve verenigingen waarvan de statuten niet Koninklijk 
zijn goedgekeurd) geen eigenaar etc. kunnen zijn, wordt blijk-
baar bij het vaststellen van bepalingen als die van artikel 5 
A.P.V. Amsterdam ook geen behoefte gevoeld aan vermelding 
van zulke corporaties. 

In verband met deze beperkte strekking van het voorgestelde 
artikel 50a W.v.S. is daarin wel gesproken van rechtspersonen, 
maar — anders dan b.v. in artikel 15 van de Wet op de econo-
mische delicten — niet van vennootschappen, verenigingen etc. 
Overigens worden ook in bijzondere wetten, voor zover deze 
een speciale regeling bevatten van de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid voor feiten die krachtens hun omschrijving niet 
alleen door natuurlijke personen kunnen worden begaan, veelal 
naast rechtspersonen geen corporaties zonder rechtspersoon!ijk-
heid vermeld. Met name pleegt de wetgever stelselmatig met 
de vermelding van rechtspersonen te volstaan in gevallen waar-
in hij niet de corporatie zelf (alternatief) met straf bedreigt ]). 
De ontworpen tekst sluit op dit punt dus bij een vaste legis-
latieve praktijk aan. 

! ) Van de talrijke voorbeelden moge hier ter illustratie worden ge-
noemd: artikel 15, vierde lid. van de Wet op de gevaarlijke werktuigen 
(Stb. 1952, 104); artikel 55 van de Organisatiewet Sociale Verzekering (Stb. 
1952, 344); artikel 9, zevende lid, van de Brandweerwet (Stb. 1952, 362); 
artikel 9 van de Zondagwet (Stb. 1953, 490); artikel 25a van de Handels-
registerwet (ingelast bij wet van 30 juni 1954, Stb. 330); artikel 7, vierde 
lid, van de Handelsnaamwet (ingelast bij wet van 30 juni 1954, Stb. 
334); artikel 12 van de Wet op het kijkgeld (Stb. 1955, 489); artikel 47 
van de Waterleidingswet (Stb. 1957, 150); artikel 31, derde lid, van de 
Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408); artikel 62 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening (Stb. 1962. 286); artikel 22 van de 
Vervoersnoodwet (Stb. 1962, 571); artikel 14, vierde lid, van de Wet 
arbeidsvergunning vreemdelingen (Stb. 1964, 72); artikel 99 van de 
Woningwet (nieuwe tekst in Stb. 1964, 222); artikel 90 van de Zieken-
fondswet (Stb. 1964, 392). 
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Met het oog op het beperkte doel van de voorgestelde be-
paling is er in eerste aanleg voorts van afgezien daarin naast, 
of in plaats van, bestuurders en commissarissen degenen te 
noemen die, zoals het o.a. in artikel 15 W.E.D. is gesteld, „tot 
het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijke leiding heb-
ben gehad bij het verboden handelen of nalaten". Een derge-
üjke redactie heeft immers een wijdere strekking dan alleen het 
voorzien in de situatie, ontstaan door het in de memorie van 
toelichting vermelde arrest van de Hoge Raad dd. 30 januari 
1962 (N.J. nr. 155). Door zulk een formulering te kiezen legt 
men een basis voor bepalingen die anders zijn opgezet dan 
het in dat arrest getoetste artikel van de Algemene Politie-
verordening van Amsterdam. 

Intussen is het niet noodzakelijk ook al betreft het hier een 
wetsontwerp waarmede uitsluitend wordt beoogd gebleken 
leemten in de wetgeving te vullen, het in het Wetboek van 
Strafrecht op te nemen nieuwe artikel 50a beperkt te houden 
tot de in eerste aanleg voorgestelde opzet. Daargelaten in hoe-
verre de lagere wetgevers aanstonds in concreto behoefte heb-
ben aan een speciale regeling van de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid voor feiten, begaan door corporaties zonder rechts-
persoonlijkheid, tegen het openen van de mogelijkheid daartoe 
ziet de ondergetekende zeker geen bezwaar. Het leggen van 
een wettelijke grondslag voor strafbaarstelling van hen die — 
zonder bestuurder of commissaris te zijn — opdracht hebben 
gegeven tot, dan wel feitelijke leiding hebben gehad bij een 
verboden handelen of nalaten vanwege een rechtspersoon etc, 
acht hij bij nadere overweging niet slechts volkomen aanvaard-
baar, maar ook raadzaam. Aldus wordt bevorderd, dat de 
regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid in verorde-
ningen van lagere wetgevers, voor gevallen als de hierbedoelde, 
meer in overeenstemming wordt gebracht met de reële ver-
antwoordelijkheden. 

Het voorzien in de mogelijkheid van een (alternatieve) straf-
baarstelling van de, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit-
tende, corporatie zelf valt echter naar het oordeel van de 
ondergetekende buiten het kader van het aan de orde zijnde 
wetsontwerp. Dat die mogelijkheid thans ontbreekt, is geen 
toevallige, door een technisch gebrek in de wetgeving ontstane 
leemte. De ondergetekende kan in dit verband overigens nog 
mededelen, dat hij opdracht heeft gegeven tot bestudering van 
de algemene problematiek van de strafrechtelijke verantwoor-
delijkheid voor feiten, begaan door of vanwege rechtspersonen 
en andere corporaties. In die studie — waarmede met name 
wordt beoogd de mogelijkheid van unificatie der op dit stuk 
bestaande, over talrijke bijzondere wetten verspreide, bepa-
lingen na te gaan — wordt ook de kwestie van de directe straf-
baarstelling van corporaties betrokken. 

Artikel II. A. In het voorlopig verslag is de vraag opge-
worpen of de regeling van het beklag — het voorgestelde 
artikel 12a )is de bestaande artikelen 12 en 510 van het Wet-
boek van Strafvordering — niet eenvoudiger kan worden ge-
maakt. Daarbij is opgemerkt, dat de ontworpen regeling zou 
kunnen leiden tot herhaald beklag: eerst (overeenkomstig 
artikel 12a) over het niet indienen van een verzoekschrift om 
aanwijzing van een forum door de Hoge Raad, en vervolgens 
(overeenkomstig artikel 12) over het niet doorzetten van de 
vervolging. De vaste commissie heeft in verband hiermede 
primair gedacht aan incorporatie van artikel 12a in artikel 12, 
en subsidiair aan het mede vermelden van artikel 12a in het 
derde lid van artikel 246. Daardoor zou worden voorkomen, 
dat het openbaar ministerie — nadat het gerechtshof het in-
dienen van een verzoekschrift om aanwijzing van een forum 
heeft bevolen — de zaak zonder toestemming van het hof kan 
beëindigen door een kennisgeving van niet verdere vervolging. 

De ondergetekende zou voorop willen stellen, dat het hier 
wel om zeer exceptionele gevallen gaat. Verondersteld wordt 
immers: (1°) dat er een verdenking van een strafbaar feit is 
gerezen tegen een rechterlijk ambtenaar: (2°) dat er volgens 
de gewone competentieregeling van de artikelen 2—6 Sv. geen 
bevoegde rechter is buiten het ressort van het gerecht waartoe 
die ambtenaar behoort; (3°) dat het openbaar ministerie niet 

op eigen initiatief een verzoekschrift tot de Hoge Raad, om 
aanwijzing van een forum, heeft gericht; (4°) dat een derde 
belang heeft bij het instellen van een strafvervolging tegen de 
rechterlijke ambtenaar; (5°) dat die derde zich bij het hof 
heeft beklaagd over het niet indienen van een verzoek om 
aanwijzing van een forum; (6°) dat het hof dit beklag gegrond 
heeft bevonden; (7°) dat het openbaar ministerie bij het 
daarna door de Hoge Raad aangewezen gerecht wil afzien van 
(verdere) vervolging. Gezien het exceptionele karakter van de 
veronderstelde situatie acht de ondergetekende het geen groot 
bezwaar, dat de ontworpen regeling hieraan voorbijgaat. Hij 
is intussen wel bereid met de op dit punt in het voorlopig 
verslag gemaakte opmerkingen rekening te houden. 

Tegen incorporatie van artikel 12a in artikel 12 ziet hij 
echter wel enig bezwaar. Het gevolg daarvan zou namelijk zijn, 
dat het volgens de gewone competentieregeling bevoegde ge-
rechtshof zou hebben te beslissen over het al dan niet be-
willigen in het afzien van verdere vervolging, zulks ook in 
gevallen waarin de Hoge Raad overeenkomstig art. 510 Sv. 
een gerecht in het ressort van een ander hof heeft aangewezen. 
Dat artikel van het wetboek strekt er juist toe, te voorkomen 
dat in een strafzaak tegen een rechterlijke ambtenaar enige be-
slissing wordt genomen door een gerecht in het ressort waartoe 
die ambtenaar behoort. (Volgens het voorgestelde artikel 12a 
zal wel het krachtens de algemene regelen competente ge-
rechtshof moeten beslissen over een beklag wegens het niet 
indienen van een verzoek om aanwijzing van een forum, maar 
in dat stadium kan bezwaarlijk een ander hof optreden). 

Bovendien lijkt het de ondergetekende minder juist, een 
gerechtshof te doen beslissen over de eventuele beëindiging 
van een in het ressort van een ander hof lopende strafver-
volging. Hij geeft dan ook de voorkeur aan een aanvulling van 
artikel 246, derde lid, dus aan de subsidiaire aanbeveling van 
de vaste commissie; met dien verstande, dat hij de krachtens 
die bepaling te nemen beslissing steeds opgedragen zou willen 
zien aan het gerechtshof in het ressort waarin de vervolging 
plaats heeft. Artikel 240, eerste lid, behoeft dan een overeen-
komstige aanvulling. Aldus blijft, in overeenstemming met de 
ratio van artikel 510, de taak van het volgens de algemene 
regelen competente hof tot een minimum beperkt. 

In het voorlopig verslag is er ten slotte nog op gewezen, dat 
een bevel ex artikel 12 Sv. niet meer mogelijk is nadat eenmaal 
een kennisgeving van niet verdere vervolging is uitgegaan. 
Naar het oordeel van de ondergetekenden is dit echter niet 
als een technische leemte te beschouwen. Het gaat hier, om 
een afweging van, enerzijds, het belang van derden, met name 
gelaedeerden, bij een rechtsmiddel tegen een beslissing van het 
openbaar ministerie tot het beëindigen van de strafvervolging 
en, anderzijds, het belang van de verdachte bij de toepassing 
van het rechtsbeginsel „ne bis in idem". De ondergetekende 
zou bij de behandeling van het thans aan de orde zijnde wets-
ontwerp dan ook geen beslissing over een eventuele wijziging 
van het wetboek op dit punt genomen willen zien. Het lijkt 
hem meer aangewezen het rapport af te wachten van de 
commissie-Feber, die bij het vervullen van haar taak het voor-
bereiden van een partiële herziening van het Wetboek van 
Strafvordering mede aan deze kwestie de nodige aandacht 
schenkt. 

De uit het bovenstaande voortvloeiende veranderingen van 
de tekst van het wetsontwerp zijn in de bij deze memorie 
gevoegde nota van wijzigingen verwerkt. In die nota is voorts 
het bepaalde in artikel II, onder G (oud), met de daarmee 
corresponderende overgangsbepaling van artikel X, onder A, 
geschrapt. Krachtens het daar bepaalde zou titel VI van het 
vierde boek van het Wetboek van Strafvordering (betreffende 
rijksbelastingzaken) komen te vervallen. Nader is evenwel ge-
bleken, dat het technisch bezwaarlijk is de bepalingen van die 
titel thans zonder verdere wettelijke voorzieningen te schrappen. 
In verscheidene bijzondere wetten, die een regeling bevatten 
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor feiten begaan 
door rechtspersonen, wordt namelijk verwezen naar het in titel 
VI van het vierde boek opgenomen artikel 538, onder 2°, van 
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het Wetboek van Strafvordering. Van de in aanmerking 
komende mogelijkheden om dit technische bezwaar te onder-
vangen, is voorlopige handhaving van de genoemde titel — 
die weliswaar voor het overige zijn betekenis heeft verloren 
maar waarvan het voorshands nog blijven bestaan geen incon-
veniënten oplevert — het eenvoudigste. (Behoud van alleen 
artikel 538, onder 2°, komt — wegens de samenhang met de 
andere bepalingen van deze titel — niet in aanmerking.) 
Wanneer t.z.t. een algemene regeling van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor feiten, begaan door corporaties, tot 
stand wordt gebracht, kan daarbij mede worden voorzien in 
het vervangen van de bestaande verwijzingen naar artikel 538, 
onder 2°, Sv. 

De nota van wijzigingen bevat verder nog een nieuw 
artikel V, strekkende tot aanpassing van de bewoordingen van 
artikel 5, vierde lid, van de Wet administratieve rechtspraak 
belastingzaken (Stb. 1956, 323) aan de wijziging, die bij 

artikel III van de wet van 8 december 1960 (Stb. 541) met 
ingang van 1 januari 1964 is gebracht in de citeertitel van de 
wettelijke voorschriften betreffende de tarieven van justitie-
kosten en salarissen in burgerlijke zaken. De bestaande arti-
kelen V—X van het ontwerp zijn in verband hiermede ver-
nummerd tot VI—XI. 

In artikel X (IX oud) is alsnog rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat de voorgestelde wet niet vóór 1 juli 1965 
— de datum van invoering van het nieuwe kinderstrafrecht 
(krachtens K. B. van 16 februari 1965, Stb. 58) — wordt 
afgekondigd. Voor het overige moge op dit punt worden ver-
wezen naar het gestelde ad artikel II, onder F, van de memorie 
van toelichting. 

De Minister van Justitie, 
Y. SCHOLTEN. 


