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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld, 18 december 1975 

De vaste Commissie voor Justitie', in wier handen het wetsontwerp is 
gesteld, heeft de eer daaromtrent als volgt voorlopig verslag uit te brengen. 

De leden van de commissie behorende tot de fracties van P.v.d.A., P.P.R., 
K.V.P., A.R.P. en C.H.U. verklaarden in het algemeen met de inhoud van het 
wetsontwerp en de toelichting erop te kunnen instemmen. 

De leden van de drie laatstgenoemde fracties maakten een opmerking 
over verschillen en overeenkomsten tussen het voorgestelde nieuwe artikel 
51 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 15 van de Wet op de economi-
sche delicten, die later in dit verslag vermeld wordt. 

De overige vragen en opmerkingen geven de mening van de P.v.d.A- en 
P.P.R. fracties weer. Deze leden zijn het met de Minister eens dat er behoefte 
bestaat aan een algemene strafbaarstelling van rechtspersonen ter vereen-
voudiging van de wetgeving en ter bevordering van de duidelijkheid van de 
jurisprudentie. Het is duidelijk dat met de totstandkoming van een algemene 
regeling soortgelijke bepalingen uit bijzondere wetten kunnen vervallen. In 
de opsomming van deze bepalingen hadden deze leden artikel 29 van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren gemist. Is daar een bepaalde reden 
voor? De vermelding van de Inentingswet 1939 kan inderdaad vervallen nu 
de wet tot intrekking daarvan het Staatsblad heeft bereikt (1975, 606). 

In het wetsontwerp is gekozen voor een systeem, waarin de werking van 
het gewone strafrecht niet alleen van toepassing is op natuurlijke personen, 
maar ook op rechtspersonen. Dit systeem lijkt beter dan dat waarin een straf-
baar feit door een corporatie slechts kan worden begaan bij of krachtens een 
aparte wettelijke bepaling. Voorstanders van laatstgenoemd systeem gaan 
uit van de gedachte, dat ons strafrecht in beginsel alleen is geschreven voor 
natuurlijke personen. Het gekozen systeem is inderdaad praktischer en sluit 
aan op de gevolgde praktijk; maar ons strafrecht is natuurlijk in principe al-
leen geschreven voor natuurlijke personen. Dit kan tot fricties leiden in de af-
doening. Niet alleen een verschil in afdoening in die zin dat er een vrijheids-
straf is voor natuurlijke personen en een boete voor rechtspersonen. Dit ver 
schil kan door de invoering van de Wet uitvoering vermogensstraffen even-
tueel worden opgeheven. Toch blijft dan de mogelijkheid dat met name een 
vermogensstraf minder zwaar drukt op een rechtspersoon dan op een na-
tuurlijke persoon. Daarom achten de aan het woord zijnde leden het voor 
stelbaar dat de maximumstraf, ook voor commune delicten, nu voor rechts-
personen hoger zou zijn dan voor natuurlijke personen. 
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Zou een algemene verhoging van de maximumstraf voor rechtspersonen 
niet overwogen moeten worden? Daarmee zou een zelfde effect kunnen 
worden bereikt als met de hoge strafmaxima in de Wet op de economische 
delicten. 

Uit de memorie van toelichting valt af te leiden dat de Minister een ver-
hoogde boete zou willen voorstellen. Dat dat in het wetsontwerp betreffende 
de tenuitvoerlegging van vermogensstraffen niet is gebeurd, is begrijpelijk. 
Overweegt de Minister het invoeren van een nieuw stelsel van boetemaxi-
ma, zoals de commissie-vermogensstraffen heeft bepleit, spoedig voor te 
stellen? 

In artikel 51 SR (nieuw) is aansluiting gezocht bij artikel 15 WED. Artikel 15, 
lid 2 is echter niet overgenomen. Nu geen bepaling, analoog aan artikel 15, 
lid 2 WED is opgenomen, bestaat de mogelijkheid, dat bestuurders, die niet 
tot een feit de opdracht hebben gegeven, maar toch schuld - in juridische zin 
- kunnen hebben aan een delict, niet zelfstandig strafbaar zijn. Is dit de be-
doeling? Geeft de formulering van artikel 51 SR.(nieuw), niet een te nauwe 
begrenzing van het aantal strafbare personen? In hoeverre is de bestuurder, 
die de hem opgedragen taak, bij voorbeeld controle uitoefenen, niet naar be-
horen vervult strafbaar voor een feit, dat door een ander feitelijk wordt ge-
pleegd en dat ook aan de rechtspersoon kan worden toegerekend? Is hij hier 
alleen civielrechtelijk voor aansprakelijk? (Nieuw BW 2.1.7c.) 

Ook de leden behorende tot de K.V.P., A.R.P. en C.H.U."fracties was het 
verschil in redactie tussen artikel 51 (nieuw) en artikel 15 van de Wet op de 
economische delicten opgevallen. Op blz. 24 wordt in de memorie van toe-
lichting gezegd, dat geen materiële wijziging wordt beoogd, doch dat grote-
re duidelijkheid het enige oogmerk is. De jurisprudentie geeft voor de veron-
derstelling van onduidelijkheid geen aanleiding. Wordt nu niet het gevaar 
opgeroepen, dat door de aangebrachte wijzigingen eerder onduidelijkheid 
dan grotere duidelijkheid zal ontstaan? 

Doelvermogen 
In het wetsontwerp is het begrip doelvermogen overgenomen uit de Wet 

Economische delicten, voornamelijk op verzoek van de Staatssecretaris van 
Financiën. Waarom wordt het niet alleen in de belastingwetten gehandhaafd 
nu toch een nadere begripsbepaling van een doelvermogen nog niet is ge-
geven? 

Publiekrechtelijke rechtspersonen worden niet uitgesloten. 
Inderdaad zou het onbillijk zijn als strafbare handelingen van publiekrech-

telijke lichamen, die ondernemingsactiviteiten verrichten, niet gestraft kun-
nen worden. 

Moeilijker is het, als het publiekrechtelijk lichaam als bestuurder optreedt. 
In een rechtsgang voor het staats- en administratief recht is voorzien. 
Is er geen gevaar dat er vele klachten en aangiften van al of niet vermeende 
strafbare handelingen van bestuurlijke lichamen bij het openbaar ministerie 
zullen binnen komen? De aan het woord zijnde leden meenden te mogen 
aannemen, dat alle rechtspersonen, dus ook de kerkgenootschappen, onder 
artikel 51 SR. zullen vallen. 

Sancties 
De sancties zijn te onderscheiden in de algemene, en die apart voor onder-

nemingen. Dat de laatste in de Wet economische delicten blijven staan, lijkt 
deze leden juist. Waarom zou echter de sanctie: het opleggen van de ver-
plichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoe-
ning van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van prestaties tot 
het goedmaken van de gevolgen van een en ander, niet ook in het commu-
nestrafrecht voor alle rechtspersonen kunnen gelden? 

De rechtspersoon kan ontbonden worden, als haar doel of werkzaamheid 
in strijd is met de openbare orde of goede zeden (nieuw B.W. 2.1.10.) Deze 
procedure kan altijd, onafhankelijk van de strafrechtelijke procedure, door 
het openbaar ministerie in gang gezet worden. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 655, nr. 4 2 



Het plegen van een strafbaar feit zal in de regel niet de voorwaarde van ar-
tikel 2.1.10. in vervulling doen gaan. Het ontbinden van een rechtspersoon 
als strafsanctie zal niet nodig zijn. Zou er echter geen behoefte ontstaan, om, 
analoog aan artikel 7 onder c WED de Rechtspersoon tijdelijk te gebieden de 
activiteiten te staken? Het wetsontwerp wijst de vervangende hechtenis af, 
indien de geldboete door de rechtspersoon niet betaald wordt. 

De vergelijking, in de memorie van toelichting, met ouders die met ver-
vangende hechtenis worden bedreigd, als de minderjarige de geldboete niet 
betaalt, gaat echter niet op. De suggestie wordt hier mee gewekt, alsof de 
rechtspersoon zelfstandig zou kunnen besluiten de boete niet te betalen. Het 
zijn echter de bestuurders, die de beslissing nemen of aan de rechterlijke uit-
spraak wordt voldaan. 

Theoretisch zou men hen wel vervangende hechtenis kunnen opleggen. 
Dezelfde terughoudendheid ten opzichte van de vervangende hechtenis in 
het wetsontwerp uitvoering vermogensstraffen zouden de leden van de 
P.v.d.A. en P.P.R.-fracties hebben toegejuicht. 

De voorzitter van de commissie, 
Geurt sen 

De waarnemend griffier van de commissie, 
Kist-Verstegen 
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