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Het verheugt mij dat de vaste Commissie voor Justitie in het algemeen 
met de inhoud van het wetsontwerp en de toelichting erop kan instemmen. 

De leden van de P.v.d.A. en de P.P.R. hebben in de bijzondere wetten, die 
in het wetsontwerp worden aangepast, artikel 29 van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren gemist. Dit artikel is echter vervallen bij de Wet van 5 ju-
ni 1975, Stb. 353, houdende wijziging van de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren en van enkele met die wet samenhangende bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht. 

Aangezien de Inentingswet 1939 is ingetrokken bij de Wet van 5 november 
1975, Stb. 606, is Artikel XIV van het wetsontwerp in de bij deze memorie be-
horende nota van wijzigingen aangepast. 

De bovengenoemde leden vinden het in het wetsontwerp neergelegde 
systeem, waarbij natuurlijke personen en rechtspersonen voor de toepas-
sing van het gewone strafrecht op één lijn worden gesteld, praktischer dan 
het systeem waarin een strafbaar feit door een corporatie slechts kan wor-
den begaan bij of krachtens een aparte wettelijke bepaling. Wel wijzen zij op 
de mogelijkheid van ongelijkheid in de strafoplegging doordat in het bijzon-
der een vermogensstraf minder zwaar kan drukken op een rechtspersoon 
dan op een natuurlijk persoon. Daarom achtten deze leden het voorstelbaar 
dat de maximumstraf, ook voor commune delicten, voor rechtspersonen ho-
ger zou zijn dan voor natuurlijke personen. Een algemene verhoging van de 
maximumstraf voor rechtspersonen geven zij in overweging, waarbij zij ver-
wijzen naar de hoge strafmaxima in de Wet op de economische delicten. Het 
ligt inderdaad in de bedoeling om in het wetsontwerp-vermogenssancties 
een bepaling op te nemen die de rechter de bevoegdheid geeft om, indien 
de voor het feit bepaalde geldboete (categorie) bij veroordeling van een 
rechtspersoon geen passende bestraffing toelaat, een geldboete op te leg-
gen van een hogere categorie. De indiening van het wetsontwerp-vermo-
genssancties, dat tevens een nieuw stelsel van boetemaxima zal inhouden 
zoals de commissie-vermogensstraffen heeft bepleit, kan dit jaar worden te-
gemoet gezien. 

In het nieuwe artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht is het tweede lid 
van artikel 15 van de Wet op de economische delicten niet overgenomen. De 
vraag rees of het de bedoeling is, dat een bestuurder die niet tot het strafba-
re feit opdracht heeft gegeven, maar daaraan toch schuld in juridische zi1-! (ik 
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neem aan dat bedoeld is: in strafrechtelijke zin) kan hebben, niet zelfstandig 
strafbaar zal zijn en of artikel 51 een te nauwe begrenzing inhoudt van het 
aantal strafbare personen. Ook is gevraagd in hoeverre de bestuurder die de 
hem opgedragen taak, bij voorbeeld controle uitoefenen, niet naar behoren 
vervult strafbaar is voor een door een ander feitelijk gepleegde gedraging en 
of die gedraging ook aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. 

Artikel 15, tweede lid, van de Wet op de economische delicten bepaalt.dat 
een economisch delict onder meer wordt begaan door of vanwege een 
rechtspersoon etc, indien het begaan wordt door personen die, hetzij uit 
hoofde van hun dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde, handelen in de 
sfeer van de rechtspersoon, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk 
het economische delict hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de ele-
menten van dat delict aanwezig zijn. 

Door ervan af te zien in het wetsontwerp een bepaling analoog aan die van 
artikel 15, tweede lid, van de Wet op de economische delicten op te nemen, 
wordt de rechter geheel vrij gelaten in zijn oordeelvorming of, alle concrete 
omstandigheden in aanmerking genomen, het opzet of de schuld van de 
handelende natuurlijk persoon kan worden toegerekend aan de rechtsper-
soon bij wie hij in dienst is. Het ligt intussen voor de hand dat die toereke-
ning eerder zal plaatsvinden indien de natuurlijk persoon bestuurder was 
dan wanneer het een in de organisatie van de rechtspersoon ondergeschikte 
functionaris betreft. Zodoende wordt de kring van aansprakelijke personen 
in artikel 51 Sr. zeker niet te nauw getrokken (zie verder de memorie van toe-
lichting blz. 18, laatste alinea, tot en met blz. 19, tweede volle alinea). 

Heeft de bestuurder schuld aan een strafbaar feit zonder dat hij tot het ple-
gen daarvan rechtstreeks opdracht heeft gegeven (hij heeft het bij voorbeeld 
oogluikend toegelaten), dan is het zoals uit het vorenstaande volgt, niet uit-
gesloten dat toerekening aan de rechtspersoon plaatsvindt. Het is ook mo-
gelijk dat, afhankelijk van de wijze waarop de strafbepaling is geredigeerd, 
de bestuurder rechtstreeks als dader of deelnemer wordt vervolgd. In het 
hier bedoelde geval is slechts uitgesloten dat de rechtspersoon als dader 
wordt aangemerkt, en de vervolging (tevens) wordt ingesteld tegen de be-
stuurder, omdat volgens artikel 51, tweede lid, onder 2° (nieuw) de natuurlijk 
persoon opdracht tot dan wel feitelijke leiding moet hebben gegeven aan 
het strafbare feit. Op dit punt is er echter geen verschil tussen het nieuwe ar-
tikel 51 en artikel 15 van de Wet op de economische delicten. 

In de literatuur wordt aangenomen dat voor de in de bedrijfsvoering van 
een onderneming door een ander feitelijk verrichte handelingen, de bestuur-
der in het algemeen strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld, indien 
uit de loop der zaken blijkt, dat die bestuurder heeft verzuimd, door wijziging 
in de bedrijfsvoering aan te brengen, te verhinderen, dat de handelingen 
plaatsvonden (vergelijk A. Mulder. Schets van het economisch strafrecht. 
Derde druk. Zwolle 1975, blz. 69). Deze opvatting sluit aan bij het in de mo-
derne jurisprudentie ontwikkelde ruime daderschapsbegrip waarop reeds in 
de memorie van toelichting (zie blz. 13) werd gewezen. Heeft de bestuurder 
dus onvoldoende controle uitgeoefend, waardoor de verboden gedragingen 
door ondergeschikten konden worden gepleegd of voortgezet, dan zal hij 
c.q. de rechtspersoon onder omstandigheden als strafbare dader kunnen 
worden aangemerkt en deswege kunnen worden vervolgd en bestraft. Los 
hiervan is ook een civiel-rechtelijke aansprakelijkheid denkbaar. 

Het vorenstaande moge tevens als antwoord dienen op de bezwaren van 
de leden behorende tot de K.V.P., A.R.P. en C.H.U."fracties, voor zover die 
bezwaren zich richtten tegen het niet-overnemen van artikel 15, tweede lid, 
van de Wet op de economische delicten. De redactionele verschillen dietus-
sen artikel 51, tweede lid (nieuw) W.v.S. en artikel 15, eerste lid, WED be-
staan, houden geen materiële wijziging in. Het gaat slechts om een verdui-
delijking van de tekst. Zo zou het woord «of» in de zinsnede «hetzij tegen 
hen die tot het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben 
gehad bij het in het verboden handelen of nalaten» (zie artikel 15, lid 1, 
(WED) ten onrechte de indruk kunnen wekken alsof bij de vervol-
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ging gekozen moet worden tussen degene die opdracht heeft gegeven tot 
het strafbare feit en degene die leiding heeft gegeven aan de verboden ge-
draging, hetgeen dus een vervolging en bestraffing van beiden te zamen zou 
uitsluiten. In het wetsontwerp is dan ook het woord «of» vervangen door 
«alsmede». 

Doelvermogen 

Het begrip «doelvermogen» komt niet alleen in de fiscale wetten maar ook 
in de verschillende sociale verzekeringswetten voor. Het werd dan ook zowel 
op verzoek van de Staatssecretaris van Financiën als op dat van de Staats-
secretaris van Sociale Zaken in het wetsontwerp overgenomen (in de me-
morie van toelichting bij het wetsontwerp - zie blz. 19/20 - werd abusievelijk 
alleen de Staatssecretaris van Financiën genoemd). Aangezien in het wets-
ontwerp ernaar is gestreefd alle bepalingen in bijzondere wetten omtrent de 
vervolging en bestraffing van corporaties zo enigszins mogelijk overbodig te 
maken, is aan deze oplossing de voorkeur gegeven boven de afzonderlijke 
vermelding van het begrip «doelvermogen» in sommige van die wetten. 

In de praktijk heeft, voor zover mij bekend, overigens nooit een vervolging 
van doelvermogens plaatsgevonden, zodat aan die toevoeging in artikel 51 
(nieuw) niet veel betekenis mag worden gehecht. 

Publiekrechtelijke rechtspersonen 

Ik acht het gevaar, dat bij het openbaar ministerie na de totstandkoming 
van de onderhavige wet veelvuldig aangifte zal worden gedaan van strafba-
re feiten die zouden zijn gepleegd door bestuurlijke lichamen, niet groot. 
Ook nu reeds is het denkbaar dat bestuurlijke lichamen als strafbare dader 
worden aangemerkt van de in vele bijzondere wetten, genoemd in de artike-
len III—XIV van het wetsontwerp, omschreven strafbare feiten. Dit heeft ech-
ter niet geleid tot aangiften of klachten van het publiek. Mochten zulke aan-
giften in de toekomst al plaatsvinden, dan ligt het voor de hand dat het open-
baar ministerie de gedragslijn zal volgen die het thans reeds bij de vervol-
ging van economische delicten hanteert en van zijn bevoegdheid tot vervol-
ging van (semi-)publiekrechtelijke lichamen een uiterst terughoudend ge-
bruikzal maken. 

Artikel 51 Sr. (nieuw) heeft betrekking op alle rechtspersonen, dus ook op 
kerkgenootschappen. In dit verband verwijs ik naar artikel 2 van Boek 2 
(nieuw) BW, dat bepaalt dat kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige 
onderdelen rechtspersoonlijkheid bezitten. 

Sancties 

Zoals bekend heeft de commissie-vermogensstraffen voorgesteld bepaal-
de sancties over te nemen uit de Wet op de economische delicten, die ook 
voor toepassing op veroordeelden die geen ondernemer zijn in aanmerking 
komen. Het betreft hier de maatregel tot ontneming van het wederrechtelijk 
verkregen voordeel en de verplichting tot storting van een door de rechter 
vast te stellen waarborgsom. Ik ben voornemens deze voorstellen in het wets-
ontwerp-vermogenssancties over te nemen. 

Ook voor sommige andere sancties uit de Wet op de economische delic-
ten geldt, dat zij eventueel kunnen worden toegepast op veroordeelden ter 
zake van een economisch delict die geen ondernemer zijn. Te denken valt 
aan de maatregel tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, 
teniet doening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van 
prestaties tot het goedmaken van de gevolgen van een en ander. De com-
missie-vermogensstraffen heeft destijds in haar eindrapport (zie blz. 38-40) 
gemeend zich te moeten onthouden van een voorstel tot introductie van de-
ze laatste maatregel in het algemene strafrechtelijke sanctiestelsel vanwege 
de ingewikkeldheid van de daarmede samenhangende problematiek. Het is 
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niet uitgesloten dat de commissie - alternatieve straffen, die onder voorzit-
terschap van mr. Ch. J. Enschedé staat, omtrent de hier bedoelde sancties 
voorstellen zal doen waardoor zij een ruimere toepassing kunnen vinden. Ik 
zou daarom het rapport van deze commissie willen afwachten. Overigens 
wijs ik erop, dat deze sancties naar hun aard zowel op natuurlijke personen 
als rechtspersonen kunnen worden toegepast. 

Terecht wordt in het voorlopig verslag opgemerkt, dat de rechtspersoon 
ontbonden kan worden als haar doel of werkzaamheid in strijd is met de 
openbare orde of goede zeden (zie de artikelen 15-16 Boek 2 nieuw BW). De-
ze procedure kan, onafhankelijk van de strafrechtelijke procedure, door het 
openbaar ministerie in gang worden gezet. 

Een gebod aan de rechtspersoon om, analoog aan de in de Wet op de eco-
nomische delicten voorziene gehele of gedeeltelijke stillegging van de on-
derneming, tijdelijk haar activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken, acht ik 
moeilijk realiseerbaar. Zo'n verplichting zou immers kunnen betekenen, dat 
geen leden- of aandeelhoudersvergadering mag worden belegd (waar het 
bestuur ter verantwoording had kunnen worden geroepen) of jaarstukken 
mogen worden opgesteld. 

Een verplichting zich te onthouden van bepaalde (strafbare) gedragingen 
op straffe van verbeurte van een waarborgsom lijkt mij zinvoller. Ik heb het 
voornemen de mogelijkheid daartoe in het wetsontwerp-vermogenssanc-
ties op te nemen, dit overeenkomstig het advies van de commissie-Vermo-
gensstraffen. 

In theorie is het inderdaad mogelijk dat een bevel tot vervangende hechte-
nis wordt gericht tegen de bestuurders indien de rechtspersoon een haar op-
gelegde geldboete niet zou voldoen. In de praktijk zou dit echter tot grote on-
billijkheden kunnen leiden, bij voorbeeld wanneer de bestuurders die de 
geldboete wel hadden willen voldoen zijn overstemd of bepaalde bestuur-
ders na de oplegging van de boete zijn afgetreden en door andere vervan-
gen. Ook zou de keuze van het openbaar ministerie, om niet alle bestuurders 
maar slechts een bepaalde bestuurder de vervangende hechtenis te doen 
ondergaan, als willekeurig kunnen worden ervaren. 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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