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Voorwoord
Het onderzoeksrapport dat voor u ligt, gaat over de Wet op de economische delicten (WED). Deze wet is nu ruim vijftig jaar oud. In die periode
is er in en rond het economisch strafrecht veel veranderd. Voorzieningen
die ten tijde van de inwerkingtreding van de wet bijzonder waren, zijn
tegenwoordig veel algemener in het strafrecht van toepassing. Denk in dit
verband bijvoorbeeld aan de strafbaarheid van de rechtspersoon. Verder
is het toepassingsbereik van de wet in de afgelopen vijftig jaar aanzienlijk uitgebreid. Bij inwerkingtreding van de wet waren er 17 wetten en
besluiten die door middel van de WED werden gehandhaafd en gericht
waren op het economisch leven. Kort na de Tweede Wereldoorlog was de
verwachting dat het aantal economische delicten af zou nemen. Maar in
de praktijk bleek dat anders uit te pakken. Op dit moment is de wet nog
steeds springlevend en zijn er honderden regelingen, voornamelijk op het
terrein van de ordeningswetgeving, waarvan de naleving via deze wet
wordt afgedwongen. De vraag dringt zich op of een wet die was bestemd
voor een gespecialiseerd terrein, nog wel adequaat is voor het meer
algemene terrein waarop zij nu van toepassing is.
In deze studie is de huidige WED op een grondige juridisch-systematische
wijze doorgelicht. De uitgangspunten van de wet en de ontwikkeling die
de wet heeft doorgemaakt, zijn geplaatst in het licht van de ontwikkeling
van het (overige) strafrecht en het bestuursrecht en van de europeanisering van het ordeningsrecht. De onderzoekers concluderen dat niet
alleen het werkingsbereik van de WED sterk is vergroot, maar dat het
economisch strafrecht ook steeds minder afwijkend is geworden van het
commune strafrecht. Ook is er niet langer sprake van exclusiviteit van de
WED op het terrein van de handhaving van het (economisch) ordeningsrecht. Dat wordt ook buiten de WED (onder meer in het bestuursrecht)
actief gehandhaafd. Ter afsluiting van de analyse is door de onderzoekers
de balans opgemaakt. De onderzoekers menen, alles afwegend, dat een
tot wet op de ordeningsdelicten omgebouwde WED als zelfstandige wet
ook in de toekomst bestaansrecht heeft.

Prof. dr. Frans Leeuw
Directeur WODC
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Samenvatting
Aanleiding en relevantie van het onderzoek
Het rapport ‘De WED op de helling’ is het resultaat van een onderzoek
uitgevoerd door een drietal medewerkers van de vakgroep Strafrecht
en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van
het WODC. Aanleiding daarvoor waren de ervaringen in verschillende
wetgevingstrajecten (en uit interdepartementale contacten) die bij de
directie wetgeving van het ministerie van Justitie de indruk wekten, dat
de uit 1951 daterende en sindsdien vele malen aangepaste WED niet meer
voldeed aan de eisen van deze tijd. Met het oog daarop werd de onderzoeksgroep verzocht de WED integraal onder de loep te nemen, of anders
gezegd: op de helling te zetten om een zo compleet mogelijke inspectie te
kunnen uitvoeren. Kernvraag daarbij was of de enorme uitbreiding van
het werkingsbereik van de WED, en het daarmee samenhangende veranderende karakter van de wet, nog wel viel te rijmen met de oorspronkelijke
doelstelling waaraan de WED haar bestaansrecht ontleent, althans ontleende. Deze kernvraag is in de onderzoeksopdracht opgesplitst in een
aantal (mogelijke) onderzoeksvragen die betrekking hadden op zaken als:
– de verhouding van de WED tot het bestuursrecht en tot het commune
strafrecht;
– de criteria op grond waarvan, en de wijze waarop, voorschriften uit
bijzondere wetten worden bestempeld tot economische delicten in de
zin van de WED (de limitatieve opsomming in art. 1 en 1a WED);
– de gekozen systematiek met betrekking tot het WED-sanctierecht;
– het stelsel van voorlopige maatregelen;
– de afzonderlijke rechtsgang voor WED-delicten;
– het voortraject in de WED-handhaving (en de verhouding tussen het
bestuurlijke toezicht en de strafrechtelijke opsporing).

Probleemstelling
De onderzoeksgroep heeft de kernvraag en de (mogelijke) onderzoeksvragen uit de onderzoeksopdracht vertaald in de volgende centrale
probleemstelling:
Biedt de WED nog een kader voor de strafrechtelijke handhaving van
belangrijke delen van het ordeningsrecht dat:
– dogmatisch verantwoord is
– systematisch en coherent is geordend
– recht doet aan de relatie tot andere, met name bestuurlijke handhavinginstrumenten.
Met andere woorden: heeft de WED zoals die nu is vormgegeven, nog wel
bestaansrecht?
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Onderzoeksmethoden
Het onderzoek is traditioneel juridisch-dogmatisch van opzet. Daarbij is
– met gebruikmaking van de relevante kamerstukken en literatuur – veel
nadruk gelegd op de analyse van de juridisch-systematische uitgangspunten van de WED in relatie tot nadien opgetreden wijzigingen in de
wetgeving en de uitleg van de wet in de jurisprudentie.
Niet is (empirisch) onderzocht hoe de WED in de praktijk functioneert.
Wel zijn op beperkte schaal interviews gehouden met enige praktijkmensen die in de economische strafrechtspleging werkzaam zijn als
‘economische’ officier van justitie, economische politierechter en
parket- en gerechtssecretaris. De interviews zijn afgenomen in de arrondissementen Den Haag, Leeuwarden en Rotterdam. De interviews waren
bedoeld om mogelijke knelpunten te signaleren waarop het onderzoek
zich mede zou kunnen richten. Verder boden de interviews een platform
voor suggesties ter verbetering of aanpassing van de WED.
Naast de interviews is aan het einde van de onderzoeksperiode een
‘expertmeeting’ gehouden waarbij de belangrijkste voorlopige bevindingen zijn voorgelegd aan een groep deskundigen die in de praktijk te
maken hebben met de WED. Deze groep betrof personen die werkzaam
zijn bij diverse onderdelen van het Openbaar Ministerie (parket generaal,
functioneel parket, als officier van justitie en als advocaat-generaal),
in de rechtspraak (economische politierechter) en diverse ministeries
(ministerie van Justitie (directoraat-generaal wetgeving, rechtspleging
en rechtsbijstand en directoraat-generaal rechtshandhaving), ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (directie juridische zaken)
en ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). De
expertmeeting is een nuttig middel gebleken bij het toetsen van de voorlopige bevindingen van de onderzoekers. De aanwezigen konden zich in
grote lijnen vinden in de gepresenteerde voorstellen.

Belangrijkste bevindingen en conclusies
De analyse van de bijzondere kenmerken van de WED
De oorspronkelijke bestaansredenen van de WED
In de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke ontwerp van de WED
worden twee redenen gegeven voor de behoefte aan een bijzondere wet ter
regeling van de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten. In de eerste plaats werd de noodzaak gevoeld van ordening
en uniformering van de handhaving van een aantal toentertijd bestaande
economische wetten en regelingen. In de tweede plaats zou de aard van
‘het’ economische delict bijzondere voorzieningen eisen met betrekking
tot de rechterlijke organisatie en het materiële en formele strafrecht. De
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noodzaak van bijzondere voorzieningen werd in de toelichting gefundeerd
op een drietal eigenschappen die de meeste economische delicten met
elkaar gemeen zouden hebben: “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.”
De bijzondere voorzieningen die de indieners van het wetsvoorstel op het
oog hadden, kunnen als volgt worden gerubriceerd:
– voorzieningen om de deskundigheid van de rechterlijke macht en van
het OM te waarborgen;
– een stelsel van zware straffen (‘streng strafrecht’) en andere voorzieningen en regelingen om een krachtige repressie op economisch terrein
mogelijk te maken;
– een stelsel van deels verruimde opsporingsbevoegdheden, aangepast
aan de ‘verschijningsvorm’ van het economische delict;
– een stelsel van (t.o.v. het commune strafprocesrecht) strafprocessuele
vereenvoudigingen en minder strenge vormvoorschriften;
– een stelsel van (‘ingrijpende’) voorlopige maatregelen.
Als gezegd, heeft de WED sinds 1951, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, een flink aantal wijzigingen ondergaan en leek de WED zich
steeds verder te verwijderen van haar oorspronkelijke bestaansgrond en
doelstelling.
Het oorspronkelijk vrij beperkte werkingsbereik van de WED is in de loop
van de jaren steeds meer losgelaten en het ‘onderbrengen’ van wetten
in de WED is tegenwoordig in veel gevallen gebaseerd op pragmatische
overwegingen: de WED biedt een geschikt instrumentarium voor de strafrechtelijke handhaving van bijzondere (ordenings)wetten. De legitimatie
van de – ten opzichte van het commune straf(proces)recht – afwijkende
voorzieningen lijkt daarmee dus niet langer te worden ontleend aan
de ‘bijzondere eigenschappen’ van de delicten waartoe de WED zich
aanvankelijk beperkte, maar aan de geschiktheid en werkbaarheid van de
bijzondere voorzieningen voor de strafrechtelijke handhaving van bijzondere (ordenings)wetgeving in het algemeen.
Onderzocht is of daaraan inderdaad nog voldoende rechtvaardiging is te
ontlenen voor de hiervoor geschetste ‘bijzondere voorzieningen’ en de
andere verschillen ten opzichte van het commune straf(proces)recht, of
dat – nu de WED zich steeds verder lijkt te verwijderen van haar oorspronkelijke bestaansgrond – communisering van de ‘bijzondere voorzieningen’
in de rede ligt. In dat verband is een analyse gemaakt van de ‘bijzondere
voorzieningen’ op het vlak van het materiële recht (het WED-sanctierecht), de WED-handhaving in de voorfase (opsporing versus toezicht) en
de WED-berechting. Dat heeft tot de volgende conclusies geleid.
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Kenmerken en bijzonderheden van de WED
Een van de ‘bijzondere voorzieningen’ in de WED betreft de wijze van
strafbaarstelling, die in belangrijke mate afwijkt van de wijze van strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht. De WED stelt geen straf op
gedragingen, maar op ‘overtredingen van voorschriften’ gesteld bij of
krachtens in art. 1 of 1a opgenomen bepalingen. In de strafbaarstelling van
‘overtredingen van voorschriften’ komt het sluitstukkarakter van het strafrecht tot uitdrukking: de overheid treedt in ordeningswetten regulerend op
door middel van gebods- en verbodsvoorschriften en het strafrecht biedt
de strafbedreiging. De bijzondere strafbaarstellingstechniek die onder
meer in de WED voorkomt, vindt met andere woorden haar rechtvaardiging in het ordeningskarakter van de onderliggende wetgeving.
Dat neemt niet weg, dat er in het kader van een eventuele herziening van
de WED veel is te zeggen voor een ander systeem van strafbaarstelling. De
ellenlange lijsten zouden daarbij kunnen verdwijnen. In plaats daarvan
kan worden volstaan met het definiëren van de verschillende categorieën
ordeningsdelicten met het daarbijbehorende sanctiepakket. De strafbaarstelling als ordeningsdelict kan dan plaatsvinden in de bijzondere wet
zelf.
Daarnaast kent de WED een eigen (afwijkend) sanctiestelsel.
Het sanctiestelsel van de WED wordt op het eerste gezicht sterk gekleurd
door het bepaalde in art. 5 WED: ‘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 dan de
straffen en maatregelen, overeenkomstig deze wet op te leggen.’
Met deze bepaling heeft de wetgever enerzijds een eind willen maken
aan de voordien bestaande chaotische berechting van economische
delicten door diverse tuchtrechtelijke, strafrechtelijke en quasi-strafrechtelijke instanties. De berechting van economische delicten diende
voortaan primair te worden uitgevoerd door de (economische) strafrechter. Anderzijds werd art. 5 WED gezien als een ‘waarborg tegen verkapte
bestraffing’.
Deze ‘geslotenheid’ van het sanctiestelsel is de laatste jaren
vergaand gerelativeerd, onder meer doordat de wetgever steeds vaker
uitzonderingen op het beginsel van art. 5 WED heeft gecreëerd door nietstrafrechtelijke sancties met de strekking van een straf mogelijk te maken
ten aanzien van economische delicten. Het betreft de bestuursrechtelijke
handhavingstrajecten waarin sancties als de bestuurlijke boete en de
last onder dwangsom kunnen worden opgelegd. De achtergrond van de
opkomst van deze sancties ligt voor een belangrijk deel in veranderende
opvattingen over de rechtshandhaving en in het streven naar effectievere
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wijzen van afdoening dan door middel van het strafrecht. Van het op art. 5
WED gebaseerde primaat van het strafrecht bij de handhaving van wetten
die onder de WED vallen, is dus weinig meer over. De haaks op art. 5 WED
staande opmars van de bestuursrechtelijke handhaving maakt een nadere
positionering van de WED noodzakelijk.
Een tweede in het oog springend kenmerk van het sanctiestelsel van de
WED is de uniformiteit daarvan. Ten aanzien van ieder economisch delict
volgen de mogelijk op te leggen straffen en maatregelen in beginsel uit art.
6 e.v. van de wet. De mogelijke geldboetes en vrijheidsstraffen zijn daarbij
in belangrijke mate gekoppeld aan de verschillende – in art. 1 en 1a WED
gerubriceerde – categorieën voorschriften. Zo geldt bijvoorbeeld voor alle
in art. 1 ten 4e van de WED opgenomen voorschriften dat het handelen in
strijd met die voorschriften kan worden gestraft met een geldboete van de
vierde categorie en/of hechtenis van ten hoogste zes maanden (art. 6 lid 1
ten vierde, eerste volzin). De bijkomende straffen van art. 7 en de maatregelen van art. 8 kunnen bovendien bij ieder economisch delict worden
opgelegd.
De uniformiteit van het (gesloten) strafstelsel spoorde aanvankelijk goed
met het relatief beperkte aantal, onderling sterk inhoudelijk samenhangende, economische delicten. De huidige veelheid van economische
delicten kent echter een veel minder sterke inhoudelijke samenhang.
Gesteld kan worden dat deze sterk verminderde samenhang tussen ‘de’
economische delicten dan ook een daarop aangepast en rijker geschakeerd strafstelsel vereist.
Wat betreft de specifieke kenmerken van de afzonderlijke straffen die deel
uitmaken van het WED-sanctiestelsel, brengt het veranderende karakter
van de WED met zich mee dat het bestaansrecht van een aantal van deze
(van het commune strafrecht afwijkende) sancties opnieuw zal moeten
worden bezien. Op grond van een analyse van de afzonderlijke sancties
blijkt dat er in bijna alle gevallen veel is te zeggen voor een harmonisatie
van de desbetreffende voorzieningen met hun commune pendanten (ook
wel ‘communisering’ genoemd: het commuun maken van voorzieningen
in bijzondere wetten). Voor sommige sancties geldt zelfs dat ze geheel
kunnen worden geschrapt. Voorzover de (t.o.v. het commune recht) afwijkende sancties nog wel zijn te rechtvaardigen, is het wenselijk om meer
dan nu het geval is, te differentiëren in het toepassingsbereik daarvan,
eveneens met het oog op het (grote) verschil in karakter van, en de sterk
verminderde samenhang tussen, de verschillende voorschriften die in de
loop van de tijd onder het werkingsbereik van de WED zijn gebracht.
De analyse van het stelsel van (ruime) WED-opsporingsbevoegdheden,
en de ontwikkelingen die zich ten aanzien daarvan sinds 1951 hebben
voorgedaan, leidde tot de volgende bevindingen.
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Algemeen gesproken kan worden gesteld dat de eigen handhavingsproblematiek die kenmerkend is voor ordeningswetgeving, een optimale
afstemming tussen de bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden en
strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden noodzakelijk maakt. Met het
oog daarop heeft de wetgever zich in het kader van de ‘aanpassingswetgeving 3e tranche Awb’ dan ook beijverd om titel III WED (‘van de
opsporing’) zo veel mogelijk te ‘harmoniseren’ met afdeling 5.2 Awb
(‘toezicht op de naleving’). Deze afstemming is niet alleen op praktische
gronden wenselijk of noodzakelijk, maar ook vanwege een aantal meer
inhoudelijke redenen. In wetgeving die als ordeningswetgeving wordt
aangemerkt, staat een effectieve wetshandhaving in het algemeen voorop.
De strafrechtelijke wetshandhaving geldt daarbij als het strafrechtelijke
sluitstuk van de primair bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen en -strategieën. Dat brengt bijna per definitie met zich mee, dat
de opsporingsbevoegdheden in de pas zullen moeten lopen met de
toezichtbevoegdheden die aan het bestuur zijn toegekend. Het is immers
niet goed denkbaar of verdedigbaar, dat het speciale karakter van de
rechtsbetrekkingen die door ordeningswetgeving worden genormeerd,
‘ruime’ toezichtbevoegdheden rechtvaardigt (die overigens niet zelden
tot het opleggen van forse bestuurlijke boetes kunnen leiden), terwijl de
opsporing van ordeningsdelicten wordt onderworpen aan stringente
beperkingen, zoals bijvoorbeeld het vereiste van een concrete verdenking.
Daarbij moet worden bedacht dat overtredingen van ordeningswetgeving over het algemeen slechts aan het licht komen door actief toezicht
en speurwerk van overheidswege. Immers, naarmate overtredingen
uitsluitend een schending opleveren van ‘het algemeen belang’ dat door
ordeningswetgeving wordt beschermd, en particuliere burgers daardoor
dus niet in hun privé-belangen worden getroffen, zal de overheid het niet
van aangiftes en dergelijke moeten hebben. Reactieve opsporing op basis
van een concrete verdenking zal dan over het algemeen niet volstaan.
De – ten opzichte van het Sv – ruimere opsporingsbevoegdheden zijn in
beginsel dan ook zeker te rechtvaardigen. In dat verband is het tevens
goed verdedigbaar dat in het kader van de strafrechtelijke handhaving
van de wetgeving die onder het bereik van de WED valt, wordt uitgegaan
van een ‘ruim’ opsporingsbegrip. Hoewel in het kader van de WED al
wordt gewerkt met een (t.o.v. het Sv) ruimer opsporingsbegrip, verdient
het aanbeveling uit te gaan van een opsporingsbegrip waarvoor niet het
verdenkingscriterium (al dan niet in afgezwakte vorm, zoals in de WED)
maar het ‘doelcriterium’ doorslaggevend is. Opsporing kan dan worden
gedefinieerd als: onderzoek van overheidswege dat erop is gericht strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde mogelijk te maken. Het zal
duidelijk zijn dat het, gezien de sterke verwevenheid tussen de bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving, nodig is om
vast te kunnen stellen welk normatief kader (waarborgen, voorwaarden,
gezagsverhoudingen enzovoort) in een concreet geval van toepassing is.
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Een ruim opsporingsbegrip waarin het doelcriterium vooropstaat, biedt
daarvoor de oplossing.
Het WED-stelsel van (t.o.v. het Sv) ruime opsporingsbevoegdheden is als
stelsel goed te verdedigen. Dat geldt echter niet voor elk van de afzonderlijke opsporingsbevoegdheden waarin titel III WED voorziet. Met name wat
betreft de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED, kan worden
aangetoond, dat er onvoldoende rechtvaardiging bestaat voor deze (van
haar commune equivalent) afwijkende bevoegdheid. Het is dan ook wenselijk de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED te communiseren (te
harmoniseren met het stelsel van het Sv).
Voor enkele andere WED-opsporingsbevoegdheden geldt, dat ze kunnen
worden gemist, aangezien ze geen zelfstandige betekenis meer hebben.
Voor de WED-opsporingsbevoegdheden die wel een zelfstandig bestaansrecht hebben, geldt hetzelfde als is opgemerkt met betrekking tot de (t.o.v.
het commune strafrecht afwijkende) sancties waarin de WED voorziet: het
verdient aanbeveling om, meer dan nu het geval is, (wettelijk) te differentiëren in de toepassing van deze bevoegdheden. Ook dat hangt samen met
het steeds grotere werkingsbereik dat de WED in de loop van de tijd heeft
gekregen. Naargelang er steeds meer categorieën overtredingen onder het
bereik van de WED worden gebracht, en er navenant steeds minder sprake
is van inhoudelijke samenhang, neemt de noodzaak tot maatwerk toe:
verscheidenheid in eenheid.
Een andere bijzonderheid is het stelsel van voorlopige maatregelen (art. 28,
29 WED). De analyse daarvan resulteerde in enkele bevindingen die als
volgt kunnen worden samengevat.
De voorlopige maatregelen betreffen snel inzetbare en krachtige middelen
die een belangrijke functie kunnen vervullen bij het voorkomen van recidive
en het beëindigen van voortdurende delicten. Zowel de officiersmaatregelen als de rechtersmaatregelen lijken dan ook onmisbaar om een effectieve
wetshandhaving te kunnen bewerkstelligen. Zozeer zelfs, dat onderzocht
zou moeten worden of de voorlopige maatregel ook op andere terreinen dan
het economisch ordeningsrecht goede diensten kan bewijzen.
Een bijzonderheid is ook de transactiebevoegdheid van art. 36 en 37 WED.
Art. 37 kent de mogelijkheid om de aan de OvJ toegekende transactiebevoegdheid toe te kennen aan bepaalde lichamen en personen met een
publieke taak belast, zij het onder toezicht van, en volgens richtlijnen
te geven door, het OM. Deze constructie lijkt – althans in theorie – de
effectiviteit van de wetshandhaving te kunnen bevorderen, daar de afdoeningsbevoegdheid in handen kan komen van gespecialiseerde organen
of personen die – anders dan het OM in veel gevallen – over bijzondere
deskundigheid terzake beschikken. Belangrijk voordeel van de regeling
van art. 37 WED is dat de uitoefening van de transactiebevoegdheid door
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middel van richtlijnen wordt gecoördineerd door het OM. De eenheid
in de rechtshandhaving wordt daarmee bevorderd. Deze voordelen
blijven bestaan indien de mogelijkheid om de transactiebevoegdheid aan
anderen dan het OM te verlenen wordt omgezet in de mogelijkheid om
anderen dan het OM de bevoegdheid te geven strafbeschikkingen uit te
vaardigen (vgl. het wetsvoorstel dat daartoe is ingediend).
Een bijzonder kenmerk van de WED is voorts dat de berechting van economische delicten primair is opgedragen aan zogenoemde ‘economische
kamers’. Vastgesteld kan worden dat de noodzaak van deskundigheid en
specialisatie op het terrein van de berechting van economische delicten
heden ten dage nog steeds opgaat. Nog steeds geldt dat de betrokken wettelijke materie moeilijk te hanteren is. Tegelijkertijd echter kan
gezegd worden dat ‘echte’ specialisatie, juist vanwege het enorme aantal
uiteenlopende regelingen dat via de WED wordt gehandhaafd, binnen
de rechterlijke macht onbereikbaar is geworden. Gesteld kan worden dat
het geheel laten vervallen van de economische berechting systematisch
en praktisch gezien geen bijzondere bezwaren oplevert. De formeelwettelijke fundering van de economische berechting heeft nauwelijks
toegevoegde waarde; de facto kan specialisatie afhangen van zelfregulering binnen de gerechten
De WED in het licht van de rechtsontwikkeling
De vraag naar het bestaansrecht van de WED kan niet uitsluitend op
basis van een vergelijking van haar huidige inhoud met het commune
recht worden beantwoord. De vraag is namelijk niet alleen of de WED in
haar huidige vorm nog bestaansrecht heeft, maar ook of een vernieuwde,
herziene WED een zinvolle functie zou kunnen vervullen. Daartoe
zijn de plaatsbepaling en de rol van de WED bij de handhaving van het
ordeningsrecht geschetst in het licht van een aantal ontwikkelingen.
Enkele voorbeelden daarvan: de enorme vlucht die de bestuursrechtelijke
handhaving van ordeningswetgeving de laatste decennia heeft gemaakt;
de toenemende ‘europeanisering’ van het ordeningsrecht; de reorganisatie van de vervolging en de opsporing; en het wetsvoorstel ‘OM-boete’.
Gelet op de actuele situatie zoals die zich op het terrein van het economisch strafrecht ontwikkelt, is vervolgens nagegaan of er behoefte bestaat
aan nieuwe afwijkende voorzieningen binnen de WED.
De belangrijkste conclusie is, dat er goede gronden zijn (en er voorts geen
dogmatische belemmeringen bestaan) om in een herziene WED voorzieningen op te nemen met betrekking tot de afstemming van de bestuurlijke
en de strafrechtelijke wetshandhaving en met betrekking tot de samenwerking op dat terrein.
Er dient dan ook onderzocht te worden welke functie een herziene WED
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daarin kan vervullen. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan
(1) de institutionalisering van overlegvormen, (2) de vastlegging van een
coördinerende rol van het OM, (3) een wettelijke inkadering van handhavingsarrangementen, (4) een regeling van de informatie-uitwisseling en
(5) een regeling van het zogenoemde ‘meeliften’ op andermans bevoegdheden.
Enkele andere conclusies die de verkenning van de actuele ontwikkelingen op het terrein van het economisch strafrecht heeft opgeleverd, zijn:
– Bij een eventuele herziening van de WED dient het uitgangspunt te
zijn dat er naast de strafrechtelijke handhaving andere vormen van
handhaving staan. Art. 5 WED, dat voorzag in een exclusieve rol voor de
WED bij de punitieve handhaving van het economisch recht, is achterhaald;
– De kracht van de WED zoals die zich heeft ontwikkeld, ligt in haar
eenheidsscheppende functie. Gesteld kan worden dat deze eenheidsscheppende functie niet alleen van groot belang is voor wetgeving
die onder het bereik van de WED is gebracht, maar voor het gehele
ordeningsrecht. Het uitgangspunt bij een eventuele herziening van de
WED zou dan ook moeten zijn dat zij een algemene regeling dient te
geven voor de strafrechtelijke handhaving van in beginsel het gehele
ordeningsrecht;
– Het voortschrijdende proces van ‘europeanisering’ kan (opnieuw)
de behoefte doen ontstaan aan bijzondere – van het commune recht
afwijkende – voorzieningen op het terrein van het ordeningsrecht. Een
herziene WED biedt daarvoor de nodige mogelijkheden. Directe strafbaarstelling van EU-verordeningen is, indien daaraan behoefte zou
bestaan, bij uitstek op zijn plaats in een herziene WED.
Het opmaken van de balans
De bevindingen die de analyse van de bijzondere kenmerken en voorzieningen van de huidige WED heeft opgeleverd, ingebed in een doordenking
van de actuele ontwikkelingen op dit terrein, hebben aan de basis gelegen
van enkele algemene conclusies en aanbevelingen waarin dit onderzoek
heeft geresulteerd. Het betreft een keuze uit tal van varianten van meer
of minder vergaande vormen van harmonisering en/of integratie van
economisch en commuun recht, die – om de gedachten te bepalen – zijn
teruggebracht tot een drietal modellen. Model 1: afschaffing van de WED.
Model 2: een ingrijpende herziening van de WED. Model 3: een meer of
minder beperkte harmonisering. Op grond van een aantal inhoudelijke
en pragmatische overwegingen heeft de afweging uiteindelijk de volgende
aanbevelingen opgeleverd.
– Een drietal ontwikkelingen – communisering, de vergroting van het
werkingsbereik van de wet en het verlies aan exclusiviteit – hebben het
bestaansrecht van de WED ondergraven. Het verdient aanbeveling de
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WED ingrijpend te herzien. Daarbij zou de WED omgebouwd moeten
worden tot een WOD (Wet op de ordeningsdelicten), dat wil zeggen tot
een raamwet die in beginsel het gehele ordeningsstrafrecht omvat;
– In een nieuwe WOD dienen alleen voorzieningen te worden opgenomen
op punten waarop een afwijking van het commune recht gerechtvaardigd is. Waar mogelijk verdient harmonisatie aanbeveling. Voorzover
nog behoefte bestaat aan afwijkende voorzieningen op het terrein van
het economisch strafrecht, is dat vanwege het ordeningskarakter van
dat recht, niet vanwege het economisch karakter daarvan.

1 Terreinverkenning en probleemstelling
De Wet op de economische delicten (WED), in 1951 in werking getreden, werd tot stand gebracht als specifiek kader voor de strafrechtelijke
bescherming van het sociaal-economische leven. De wet zorgde voor
een nieuwe, primair strafrechtelijk georganiseerde handhaving van
het economisch ordeningsrecht. De wet onderscheidde zich in diverse
opzichten van het commune straf- en strafprocesrecht en van ander
ordeningsstrafrecht. Ten behoeve van een adequate handhaving waren
voorzieningen in het leven geroepen, die bepaald geen gemeengoed
waren. De opzet van de wet was duidelijk gekleurd door de voorafgaande
periodes van crisis en oorlog.
De WED is nog steeds van kracht, hoewel het huidige tijdsgewricht in
belangrijke mate verschilt van dat van kort na de Tweede Wereldoorlog.
Sedert de inwerkingtreding van de WED zijn vele van de bijzondere wettelijke voorzieningen onderdeel gaan uitmaken van het commune recht,
terwijl de handhaving van het – qua volume sterk toegenomen – ordeningsrecht tegenwoordig diverser en daardoor complexer is georganiseerd.
Een nadere evaluatie van de voorheen bijzondere positie van de WED is
daardoor op haar plaats. Alvorens aan deze evaluatie handen en voeten
zal worden gegeven door middel van een probleemstelling, zal in dit
inleidende hoofdstuk een eerste terreinverkenning plaatsvinden. Deze
terreinverkenning zal beginnen met een blik op de oorspronkelijke
bestaansredenen van de WED.

1.1 De bestaansredenen van de WED
Uit de memorie van toelichting bij het oorspronkelijke ontwerp van de
WED volgen twee redenen voor de behoefte aan een bijzondere wet ter
regeling van de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten. In de eerste plaats werd de noodzaak gevoeld van ordening
en uniformering van de handhaving van een aantal toentertijd bestaande
economische wetten en regelingen. In de tweede plaats zou de aard van
‘het’ economische delict bijzondere voorzieningen eisen met betrekking
tot de rechterlijke organisatie en het materiële en formele strafrecht.
Ten aanzien van de diverse regelingen van de berechting in de afzonderlijke wetten en besluiten die voortaan door middel van de WED zouden
worden gehandhaafd, merkten de indieners van het ontwerp op dat
zij ‘geheel stelselloos en onoverzichtelijk’ waren.1 Bovendien kleefden
aan die afzonderlijke wetten bezwaren, die van een meer principiële en
‘practisch ernstiger’ aard waren.2 Daarmee werd gedoeld op het feit dat
dubbele bestraffing van eenzelfde overtreding in een aantal gevallen
niet geheel kon worden tegengegaan, en dat de berechting ten dele door
1
2

Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 11 (memorie van toelichting).
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 11.
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niet-rechterlijke organen werd uitgevoerd. De niet-rechterlijke organen
vervulden aldus evenwel een taak, die volgens de indieners van het
ontwerp een strafrechtelijke taak was. Het werd van groot belang geacht dat
de bestraffing van economische delicten voortaan voor rekening kwam
van dezelfde rechter, ‘die datgene bestraft, wat men sinds lang gewoon is
als misdaad te bestraffen’.3
In de toelichting op het oorspronkelijke ontwerp wordt vervolgens de vraag
gesteld of de delicten, die voortaan door de WED zouden moeten worden
gehandhaafd, niet simpelweg als gewone strafbare feiten door de normale
strafrechter, volgens de reeds bestaande materiële en formele regels,
zouden kunnen worden berecht. Het antwoord luidde ontkennend. ‘Het is
niet moeilijk te beredeneren,’ aldus de toelichting, ‘dat de berechting van
vergrijpen tegen het economische leven een aantal belangrijke bijzondere
regelingen eist zowel op het stuk van de rechterlijke organisatie als van
strafrecht en strafprocesrecht.’4 De noodzaak van bijzondere voorzieningen werd in de toelichting gekoppeld aan een drietal eigenschappen die
de meeste economische delicten met elkaar gemeen zouden hebben: ‘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.’5
De bijzondere eigenschappen van ‘het’ economische delict brachten in de
eerste plaats mee dat er bijzondere voorzieningen nodig waren die zowel
de deskundigheid van de rechterlijke macht, als de deskundigheid van het
Openbaar Ministerie konden waarborgen.6 De uitwerking hiervan is terug
te vinden in de instelling van de economische strafkamers bij de rechtbanken en de gerechtshoven, en in het creëren van de vakdepartementale
‘contactambtenaar’ (art. 58 WED). Op het vlak van het materiële strafrecht vereisten de economische delicten volgens de toelichting de nodige
voorzieningen om krachtige repressie mogelijk te maken. De indieners
verwoordden de behoefte aan een streng strafrecht, dat zich uiteindelijk
zou kenmerken door zware straffen en door regelingen die het door de
delinquent behaalde voordeel zouden kunnen afromen. Tegenover het
‘strenge strafrecht’ dienden volgens de toelichting wel de nodige waarborgen te bestaan die een einde maakten aan de oude situatie, waarin het
kon voorkomen dat economische delicten op oneigenlijke wijze werden
afgedaan door middel van administratieve maatregelen van punitieve aard.
Het huidige art. 5 WED zou de benodigde waarborgen moeten bieden.
3
4
5
6

Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 11.
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 11.
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 12.
Zie nader onder meer E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht,
diss. RUG, Den Haag 2003, p. 20 e.v.
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De noodzakelijke bijzondere voorzieningen van formele aard werden door
de indieners van het ontwerp in drie groepen onderverdeeld.7 De eerste
groep betrof nieuwe, deels verruimde opsporingsbevoegdheden, aangepast aan de ‘verschijningsvorm’ van het economische delict. De tweede
groep behelsde een aantal strafprocessuele vereenvoudigingen. Binnen
zekere grenzen konden strenge vormvoorschriften worden gemist in de
economische strafrechtspleging, aldus de toelichting, mede om misbruik
van procesrecht te voorkomen. De derde groep bijzondere voorzieningen werd gevormd door de – als ‘ingrijpend’ betitelde – voorlopige
maatregelen. De voorlopige maatregelen werden gezien als middel om
het voortduren van delicten, die de economie te veel storen, te beletten.
Daarnaast werden de maatregelen in zekere zin gezien als de ‘bodes’ van
het strenge strafrecht dat gold op het terrein van het economische recht.
Op het delict en de voordelen die daarmee werden behaald zouden door
middel van de voorlopige maatregel snel ‘de voortekenen’ kunnen volgen,
‘dat het nadeel niet zal uitblijven’.8 De voorlopige maatregel betrof overigens geen nieuwe vinding; ten tijde van de totstandkoming van de WED
kwam zij reeds in de Nederlandse wetgeving voor.9
De indieners van het wetsvoorstel realiseerden zich dat het onderbrengen
van de berechting van de economische delicten bij de rechterlijke macht
tot een verhoogde werklast zou leiden. Ter compensatie werden, althans
bij economische delicten, de mogelijkheden voor afdoening buiten geding
vergroot.10 In de WED werd bepaald dat ook andere instanties dan het
Openbaar Ministerie de bevoegdheid tot transigeren kon toekomen. Deze
verruimde mogelijkheid voor buitengerechtelijke afdoening spoorde
volgens de toelichting met het binnen de sancties bestaande primaat van
de geldboete.
Volgens het oorspronkelijke ontwerp zou de WED zich uitstrekken tot
slechts een deel van de ‘wetsvoorschriften, welke momenteel het economische leven in Nederland beheersen’.11 Na het verschijnen van de
memorie van toelichting, dus nog tijdens de totstandkoming van de WED,
werd de reikwijdte van de wet evenwel in aanzienlijke mate uitgebreid.
Nadere beschouwing ‘van de te verwachten ontwikkeling van de mate
waarin en de wijze waarop van overheidswege het economisch leven zal
worden beïnvloed’12 bracht de ontwerpers ertoe een opsomming te geven
van ‘het complex van maatregelen, waarvoor een deugdelijke regeling
moet worden gegeven voor de opsporing, de vervolging en de berechting
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Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
De voorlopige maatregel was onder meer neergelegd in het ‘Besluit voorlopige tuchtmaatregelen
voedselvoorziening’.
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1948-1949, 603, nr. 5, p. 45 (memorie van antwoord).
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van economische delicten’.13 Onder dit complex schaarden de ontwerpers onder meer regelingen die betrekking hadden op de bestrijding van
ondeugdelijke waren, op de loon- en prijsvorming en op de productie en
de distributie van goederen.

1.2 Ontwikkelingen
Een vergelijking van de huidige wet met de wet zoals die in 1951 in het
Staatsblad is verschenen laat zien dat de WED aan een groot aantal
wijzigingen onderhevig is geweest. Een eerste punt dat opvalt betreft
de opsomming van de bepalingen die door middel van de WED worden
gehandhaafd. Het oorspronkelijke ontwerp kende slechts een zeventiental wetten en besluiten die door middel van de WED zouden worden
gehandhaafd. Zojuist is al opgemerkt, dat dit aantal reeds tijdens het
wetgevingsproces is uitgebreid. Een korte blik op de huidige versie van
art. 1 van de WED laat zien dat dit aantal sedert de totstandkoming van
de WED menigmaal is vermenigvuldigd. Deze toestand staat haaks op de
voorspelling van de indieners van het wetsontwerp; zij verwachtten dat
het aantal economische delicten uiteindelijk zou afnemen.14
De oorzaak van de uitbreiding van het toepassingsbereik van de WED ligt
ten dele in het gegeven dat de overheid, binnen het oorspronkelijke kader
van de WED, steeds meer is gaan reguleren.15 Een andere oorzaak van
het ‘uitdijen’ van de WED hangt mogelijk samen met de in de literatuur
gesignaleerde indruk dat het oorspronkelijke kader van de WED – een
wet ter handhaving van voorschriften die het economische leven reguleren – in de loop der tijden aan erosie heeft blootgestaan. In de literatuur
is gesignaleerd dat de toedeling van een wet aan de WED soms mede of
geheel wordt bepaald door pragmatische overwegingen, zoals het gegeven
dat een departement reeds vele wetten ‘in de WED’ heeft. De opsporingsinstantie, belast met de opsporing van die departementale wetgeving, is
daardoor reeds lang vertrouwd met de bijzondere bevoegdheden die de
WED haar biedt, zodat opneming van de nieuwe wet in de rede ligt.16
Vergelijking van de huidige WED met haar oorspronkelijke versie laat
verder zien dat een aantal van de destijds ontwikkelde ‘bijzondere
voorzieningen’ ten aanzien van de economische delicten ofwel uit de
WED zijn geschrapt en onderdeel zijn geworden van het commune
straf(proces)recht, ofwel een vergelijkbaar algemeen equivalent in het
commune straf(proces)recht hebben gekregen. De WED kan onder meer
op de volgende punten als de ‘voorloper’ van het huidige commune
13
14
15
16

Kamerstukken II 1948-1949, 603, nr. 5, p. 46.
Kamerstukken II 1948-1949, 603, nr. 5, p. 46.
Zie hieromtrent onder meer D. Schaffmeister, Entwicklung und Begriff des niederländischen
Wirtschaftsstrafrecht, Zwolle/Frankfurt a.M. 1978, p. 154.
A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht, Deventer 2002, p. 5.
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straf- en strafprocesrecht worden aangemerkt: de strafbaarheid van
rechtspersonen en leidinggevenden, de transactie ten aanzien van
misdrijven, de mogelijkheid van inbeslagneming en verbeurdverklaring
van vorderingen, de geldboetecategorieën, de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, de storting van een waarborgsom en de
schriftuurverplichting in cassatie.17 Daarnaast zijn veel bijzondere
voorzieningen behouden gebleven, zoals de voorlopige maatregelen, de
ruimere opsporingsbevoegdheden, de bijzondere economische strafkamers en de bijzondere straffen en maatregelen, waaronder bijvoorbeeld
de stillegging van de onderneming.
De WED heeft in de loop der jaren ook aan een andersoortige
ontwikkeling blootgestaan: de evolutie van het bestuursrecht als
handhavingsmechanisme. De publiekrechtelijke handhaving van
de ordeningswetgeving is door die ontwikkeling meerdimensionaal
geworden, aangezien de handhaving van overheidswege door die evolutie niet langer louter een zaak van het strafrecht is. Zo ondervindt de
strafsanctie in het ordeningsrecht sedert het einde van de vorige eeuw
geduchte concurrentie van bestuursrechtelijk ingebedde sancties
zoals de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete. Een sprekend
voorbeeld wordt geleverd door het mededingingsrecht. De huidige
Mededingingswet kent – anders dan haar voorganger, de in 1958 totstandgekomen Wet economische mededinging – geen economische
delicten meer, maar in plaats daarvan bepalingen die bij overtreding
tot een bestuurlijke boete of een last onder dwangsom kunnen leiden.
Daarnaast is de strafrechtelijke handhaving van vele ordeningswetten
heden ten dage ten dele vervangen door bestuursrechtelijke handhaving.
Te denken valt onder meer aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving
en aan de Warenwetgeving. De opkomst van de bestuursrechtelijke
handhavingsmodaliteiten is door deze verschuivingen in zekere zin op
gespannen voet komen te staan met het oorspronkelijke, in art. 5 van de
WED neergelegde uitgangspunt dat de strafrechter degene is die economische delicten dient te bestraffen.
Voorzover wetgeving zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kan
worden gehandhaafd, bestaat de noodzaak tot overleg. Daarbij valt niet
slechts te denken aan de wijze van afdoening, maar ook aan de afstemming tussen toezicht (geregeerd door de Awb) en opsporing (geregeerd
door het Wetboek van Strafvordering en de WED). De concrete
vormgeving van de handhaving, en met name de afstemming tussen
de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke wijzen van afdoening, is
tegenwoordig in belangrijke mate terug te vinden in ‘arrangementen’
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De opsomming is ten dele ontleend aan A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch
strafrecht, Deventer 2002, p. 17. De schrijvers grijpen terug op een overzicht van P.A.H. Bos, die de
geschetste ontwikkeling heeft benoemd als ‘osmose tussen het economische en commune strafrecht’
(zie zijn gelijknamige artikel in SEW 1976, p. 381 e.v.).
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en ‘convenanten’. De evolutie van het bestuursrecht als handhavingsmechanisme heeft de organisatie van de handhaving op die wijze ingrijpend
beïnvloed.

1.3 Probleemstelling en plan van aanpak
De hiervoor geschetste ontwikkelingen laten zien dat het economisch
strafrecht, zoals vormgegeven door de Wet op de economische delicten,
in de afgelopen vijftig jaar aan diverse veranderingen heeft blootgestaan. Veel voorzieningen die ten tijde van de inwerkingtreding van de
WED ‘bijzonder’ te noemen waren, zijn gemeengoed geworden. Een sterk
voorbeeld daarvan betreft de strafbaarheid van de rechtspersoon. Een
andere opmerkelijke verandering betreft de reikwijdte van de wet. Het
aanvankelijke beperkte toepassingsbereik staat ver af van het huidige
werkingsbereik van de wet. Daarnaast kan geconstateerd worden dat de
handhaving van ordeningswetten de afgelopen vijftig jaar een duidelijk ander karakter heeft gekregen. Het primaat van het strafrecht, zoals
dit ten tijde van de inwerkingtreding van de WED werd gevestigd, lijkt
in belangrijke mate te zijn verbleekt. Tegenwoordig speelt met name
het bestuursrecht een uiterst belangrijke rol in de handhaving van de
ordeningswetgeving. Dit geldt zowel op het terrein van het onderzoek
naar mogelijke wetsovertredingen, als op het terrein van de afdoening.
De handhaving van de ordeningswetgeving is door deze belangrijke
ontwikkeling een complex georganiseerd veld geworden waarin diverse
handhavingsstelsels, ieder met hun eigen achtergrond en eigenaardigheden, een rol spelen.
De aangeduide ontwikkelingen roepen de vraag op of de Wet op de economische delicten, zoals die nu is vormgegeven, nog wel bestaansrecht
heeft. Zowel als gevolg van de ‘communisering’ van economisch-strafrechtelijke bijzonderheden als de strafbaarheid van de rechtspersoon en
als gevolg van de uitdijing van de reikwijdte heeft de WED tegenwoordig
een ander karakter dan de WED zoals die gold ten tijde van de inwerkingtreding. Daarnaast brengt de sterk veranderde organisatie van de
handhaving mee dat de positie van een wet als de WED opnieuw moet
worden doordacht.
De vraag of de WED, zoals die nu is vormgegeven, nog wel bestaansrecht
heeft, zal als volgt worden aangepakt. Eerst zal, in het volgende hoofdstuk, een overzicht worden gegeven van de diverse materieelrechtelijke en
formeelrechtelijke kenmerken van de WED. Aangegeven zal worden waar
de WED op deze punten verschilt van het commune straf- en strafprocesrecht, en van het overige bijzondere strafrecht. De verschillen zullen
daarbij nader worden geanalyseerd met het oog op de vraag of er tegenwoordig nog voldoende rechtvaardiging bestaat voor afwijking van het
overige straf(proces)recht. Naast onderwerpen als het sanctiestelsel van
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de WED en de opsporing van economische delicten zal bovendien nader
worden ingegaan op de hiervoor geschetste ontwikkelingen met betrekking tot de reikwijdte van de wet. In het derde hoofdstuk wordt gekozen
voor een breder perspectief. De bevindingen uit het tweede hoofdstuk
zullen op deze plaats worden afgezet tegen de rechtsontwikkeling op het
bredere terrein van de handhaving van het ordeningsrecht. In dit hoofdstuk zal getracht worden om de veranderde positie van de WED nader
te waarderen. Daarbij zal tevens worden stilgestaan bij te verwachten
toekomstige ontwikkelingen in de rechtshandhaving, en bij de mogelijke
consequenties daarvan voor de WED. De beschouwing die in het derde
hoofdstuk vorm zal krijgen levert desiderata op die van belang zijn voor
de nadere inrichting van de wetgeving op het terrein van het economisch
strafrecht. De balans zal uiteindelijk in het vierde hoofdstuk worden
opgemaakt. In dit hoofdstuk zal een aantal scenario’s worden gepresenteerd en uitgewerkt, waaruit uiteindelijk een beargumenteerde keuze
zal worden gemaakt. Het rapport wordt gecompleteerd door een aantal
bijlagen, waaronder een lijst met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.

1.4 Methodologie, achtergrond van het onderzoek en samenstelling
onderzoeksgroep
Het onderzoek is juridisch-dogmatisch van opzet en betreft een vanuit
het perspectief van de huidige wetgeving opgezette bestudering en
analyse van wetgeving, jurisprudentie en literatuur. Niet is onderzocht
hoe de WED in de praktijk functioneert. Wel zijn op beperkte schaal
interviews gehouden met enige praktijkmensen die in de economische
strafrechtspleging werkzaam zijn als ‘economische’ officier van justitie,
economische politierechter en parket- en gerechtssecretaris.18 De interviews zijn afgenomen in de arrondissementen Den Haag, Leeuwarden
en Rotterdam. De interviews waren bedoeld om mogelijke knelpunten te
signaleren waarop het onderzoek zich mede zou kunnen richten. Verder
boden de interviews een platform voor suggesties ter verbetering of
aanpassing van de WED.
Naast de interviews is aan het einde van de onderzoeksperiode een
‘expertmeeting’ gehouden waarbij de belangrijkste voorgenomen conclusies zijn voorgelegd aan een groep personen die in de praktijk te maken
hebben met de WED. Deze groep deskundigen betrof personen die
werkzaam zijn bij diverse onderdelen van het Openbaar Ministerie (parket
generaal, functioneel parket, als officier van justitie en als advocaatgeneraal), in de rechtspraak (economische politierechter) en diverse
ministeries (ministerie van Justitie (directoraat-generaal wetgeving,
18

In totaal is een zestal personen geïnterviewd.
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rechtspleging en rechtsbijstand en directoraat-generaal rechtshandhaving), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (directie
juridische zaken) en ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu)). De expertmeeting is een nuttig middel gebleken
bij het toetsen van de voorlopige bevindingen van de onderzoekers. De
aanwezigen konden in grote lijnen instemmen met de gepresenteerde
voorstellen.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van
Justitie. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2003 gestart, en in
het voorjaar van 2005 afgesloten. De onderzoeksgroep bestond uit de
volgende personen:
– prof. mr. G. Knigge (tevens leiding onderzoek);
– mr. E. Gritter;
– mr. A.E. Harteveld;
– mr. N.J.M. Kwakman;
– mw. C. Snijder (onderzoeksassistente).
Mr. A.E. Harteveld was korte tijd bij het onderzoek betrokken. Hij is thans
werkzaam bij het gerechtshof te Arnhem.
De vanuit het WODC ingestelde begeleidingscommissie bestond uit de
volgende leden:
– mr. J. de Hullu (Hoge Raad der Nederlanden), voorzitter;
– mw. mr. W.M. de Jongste (ministerie van Justitie/WODC-EWB), secretariaat;
– mr. G.A. Biezeveld (Openbaar Ministerie);
– mr. D. Doorenbos (Stibbe advocaten);
– mr. N.D.A. Fransen (ministerie van Justitie/directoraat-generaal rechtshandhaving);
– mr. drs. B.F. Keulen (ministerie van Justitie/directoraat-generaal wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand);
– mr. F.J.E. Krips (ministerie van Justitie/directoraat-generaal wetgeving,
rechtspleging en rechtsbijstand).

2 Kenmerken en bijzonderheden van de WED
In dit hoofdstuk zullen de diverse bijzonderheden en kenmerken van de
huidige Wet op de economische delicten worden besproken, geanalyseerd
en geëvalueerd. Een telkens terugkerende vraag daarbij is in hoeverre het
in de WED vormgegeven economische straf(proces)recht verschilt van
het commune straf(proces)recht en van het straf(proces)recht in andere
bijzondere wetten. Voorzover verschillen worden aangewezen zal de vraag
worden gesteld in hoeverre die verschillen heden ten dage nog gerechtvaardigd zijn.
In paragraaf 2.1 zal eerst uitgebreid worden ingegaan op de oorspronkelijke en de huidige reikwijdte van de WED. In de inleiding op dit rapport
werd reeds aangestipt dat het volume van de WED in de loop der jaren
zeer sterk is toegenomen. Die ontwikkeling roept de vraag op of er tegenwoordig in het algemeen nog wel kenmerkende inhoudelijke verschillen
bestaan tussen de wetten die door de WED worden bestreken en andere
strafrechtelijk gehandhaafde ordeningswetten. Vervolgens zal stilgestaan
worden bij de materieelrechtelijke kenmerken van de WED (paragraaf 2.2).
Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de wijze van strafbaarstelling van economische delicten en aan het sanctiestelsel van de WED.
De paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 concentreren zich op de formele kenmerken
van de WED. In deze paragrafen zal de opsporing van economische delicten centraal staan (paragraaf 2.3), alsmede de voorlopige maatregelen
(paragraaf 2.4) en de transactie en berechting (paragraaf 2.5).

2.1 Werkingsbereik
2.1.1 Toedeling van wetten aan de WED: het oorspronkelijke criterium
Volgens het oorspronkelijke ontwerp zou de WED zich slechts uitstrekken
tot een deel van de ‘wetsvoorschriften, welke momenteel het economische
leven in Nederland beheersen’.19 Het bedoelde deel betrof economische
voorschriften die tot dan toe aanleiding hadden gegeven tot rechtspraak.
Na het verschijnen van de memorie van toelichting, dus nog tijdens de
totstandkoming van de WED, werd de reikwijdte van de wet evenwel in
aanzienlijke mate uitgebreid. Nadere beschouwing ‘van de te verwachten
ontwikkeling van de mate waarin en de wijze waarop van overheidswege
het economisch leven zal worden beïnvloed’20 bracht de ontwerpers ertoe
de volgende opsomming te geven van ‘het complex van maatregelen,
waarvoor een deugdelijke regeling moet worden gegeven voor de opsporing, de vervolging en de berechting van economische delicten’:21
– de maatregelen ter bestrijding van ondeugdelijke waren,

19
20
21

Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
Kamerstukken II 1948-1949, 603, nr. 5, p. 45 (memorie van antwoord).
Kamerstukken II 1948-1949, 603, nr. 5, p. 46.
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– de maatregelen ter bestrijding van ongezonde concurrentie,
– de maatregelen ter bescherming ‘van de naam onzer producten op de
buitenlandse markt’,
– ‘de maatregelen ter controle op en ter regeling van de in- en uitvoer en
ter bescherming van de Nederlandse deviezenpositie’,
– ‘de maatregelen ter handhaving van economisch verantwoorde loonen prijsnormen’,
– ‘de maatregelen ter controle op ondernemersovereenkomsten’,
– ‘de maatregelen ter verzekering van een zekere mate van productie- en
marktordening in de landbouw’,
– ‘de maatregelen ter regeling van de productie en de distributie van
goederen’ en
– ‘de maatregelen ter verwezenlijking van de geldzuivering’.
De opsomming laat zien dat de aanvankelijk door de WED bestreken
regelingen in belangrijke mate worden gedomineerd door maatregelen
die een min of meer directe ordening beogen van het (micro-economische) ‘concrete dagelijkse handelsverkeer’. De in het overzicht opgenomen
maatregelen zien immers met name op de productie, de distributie en de
prijzen van ‘goederen’ als zodanig. Uitzonderingen hierop betreffen de
(macro-economische) voorschriften met betrekking tot de Nederlandse
deviezenpositie en de ‘geldzuivering’.
De sterke bemoeienis van de oorspronkelijke WED met het concrete
dagelijkse handelsverkeer blijkt ook op andere wijze. Uit de toelichting
op het ontwerp van de WED blijkt dat de wet niet slechts – door het
treffen van bijzondere voorzieningen – ordening en uniformering van
de justitiële handhaving van economische wetten beoogde. Aan enkele
bijzondere voorzieningen werd namelijk – ten dele – een bijzonder, het
handelsverkeer beïnvloedende, beleidsinstrumenteel karakter toegedicht.
Een van de doelstellingen van de WED betrof in dit verband het herstellen van de schade die door een economisch delict aan de economie was
toegebracht. Vooral de bevoegdheid tot inbeslagneming van voorwerpen en het verbeurd verklaren van die voorwerpen hadden ten dele een
geheel eigen schadeherstellende, beleidsinstrumentele functie. Over de
verbeurdverklaring werd in de toelichting op de WED opgemerkt: ‘De
verbeurdverklaring speelt bij de berechting van economische delicten een
grote rol. Deze bijkomende straf heeft daarbij, naast haar strafkarakter,
heel sterk de strekking gekregen om de toestand van overtreding te beëindigen en om de economisch waardevolle goederen, waaromheen zich
het strafbare feit heeft afgespeeld, wederom in het normale economische
verkeer te brengen. Het accent valt wellicht voornamelijk op het laatste.’22
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Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 17.
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In de toelichting op de WED wordt aangegeven dat de verbeurdverklaring
– een bijkomende straf – in het kader van de economische strafrechtspleging ‘sterk het karakter van een maatregel heeft’. 23 Door middel van
de verbeurdverklaring kon namelijk worden bewerkstelligd dat economisch waardevolle goederen terugkeren in het normale handelsverkeer.
De behoefte aan deze bijzondere functie van de verbeurdverklaring zou
verklaard kunnen worden in het licht van de schaarste van goederen
die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog heerste. Men kon zich in die
tijd, zo kan gesteld worden, niet veroorloven dat waardevolle goederen
die in beslag waren genomen niet zouden terugkeren in de economie en
dus niet geconsumeerd zouden kunnen worden, bijvoorbeeld omdat de
goederen zouden moeten worden vernietigd.
De bevoegdheid tot inbeslagneming – een opsporingsbevoegdheid – werd
op speciale wijze aan het doel van de ‘economische verbeurdverklaring’
gekoppeld, doordat de inbeslagneming mede werd gezien als middel
om die verbeurdverklaring voor te bereiden. Hollander schrijft: ‘Een
bevoegdheid van grote betekenis voor elke opsporingsambtenaar is die
om voorwerpen in beslag te nemen; in versterkte mate geldt dit voor
hem, die is toegerust met de bevoegdheid om economische delicten op
te sporen. In een zeer groot aantal gevallen zal bij het constateren van
deze delicten tot inbeslagneming moeten worden overgegaan, enerzijds
om het plegen van meer delicten te voorkomen, anderzijds om het terugbrengen in de normale circulatie van daaraan wederrechtelijk onttrokken
goederen in te leiden; het zal vervolgens de rechter moeten zijn, die door
het opleggen van de bijkomende straf van verbeurdverklaring, of wel
de officier van Justitie, die door ter gelegenheid van een transactie de
verdachte van het in beslag genomene afstand te laten doen, a.h.w. de
inbeslagneming honoreert.’24 Uit de opmerkingen van Hollander blijkt
onmiskenbaar van het zowel instrumentele als symbiotische karakter
van de bevoegdheid tot inbeslagneming en de verbeurdverklaring. Zowel
de inbeslagneming als de daarop te volgen verbeurdverklaring was in
belangrijke mate gericht op de beïnvloeding van het concrete dagelijkse
handelsverkeer.
Met betrekking tot de oorspronkelijke reikwijdte van de WED – het
werkingsbereik bij inwerkingtreding van de wet – kan worden geconcludeerd dat de wet met name regelingen bestreek die voorschriften gaven
over het concrete, dagelijkse handelsverkeer. Het kader voor de handhaving dat de WED bood had in belangrijke mate betrekking op regelingen
omtrent de dagelijkse productie, distributie en prijsvorming van goederen. Dit blijkt zowel uit de aard van de regelingen die in de WED waren
opgenomen, als uit de – direct op het concrete handelsverkeer gerichte
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Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 20.
F. Hollander, Wet op de economische delicten; commentaar op de Wet van 22 juni 1950 Staatsblad K 258,
Arnhem 1952, p. 123.
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– bijzondere schadeherstellende functie van de inbeslagnemingsbevoegdheid, en de daarop te volgen verbeurdverklaring door de rechter.
2.1.2 Uitbreiding van de reikwijdte
Sedert haar totstandkoming is het werkingsbereik van de WED enorm
uitgebreid. Deze volumetoename kan ten dele worden verklaard door
het gegeven dat de overheid op het oorspronkelijke door de WED bestreken terrein steeds meer is gaan reguleren. Daarnaast laten literatuur en
wetsgeschiedenis zien dat het criterium voor ‘toedeling’ van wetten aan
de WED in de loop der jaren aan erosie heeft blootgestaan. Deze erosie
kent diverse schakeringen. Een eerste schakering is dat de WED mede
voorschriften is gaan betreffen die in bepaalde gevallen slechts zijdelings
te maken hebben met de ordening van het – hiervoor als zodanig aangeduide – concrete, dagelijkse handelsverkeer. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de door middel van de WED te handhaven voorschriften omtrent
de tarieven van notarissen (art. 127 lid 2 Wet op het notarisambt) en het
wijzigen van genetisch materiaal van dieren (art. 66 Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren). Dit soort uitbreidingen, alsmede de uitbreiding
van de WED tot voorschriften die wel in sterke mate samenhangen met
het oorspronkelijke toedelingscriterium, blijken in bepaalde gevallen
verband te houden met een andersoortige erosie. Aanvankelijk was de
WED met name beperkt tot voorschriften omtrent het concrete handelsverkeer die bijzondere voorzieningen noodzakelijk maakten op het terrein
van zowel de opsporing, de vervolging als de berechting. In de loop der tijd
zijn er evenwel regelingen onder de WED terechtgekomen die voorschriften bevatten die soms slechts zijdelings het handelsverkeer raken, maar
die volgens de wetgever in ieder geval bijzondere voorzieningen noodzakelijk maken op het terrein van opsporing, vervolging en/of berechting.
Mulder en Doorenbos stellen: ‘Ten tijde van de totstandkoming van de
WED en in de eerste jaren van haar bestaan, is nog wel als selectiecriterium naar voren gebracht dat het zou moeten gaan om “die wetten en
besluiten, welker voorschriften rechtstreeks of middellijk beogen het
economisch leven te beïnvloeden”. 25 Meer dan een algemeen richtsnoer is
dat echter nooit geweest. In de loop der tijden zijn ook wetten bij de WED
aangehaakt die de toets aan het genoemde criterium nog maar nauwelijks
of niet meer konden doorstaan. De voordelen van het WED-regime, onder
meer gelegen in de ruime onderzoeksbevoegdheden en het royale sanctiearsenaal, hadden en hebben voor de wetgever onmiskenbaar een grote
aantrekkingskracht.’26
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Op dit punt verwijzen de schrijvers naar Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 4 (toelichting op de
WED).
A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht, Deventer 2002, p. 2.
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Enige voorbeelden kunnen deze ‘grote aantrekkingskracht’ illustreren. Een
eerste voorbeeld betreft de in de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgevoerde onderbrenging van de voorschriften betreffende de jaarrekening van
rechtspersonen in de WED. Deze bepalingen dienden volgens de wetgever
door middel van de WED gehandhaafd te worden om zo te kunnen profiteren van de deskundigheid van de economische strafrechter, de behandeling
van overtredingen door rechtbanken, de strafbaarheid van de rechtspersoon en het door de WED geboden sanctiearsenaal. Voor wat betreft dat
laatste sprak met name de hoogte van de mogelijke geldboetes aan, alsmede
het kunnen opleggen van een maatregel als de verplichting tot het verrichten van hetgeen wederrechtelijk was nagelaten. De WED kent evenwel meer
bijzondere voorzieningen dan de genoemde; die zijn door de enkele onderbrenging van de voorschriften onder de WED automatisch gaan gelden.
Een ander voorbeeld betreft de in 1994 doorgevoerde ‘concentratie’ van
milieudelicten in de WED. Deze concentratie zorgde ervoor dat een reeks
milieudelicten, opgenomen in afzonderlijke wetten, voortaan werden
aangemerkt als economische delicten. Volgens de toelichting op het voorstel
dat tot de concentratie leidde zorgde de wetgevingsactie voor een passende
waardering en uniformering van de op die strafbare feiten gestelde straffen, waarbij tevens de overzichtelijkheid van het strafrechtelijke milieurecht
werd bevorderd doordat voor ‘alle’ milieudelicten voortaan één sanctiestelsel zou gelden, en één uniform stelsel van bevoegdheden.27
Een aardig recent voorbeeld van de verschuiving die met betrekking tot de
toedeling van wetten aan de WED is opgetreden wordt geboden door de
Wet van 30 juni 2004, Staatsblad 361, ‘houdende wijziging van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en de
Wet op de economische delicten (onderbrenging van overtredingen van
bestemmingsplanvoorschriften en daarmee samenhangende overtredingen
onder de werkingssfeer van de Wet op de economische delicten)’. De wet
betreft onder meer de overheveling van strafbaarstellingen van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening naar de WED, waaronder de zogenoemde ‘bestemmingsplanovertredingen’. In de toelichting op het wetsvoorstel worden de
diverse voordelen van deze overhevelingsoperatie opgesomd.28 Ter adstructie worden de relevante punten integraal geciteerd:
‘Toepassing van de Wet op de economische delicten biedt verschillende
voordelen ten opzichte van toepassing van het commune strafrecht. (…).
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Kamerstukken II 1992-1993, 23 196, nr. 3, p. 7 en p. 8. Naast de concentratie van ‘alle’ milieudelicten in
de WED zorgde de wetgevingsoperatie voor het ‘aanmerkelijk verzwaren’ van de straffen, gesteld op
milieudelicten, en voor een herordening van de economische delicten in het ‘oude’ art. 1 WED en een
nieuw art. 1a. De strafverzwaring kwam deels voort uit een herwaardering van de strafwaardigheid van
een aantal milieudelicten, en uit een behoefte aan het kunnen toepassen van dwangmiddelen. Door de
straffen voor een aantal delicten te verhogen tot zes jaar gevangenisstraf werden deze delicten ‘gevallen’
waarin voortaan voorlopige hechtenis was toegelaten.
Kamerstukken II 2002-2003, 28 734, nr. 3, p. 4 en 5.
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Ten eerste, overtredingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
worden niet zelden in bedrijfsmatig verband en derhalve wegens
economische motieven gepleegd. De economische politierechter en de
economische kamer van de rechtbank zijn er meer dan de kantonrechter op ingesteld om dit soort strafzaken te behandelen.
Ten tweede, de Wet op de economische delicten biedt meer mogelijkheden om bij het opleggen van de straf rekening te houden met het
economisch voordeel dat de overtreder heeft behaald bij de overtreding
van het voorschrift van het bestemmingsplan of het stadsvernieuwingsplan. De geldboete kan bij toepassing van de Wet op de economische
delicten – ook voor rechtspersonen – oplopen tot maximaal € 45 000,–
terwijl de maximale geldboete die de kantonrechter kan opleggen
€ 11 250,– bedraagt. Bovendien kent de Wet op de economische delicten, in tegenstelling tot het commune strafrecht, de mogelijkheid aan de
veroordeelde als straf de verplichting op te leggen tot het verrichten van
prestaties teneinde de gevolgen van het begane economische delict goed
te maken; dit alles op kosten van de veroordeelde.
Ten derde, de officier van justitie respectievelijk de rechter kan voorlopige maatregelen nemen indien tegen de verdachte ernstige bezwaren
zijn gerezen en tevens de belangen die door het economisch delict zijn
geschaad, een onmiddellijk ingrijpen vereisen. Dergelijke maatregelen
kunnen niet worden genomen bij kantonovertredingen. De officier van
justitie kan een verdachte opleggen dat hij zich van bepaalde handelingen onthoudt of ervoor zorg draagt dat bepaalde voorwerpen die
vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden op
een nader aangegeven plaats. Een dergelijk instrument kan bijvoorbeeld nuttig zijn in de situatie dat de overtreder bezig is grasland om te
zetten in bouw- of bollenland. De rechter kan daarnaast als voorlopige
maatregel een verdachte bevelen zijn onderneming waarin het economisch delict wordt vermoed te zijn begaan, geheel of gedeeltelijk stil te
leggen, of de onderneming onder bewind stellen. Tevens kan de rechter
de gehele of gedeeltelijke ontzetting uit bepaalde rechten of beëindiging van voordelen in verband met de onderneming bevelen.
Tenslotte heeft het onderbrengen van overtredingen van bestemmingsplan- en stadsvernieuwingsplanvoorschriften onder de Wet op
de economische delicten nog twee bijkomende gevolgen. Ten eerste,
overtredingen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hebben, zo leert
de ervaring, nogal eens raakvlakken met overtredingen van de Wet
milieubeheer, de Natuurbeschermingswet of de Flora- en faunawet.
Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens die wetten
leveren een economisch delict op in de zin van de Wet op de economische delicten, terwijl overtredingen van bestemmingsplan- en
stadsvernieuwingsplanvoorschriften op dit moment niet onder de
werkingssfeer van de Wet op de economische delicten vallen. Dit komt
met andere woorden neer op een – moeilijk te verdedigen – incongruentie van strafbedreiging, opsporingsbevoegdheden en behandelend
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rechter. Met het brengen van overtredingen van bestemmingsplan- en
stadsvernieuwingsplanvoorschriften onder de werkingssfeer van de Wet
op de economische delicten komt hieraan een einde. Een tweede gevolg
van het van toepassing verklaren van de Wet op de economische delicten
op overtreding van bestemmingsplan en stadsvernieuwingsplanvoorschriften is, dat eventueel te zijner tijd op basis van artikel 37 van die
wet aan het bestuur een transactiebevoegdheid kan worden toegekend
voor bepaalde eenvoudige en veel voorkomende overtredingen van die
voorschriften. (…).’
Duidelijk blijkt dat de bedoelde voorschriften van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening niet vanwege hun specifieke economisch-regulerende achtergrond onder de WED moeten worden gebracht. De gewenste opneming in
de WED blijkt verband te houden met:
– delictuele kenmerken (bestemmingsplanovertredingen worden volgens
de toelichting niet zelden in bedrijfsmatig verband, en derhalve wegens
economische motieven begaan),
– kenmerken van het bijzondere instrumentarium dat de WED biedt
(het sanctiearsenaal, de mogelijkheid van het opleggen van voorlopige
maatregelen en het eventueel toekennen van bestuurlijke transactiebevoegdheid) en
– systematische overwegingen (relatie met andere, wel in de WED opgenomen wetten en het voorkomen van ‘incongruentie van strafbedreiging,
opsporingsbevoegdheden en behandelend rechter’).
Uit de genoemde voorbeelden blijkt dat aan de toedeling van wetten aan
de WED veelvuldig andere criteria ten grondslag liggen dan het oorspronkelijke criterium. Het oorspronkelijke criterium hield in belangrijke mate
verband met het bijzondere ‘handelsrechtelijke’ karakter van de op te
nemen regelingen. De wetsgeschiedenis laat zien dat de feitelijk gebruikte
criteria soms veel pragmatischer van aard zijn. Het aanhaken bij de WED is
bijvoorbeeld gegrond op de geschiktheid van het bijzondere WED-instrumentarium (waaronder de typische ondernemingssancties en de relatief
ruime opsporingsbevoegheden) voor de strafrechtelijke handhaving van
de op te nemen bepalingen. Deze op het bijzondere door de WED geboden
instrumentarium gebaseerde pragmatische toedeling van wetgeving is in
zekere zin in lijn met het in de jaren zestig van de vorige eeuw geformuleerde gedachtegoed van Hulsman. Met betrekking tot de toedeling van
‘onrecht’ aan een sanctiesysteem (strafrecht, civiel recht of bestuursrecht)
stelde Hulsman dat het door een sanctiesysteem geboden ‘instrumentarium’ (waaronder hij mede opsporingsbevoegdheden en sancties verstond)
uiteindelijk het belangrijkste toedelingscriterium is.29 De ideeën van
29

Zie L.H.C. Hulsman, Handhaving van recht, inaugurele rede, Deventer/Antwerpen 1965. Recentelijk over
deze benadering: E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht, diss. RUG,
Den Haag 2003, p. 107 e.v.
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Hulsman blijken gezien de WED-wetgevingspraktijk ook van belang te zijn
voor de ‘intrasystematische’ toedeling van onrecht. Naast andere motieven
blijkt strafrechtelijk onrecht te worden toegedeeld aan de WED indien (naast
of in plaats van het klassieke, commune instrumentarium) behoefte bestaat
aan de bijzondere voorzieningen van de WED.
2.1.3 De WED versus andere bijzondere strafwetten
Gezien de grote hoeveelheid wetten die voor wat betreft de strafrechtelijke
handhaving leunen op de WED kan worden gesteld dat de wet tegenwoordig een uiterst belangrijk kader biedt voor de strafrechtelijke handhaving
van normen en gedragsvoorschriften. Als kader voor de strafrechtelijke
handhaving neemt de WED – mede gezien de hoeveelheid economische
delicten die ons recht kent – een unieke positie in tussen de ‘overige’
bijzondere strafwetten.
De unieke positie van de WED wordt met name gekleurd door het gegeven
dat de wet de strafrechtelijke handhaving van andere wetten faciliteert
terwijl zij geen eigen normen of gedragsvoorschriften kent die niet zien op
de justitiële handhaving van die wetten. De WED is te zien als de ‘raam- of
kaderwet’ voor de handhaving van een zeer groot deel van de beleidsinstrumentele wetgeving die in Nederland geldt. Dit ‘raamwetkarakter’
heeft belangrijke voordelen. De WED biedt ten aanzien van een zeer groot
aantal delicten een uniforme en overzichtelijke regeling op het vlak van
de opsporing, de vervolging en de berechting. De personen en instanties die zijn belast met de opsporing van de vele, soms sterk variërende
economische delicten vinden de bijzondere opsporingsbevoegdheden
die zij kunnen inzetten in één enkele wet terug. De mogelijke sancties
ten aanzien van de vele economische delicten zijn op eenvoudige wijze
in slechts een handvol bepalingen terug te vinden. De uniformiteit die de
WED biedt kent tegenwoordig echter ook een belangrijk nadeel. Door het
toegenomen volume van de economische delicten is het oorspronkelijke
stelsel tegenwoordig weinig gedifferentieerd te noemen.
De ‘overige’ bijzondere strafwetten formuleren enerzijds normen en
gedragsvoorschriften, en kennen anderzijds daarop betrekking hebbende
‘eigen’ strafbaarstellingen. Deze overige bijzondere strafwetten betreffen
onder meer regelingen op het terrein van defensie en veiligheid, vervoer,
sociale zekerheid, belastingen en in- en uitvoer en intellectuele eigendom. Een overzicht van deze bijzondere wetten is als bijlage bij dit rapport
gevoegd. Het overzicht laat zien dat bepaalde departementen, zoals het
ministerie van Defensie, relatief gezien minder strafrechtelijk te handhaven wetten onder de WED lijken te brengen dan andere departementen.
Een klein deel van deze bijzondere wetten heeft een gemengd karakter:
zij kennen eigen gedragsvoorschriften die ten dele door middel van eigen
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strafbaarstellingen worden gehandhaafd, en ten dele door middel van
strafbaarstelling in de WED. Voorbeelden van dit soort wetten zijn de
Visserijwet 1964, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet op de Kansspelen, de
Woningwet, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en
de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
2.1.4 Conclusie
De Wet op de economische delicten had oorspronkelijk een vrij beperkt
toepassingsbereik. Bij de inwerkingtreding bestreek de wet vooral
voorschriften betreffende het concrete, dagelijkse handelsverkeer. Het
merendeel van de in de WED opgenomen wetten had betrekking op
de regulering van de dagelijkse productie, distributie en prijsvorming
van goederen. Dit oorspronkelijke, inhoudelijke verschil is in de loop
der jaren min of meer losgelaten. Een belangrijk deel van de door de
WED bestreken wetgeving mist tegenwoordig een directe band met het
concrete, dagelijkse goederenverkeer. De toedeling van wetten aan de
WED blijkt tegenwoordig in veel gevallen te zijn gebaseerd op pragmatische overwegingen. Deze overwegingen zien op de geschiktheid van
het door de WED geleverde instrumentarium voor de strafrechtelijke
handhaving van een wet. Door deze meer pragmatische toedeling van
wetten is het tegenwoordig veel minder eenvoudig dan eertijds om een
inhoudelijk verschil te benoemen tussen enerzijds de wetgeving die onder
de WED valt, en anderzijds strafrechtelijk gehandhaafde ordeningswetgeving die niet onder de WED valt. Voorzover een verschil kan worden
aangegeven tussen deze ‘wettenfamilies’ lijkt dit verschil samen te
hangen met de bron van de bijzondere wet. Bepaalde ministeries, zoals
het ministerie van Defensie, hebben minder wetten ‘in de WED’ dan
andere ministeries.

2.2 Materieel recht
In deze paragraaf zullen de diverse materieelrechtelijke kenmerken
van de huidige Wet op de economische delicten worden besproken en
geëvalueerd. Waar nodig zullen de te bespreken kenmerken worden
afgezet tegen de historische uitgangspunten van de WED, en tegen
de ontwikkeling die de WED in de loop der jaren heeft doorgemaakt.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan enige algemene kenmerken van de wet, zoals de strafbaarstelling van economische delicten en
de ‘gelede normstelling’ (paragraaf 2.2.1 e.v.), algemene en bijzondere
kenmerken van het sanctiestelsel (paragraaf 2.2.2 e.v.), de eigen strafbepalingen van de WED (paragraaf 2.2.5) en de materieelrechtelijke
voorschriften, neergelegd in de art. 3 en 4 van de wet (paragraaf 2.2.6).
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2.2.1 Strafbaarstelling en gelede normstelling
2.2.1.1 Strafbaarstelling
In art. 1 en 1a van de WED zijn strafbaar gesteld de ‘overtredingen van
voorschriften, gesteld bij of krachtens’ bepalingen, die vervolgens in art. 1
en 1a zijn opgesomd.30 De strafbare gedraging betreft veelal de schending van een ‘voorschrift’, neergelegd in een formeelwettelijke bepaling
of in daarop gebaseerde lagere regelgeving. Soms zijn zelfs omvangrijke
bepalingen in zijn geheel in art. 1 of 1a WED opgenomen, waarna het – al
dan niet bewust – aan de rechterlijke autoriteiten is overgelaten om uit
te zoeken welke normen als ‘voorschrift’ moeten worden bestempeld, en
welke niet.31
De wijze waarop economische delicten in de WED strafbaar zijn gesteld
wijkt in belangrijke mate af van de wijze waarop delictsomschrijvingen
in het commune strafrecht zijn vormgegeven. Het Wetboek van Strafrecht
kent min of meer nauwkeurig geformuleerde ‘delictsomschrijvingen’
waarin gedragingen zijn omschreven die strafbaar zijn. De WED stelt straf
op het ‘overtreden van voorschriften’.32 Daarmee zijn gebods- en verbodsbepalingen aangewezen waarop bij niet-naleving straf is gesteld.
De wijze van strafbaarstelling binnen de WED betreft een specifieke
bijzonderheid van de WED en van andere ordeningswetgeving. De omvorming van dit stelsel tot een stelsel van klassieke delictsomschrijvingen
is ondenkbaar. Bij de redactionele problemen die de omvorming van dit
soort bepalingen zou meebrengen voegen zich – naast praktische – meer
principiële bezwaren. Niet zonder reden is namelijk afgeweken van het in
het Wetboek van Strafrecht gevolgde patroon van strafbaarstelling. In de
bijzondere wetgeving staat de ordening van (delen van) het maatschappelijk leven voorop. Gebodsvoorschriften staan daarbij met name centraal,
in veel gevallen aangevuld met bepalingen omtrent ‘uitzonderingen’ (te
denken valt aan vergunnings- en ontheffingsbepalingen) waarbij een
grote rol is weggelegd voor de administratie. Een belangrijk kenmerk
van de ordeningsrechtelijke strafbedreiging is doorgaans dat deze
fungeert als sluitstuk van een sterk administratiefrechtelijk gekleurde
regeling. De omvorming van een dergelijke regeling tot een samenstel van
– gecompliceerde – delictsomschrijvingen zou geen recht doen aan dat
sluitstukkarakter, omdat daardoor immers de strafbaarstellingen, en niet
de gebodsvoorschriften als zodanig, centraal komen te staan.
Het binnen een strafbaarstelling aanknopen bij ‘voorschriften’ is vergeleken met andere bijzondere strafwetten niet uniek te noemen. Het
30

31
32

Zie over de bijzondere wijze van strafbaarstelling in de WED onder meer B.F. Keulen, Economisch
strafrecht, Deventer 1995, p. 17 e.v. en A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch
strafrecht, Deventer 2002, p. 19 e.v.
Een dergelijke wijze van wetgeving moet worden afgeraden, aangezien dit in strijd kan komen met het
materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel.
Uitgebreid over deze systematiek: B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 23 e.v.
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strafbaar stellen van ‘overtredingen van voorschriften’, gesteld bij of
krachtens nader genoemde bepalingen, komt ook buiten de WED voor,
onder meer in art. 108 lid 1 Vreemdelingenwet 2000 en art. 110 lid 1
Woningwet. De verdere uitwerking van deze wijze van strafbaarstelling in
de WED is wel uniek te noemen, aangezien de strafbaarstelling (waaronder
de strafbedreiging is begrepen) is losgeweekt van de bijzondere ordeningswet. In andere bijzondere strafwetten dan de ordeningswetten die door
middel van de WED worden gehandhaafd kan de strafbaarstelling in de
bijzondere wet zelf worden teruggevonden.
2.2.1.2 Gelede normstelling
Veel van de voorschriften die door middel van het strafrecht van de WED
worden gehandhaafd zijn afkomstig uit regelgeving die op regeringsniveau of op ministerieel niveau tot stand zijn gebracht. De wijze van
wetgeving waarbij het concrete voorschrift uiteindelijk vindbaar is in
lagere regelgeving wordt wel ‘gelede normstelling’ genoemd. 33 ‘Gelede
normstelling’ kan worden gezien als een algemeen kenmerk van beleidsinstrumentele wetgeving. De formele wet geeft daarbij veelal slechts de
kaders van nadere regelgeving aan, waarbij de bevoegdheid tot het stellen
van nadere regels wordt gedelegeerd aan uitvoerende organen zoals de
regering en de ministers.
De meeste concrete voorschriften waarvoor de WED het handhavingskader vormt zijn niet op formeelwettelijk niveau, maar op materieelrechtelijk
niveau terug te vinden. Voor de concrete gedragsvoorschriften zal dus
met name te rade moeten worden gegaan in algemene maatregelen van
bestuur en ministeriële regelingen. Dat aspect is een complicerende factor
bij de handhaving van ordeningswetgeving in het algemeen, en van het
economisch ordeningsrecht in het bijzonder. Een zwak punt van gelede
normstelling is dat de concrete voorschriften soms moeilijk te achterhalen zijn. Dit probleem is in de specifieke context van de WED des te groter
omdat de WED een hele grote hoeveelheid regelingen kent.34 Dit bijzondere aspect hangt samen met het hiervoor aangeroerde kenmerk van de
‘gescheiden sanctionering’: de strafbaarstelling van een economisch delict
is niet in de bijzondere ordeningswet terug te vinden, maar in de WED.
Kenmerk van de vele regelingen is verder dat zij vaak worden gewijzigd
om het recht bij de tijd te houden; de hoge wijzigingsgraad brengt vervolgens echter mee dat niet altijd duidelijk is wat op een bepaald moment
het geldende recht is of was. Een andere complicerende factor betreft de
telkens aan de orde zijnde vraag of een in een ministeriële regeling neergelegd ‘voorschrift’ wel een voldoende formeelwettelijke basis heeft.35
33
34
35

Zie over deze wijze van normstelling onder meer B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995,
p. 30 e.v.
Dit gegeven wordt ook in de praktijk als nadeel ervaren, zo laten de afgenomen interviews zien.
Zie over deze ‘rechtmatigheidscontrole’ nader B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995,
p. 30 e.v.

39

40

De WED op de helling

Het is sterk de vraag of er een alternatief voor deze wijze van wetgeving
gevonden kan worden die minder complicerend werkt. Eerder werd reeds
opgemerkt dat ordeningswetgeving de regulering van het maatschappelijk leven vooropstelt. Een dergelijke regulering vereist in veel gevallen
gedetailleerde uitvoeringswetgeving. De sanctionering is slechts te zien
als sluitstuk van die regulering, en is in die zin dienstbaar aan het bijzondere karakter van de ordeningswetgeving.
2.2.1.3 Conclusie
De wijze van strafbaarstelling binnen de WED wijkt in belangrijke mate af
van de wijze van strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht. De WED
stelt geen straf op gedragingen, maar op ‘overtredingen van voorschriften’, gesteld bij of krachtens in art. 1 of 1a opgenomen bepalingen. Deze
bijzondere wijze van strafbaarstelling is niet uniek voor het ordeningsstrafrecht. De strafbaarstelling van overtredingen van ‘voorschriften’ is
een uitdrukking van het sluitstukkarakter van het strafrecht. De overheid
treedt in ordeningswetten regulerend op door middel van gebods- en
verbodsvoorschriften, en het strafrecht biedt de strafbedreiging. De
bijzondere strafbaarstellingstechniek die onder meer in de WED voorkomt
vindt haar rechtvaardiging in het ordeningskarakter van de onderliggende
wetgeving.
De handhaving van het ordeningsrecht wordt gecompliceerd door het
gegeven dat ordeningswetgeving zich veelal bedient van gelede normstelling. De formele wet geeft daarbij de reguleringskaders aan, en materiële
wetgeving zorgt voor nadere uitvoeringsvoorschriften. Het vinden van
een gebods- of verbodsvoorschrift wordt door deze regeltechniek bemoeilijkt. Ook op dit punt kan worden gesteld dat een alternatief moeilijk
denkbaar is. Een kenmerk van ordeningswetgeving is immers dat zij veelal
een grote hoeveelheid gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften kent.
2.2.2 Algemene kenmerken van het sanctiestelsel
2.2.2.1 Een gesloten stelsel?
Het sanctiestelsel van de WED wordt op het eerste gezicht sterk gekleurd
door het bepaalde in art. 5 WED:
‘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 dan de straffen en maatregelen,
overeenkomstig deze wet op te leggen.’
Met deze bepaling heeft de wetgever enerzijds een eind willen maken
aan de voordien bestaande chaotische berechting van economische
delicten door diverse tuchtrechtelijke, strafrechtelijke en quasi-strafrechtelijke instanties. De berechting van economische delicten diende
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voortaan primair te worden uitgevoerd door de (economische) strafrechter. Anderzijds werd art. 5 WED gezien als een ‘waarborg tegen verkapte
bestraffing’.36 Deze ‘verkapte bestraffing’ was in het verleden nogal eens
opgetreden doordat bestuursorganen door het treffen van administratieve maatregelen, bijvoorbeeld door het intrekken van een ontheffing, de
afdoening van economische criminaliteit naar zich toe hadden getrokken. Dit werd voor de toekomst ongewenst geacht. Andere sancties dan
de in de WED genoemde waren niet ondenkbaar, maar voordat dergelijke
sancties ‘met de strekking van straf of tuchtmaatregel’ zouden kunnen
worden opgelegd diende de formele wetgever zulks uitdrukkelijk mogelijk
te hebben gemaakt.
Met betrekking tot de hoofd- en bijkomende straffen kan worden gesteld
dat de WED aanvankelijk een gesloten sanctiestelsel kende. Alle ter zake
van economische delicten te treffen voorzieningen met de strekking van
straf dienden uit de WED zelf te volgen, tenzij de wet anders bepaalde.
Opgemerkt moet worden dat de wetgever reeds bij de inwerkingtreding
van de WED uitzonderingen op het beginsel heeft gecreëerd, door op het
terrein van de landbouw tuchtrechtelijke sancties mogelijk te maken.
Met betrekking tot de maatregelen heeft, buiten art. 5 WED, van meet af
aan een ‘open verbinding’ bestaan met maatregelen uit andere wetten,
waaronder het Wetboek van Strafrecht. Art. 6 lid 2 WED bepaalt uitdrukkelijk dat ter zake van een economisch delict – naast de hoofdstraffen van
art. 6 lid 1 – tevens de bijkomende straffen uit art. 7 en de maatregelen van
art. 8 kunnen worden opgelegd; de bepaling voegt hieraan toe: ‘onverminderd de oplegging, in daarvoor in aanmerking komende gevallen, van de
maatregelen, elders in wettelijke bepalingen voorzien’. De ‘open verbinding’ met het Wetboek van Strafrecht wordt heden ten dage nog eens
onderstreept door het bepaalde in art. 8 onder a WED, waaruit in combinatie met art. 6 lid 2 blijkt dat ‘de maatregelen voorzien in titel IIa van het
Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht’ ter zake van een economisch
delict kunnen worden opgelegd. Het betreft achtereenvolgens de onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen voorwerpen, de ontneming
van wederrechtelijk verkregen voordeel, de schadevergoedingsmaatregel,
de opneming in een psychiatrisch ziekenhuis en de terbeschikkingstelling. Indien de wetgever in titel IIa een nieuwe maatregel introduceert zal
die, op grond van art. 8 onder a WED, automatisch toepasbaar zijn in het
economisch strafrecht (tenzij de wetgever anders bepaalt). Een sprekend
voorbeeld van de werking van dit mechanisme betrof de opneming van
de schadevergoedingsmaatregel in titel IIa van het Eerste Boek van het
Wetboek van Strafrecht.
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B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 219. Zie over art. 5 WED tevens A. Mulder en
D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht, Deventer 2002, p. 115 e.v. en Strafrecht Tekst &
Commentaar, Deventer 2004, commentaar op art. 5 WED (Hartmann).
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Tegenwoordig dient ook de geslotenheid van het strafstelsel vergaand te
worden gerelativeerd. Zo was lange tijd onzeker of ter zake van een economisch delict ‘dienstverlening’ kon worden opgelegd.37 In HR 13 november
2001, NJ 2002, 261 (m.nt. PMe) is deze vraag door de Hoge Raad in
positieve zin beantwoord. Overigens stond reeds vast dat ook ter zake van
economische delicten bijvoorbeeld voorwaardelijke tenuitvoerlegging van
een straf mogelijk was, op de voet van de commune regeling in het Eerste
Boek van het Wetboek van Strafrecht.38
De ‘geslotenheid’ van het sanctiestelsel is de laatste jaren nog verder
gerelativeerd doordat de wetgever steeds vaker bij formele wet
uitzonderingen op het beginsel van art. 5 WED heeft gecreëerd door nietstrafrechtelijke sancties met de strekking van een straf mogelijk te maken
ten aanzien van economische delicten. De strafrechtelijke handhaving
van de wetten die onder de WED vallen verloopt tegenwoordig in toenemende mate parallel aan bestuursrechtelijke handhavingstrajecten
waarin sancties als de bestuurlijke boete en de last onder dwangsom
kunnen worden opgelegd. De achtergrond van de opkomst van deze
sancties ligt voor een belangrijk deel in veranderende opvattingen over de
rechtshandhaving, en in het streven naar effectievere wijzen van afdoening dan het strafrecht.39
Geconcludeerd kan worden dat de WED aanvankelijk een in beginsel
gesloten strafstelsel kende. Tenzij de wet anders bepaalde, konden slechts
de in de WED geregelde straffen worden opgelegd. De geslotenheid van
dit stelsel moet tegenwoordig verregaand worden gerelativeerd. Dit gold
bij de inwerkingtreding van de WED reeds voor de maatregelen die in het
kader van de economische strafrechtspleging konden worden opgelegd.
Daarnaast blijkt dat er tegenwoordig weinig meer over is van het aanvankelijke, op art. 5 van de WED gebaseerde primaat van het strafrecht bij de
handhaving van wetten die onder de WED vallen. De ondergraving van dit
primaat valt met name toe te schrijven aan de ontwikkeling van bestuurs(straf)rechtelijke handhavingstrajecten. Deze haaks op art. 5 van de WED
staande opmars van de bestuursrechtelijke handhaving maakt een nadere
positionering van de WED noodzakelijk.
2.2.2.2 Uniformiteit
Een in het oog springend kenmerk van het sanctiestelsel van de WED
betreft zijn uniformiteit.40 Ten aanzien van ieder economisch delict volgen
de mogelijk op te leggen straffen en maatregelen in beginsel uit art. 6 e.v.
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Zie onder meer B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 175.
Vergelijk B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 167.
Vergelijk E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht, diss. RUG, Den Haag
2003, p. 103 e.v. Op deze plaats wordt niet ingegaan op de vraag in hoeverre financieel-economische
motieven mogelijk een rol hebben gespeeld (of spelen) bij de opkomst van de bestuurlijke beboeting.
Vergelijk op dit punt A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht, Deventer 2002,
p. 63 en 64.
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van de wet. De mogelijke geldboetes en vrijheidsstraffen zijn daarbij in
belangrijke mate gekoppeld aan de – beperkt gehouden – categorieën
van art. 1 en 1a WED. Zo geldt bijvoorbeeld voor alle in art. 1 ten 4e
van de WED opgenomen voorschriften dat het handelen in strijd met
die voorschriften kan worden gestraft met een geldboete van de vierde
categorie en/of hechtenis van ten hoogste zes maanden (art. 6 lid 1 ten
vierde, eerste volzin). De bijkomende straffen van art. 7 en de maatregelen
van art. 8 kunnen bovendien bij ieder economisch delict worden opgelegd.
De achtergrond van de tot stand gebrachte uniformiteit was tweeledig. In de
eerste plaats bezigden de ontwerpers van de WED een ‘practisch argument’:
indien ieder afzonderlijk economisch delict zijn eigen strafmaximum zou
kennen, zou een af te keuren ingewikkeld sanctiestelsel ontstaan. Het
tweede argument betrof een systematische overweging: de diverse in de
WED aangewezen economische delicten vertoonden een grote samenhang,
zodat uniformiteit ook daarom in de rede lag. Die samenhang is reeds
herhaaldelijk geduid; de WED betrof oorspronkelijk met name regelingen op
het terrein van het dagelijkse handels- en goederenverkeer.
Een korte blik op de lange lijsten van art. 1 en 1a WED leert dat het
gehanteerde praktische argument tegenwoordig nog steeds – maar dan
in veel sterkere mate – opgaat. Dat behoeft, gezien de kwantiteit van de
economische delicten, verder geen betoog. Het tweede argument verdient
evenwel nadere beschouwing. Enerzijds kan men stellen dat ‘de’ economische delicten tegenwoordig nog steeds een zekere samenhang vertonen.
Het betreft immers delicten die kennelijk gebaat zijn bij het bijzondere
regime dat de WED biedt. De WED creëert, zo kan worden gesteld, op
zijn minst een formele samenhang. Anderzijds is het zo dat de wetgever
bij de totstandbrenging van het uniforme sanctiestelsel met name zal
hebben gedacht aan een constateerbare inhoudelijke samenhang tussen
de diverse economische delicten. Het is tegenwoordig sterk de vraag of die
samenhang nog wel aanwezig is. Zojuist bleek reeds dat de grondslag voor
de onderbrenging van voorschriften heden ten dage veel minder sterk
afhangt van de aard van het delict, als wel, in voorkomende gevallen, van
pragmatische, instrumentele overwegingen betreffende bijvoorbeeld de
goede bruikbaarheid van de opsporingsbevoegdheden.
Een nadere blik op de voorschriften die tegenwoordig door middel van de
WED worden gehandhaafd kan de stelling, dat de samenhang tussen de
diverse economische delicten tegenwoordig minder groot is dan eertijds,
nader illustreren. Zo vindt men in de WED zowel ‘klassieke’ economische
bepalingen uit de Landbouwwet, als bepalingen uit de Wet tot behoud
van cultuurbezit. De WED faciliteert in dat opzicht zowel de handhaving
van voorschriften betreffende de prijsvorming van landbouwproducten
(art. 17 Landbouwwet), als de handhaving van voorschriften over het in
bruikleen geven van waardevolle cultuurgoederen (art. 7 Wet tot behoud
van cultuurbezit). Eerder is reeds gewezen op economische delicten
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die samenhangen met de tarieven van notarissen en het wijzigen van
genetisch materiaal van dieren.
De vergroting van het werkingsbereik van de WED en de daardoor
opgetreden verminderde inhoudelijke samenhang tussen de afzonderlijke
delicten roept de vraag op of het uniforme sanctiestelsel zoals het nu is
vormgegeven nog wel voldoet. Het belang van uniformiteit als zodanig
is in de loop der tijd alleen maar toegenomen, maar de verminderde
samenhang brengt mee dat het stelsel, zoals dit nu is vormgegeven, te
weinig verfijnd is. Vanuit de destijds bestaande samenhang tussen de
(relatief weinige) economische delicten konden de ontwerpers van de
WED mogelijk goed verdedigen dat de handhaving van alle economische
voorschriften gebaat was bij een helder stelsel van hoofdstraffen dat
slechts weinig variaties kende, en dat bovendien alle economische delicten – als daar aanleiding toe bestond – in beginsel zouden moeten kunnen
worden bestraft met alle bijkomende straffen van art. 7 WED, waaronder
de stillegging van een onderneming, en alle in art. 8 genoemde maatregelen. Gezien de huidige grote verscheidenheid van ‘de’ economische
delicten is een dergelijk stelsel niet langer houdbaar. Het toegenomen
volume van de economische delicten rechtvaardigt weliswaar nog steeds
een helder en uniform systeem, maar de afgenomen inhoudelijke samenhang noopt tot differentiatie.
Geconcludeerd kan worden dat het belang van een uniform sanctiestelsel als
zodanig sedert de inwerkingtreding van de WED alleen maar is toegenomen.
De WED kent heden ten dage veel meer delicten dan de oorspronkelijke
wet. Het zou ondoenlijk zijn om per delict een afzonderlijke strafbedreiging
te overwegen. De volumetoename van de WED heeft evenwel meegebracht
dat het sanctiestelsel zoals de WED dat kent tegenwoordig te weinig gedifferentieerd is. De uniformiteit van het oorspronkelijke (gesloten) strafstelsel
was geënt op de relatief weinige, onderling sterk inhoudelijk samenhangende
economische delicten. De huidige veelheid van economische delicten kent
een veel minder sterke inhoudelijke samenhang. Niettemin geldt voor alle
‘nieuwe’ delicten het oorspronkelijke sanctiestelsel. De sterk verminderde
samenhang tussen ‘de’ economische delicten vereist een daarop aangepast
rijker geschakeerd strafstelsel.
2.2.3 Specifieke kenmerken van het sanctiestelsel
2.2.3.1 De hoofdstraffen
De in de WED voorziene hoofdstraffen kunnen in beginsel onbesproken
blijven, aangezien deze, qua modaliteit, geen bijzonderheden kennen.
Ten aanzien van de economische overtredingen is telkens hechtenis of
geldboete bedreigd, en ten aanzien van de misdrijven kan gevangenisstraf of geldboete worden opgelegd (zie art. 6 WED). Eén bijzonder aspect
betreft evenwel nadere bespreking, en dat is het bepaalde in art. 6 lid 1,
laatste zin:
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‘Indien de waarde der goederen, waarmede of met betrekking tot
welke het economisch delict is begaan, of die geheel of gedeeltelijk
door middel van het economisch delict zijn verkregen, hoger is dan het
vierde gedeelte van het maximum der geldboete welke in de gevallen
onder 1˚ tot en met 4˚ kan worden opgelegd, kan, onverminderd het
bepaalde in art. 23, zevende lid, van het Wetboek van Strafrecht, een
geldboete worden opgelegd van de naast hogere categorie.’
Deze bepaling, in de literatuur wel de ‘afroomboete’ genoemd, maakt het
mogelijk om criminele winsten in het kader van een geldboete-oplegging
te vereffenen, terwijl de bepaling daarnaast een belangrijke generaalpreventieve functie kan worden toegedicht.41 In theorie althans zal de
bepaling de calculerende delinquent ervan weerhouden economische
delicten te plegen.
De afroomboete kan worden opgelegd, onverminderd het bepaalde in
art. 23 lid 7 Sr. Die bepaling maakt eveneens een sprong mogelijk naar
een naast gelegen hogere categorie, althans voorzover de te veroordelen
persoon een rechtspersoon is terwijl de volgens de delictsomschrijving
in aanmerking komende geldboetecategorie geen passende bestraffing toelaat. Het bepaalde in art. 6 WED brengt mee dat indien én aan
de voorwaarden van art. 6 lid 1, laatste zin WED is voldaan, én aan de
voorwaarden van art. 23 lid 7, twee geldboetecategorieën mag worden
opgeschoven. In de economische straftoemetingspraktijk heeft deze
‘dubbele sprong’ slechts beperkte relevantie, aangezien een deel van de
economische misdrijven reeds met de vijfde, ofwel de op één na hoogste
geldboetecategorie, kan worden gestraft. De ‘dubbele sprong’ heeft in
theorie de sterkste werking bij de overtredingen, aangezien deze relatief
gezien minder ernstige feiten standaard met een geldboete van de vierde
categorie kunnen worden gestraft.
De afroomboete is voor wat betreft het huidige recht niet te zien als een
unieke strafmodaliteit, die alleen bij economische delicten in aanmerking komt. Een vergelijkbare bepaling – zij het iets anders geredigeerd – is
neergelegd in art. 12 van de Opiumwet. Het fenomeen van een ‘open’
strafmaximum, waarvan de werkelijke hoogte afhangt van de omstandigheden van het concrete geval, is eveneens terug te vinden in art. 69 lid 1
en 2 AWR. Zo is in art. 69 lid 1 AWR met betrekking tot bepaalde fiscale
misdrijven bepaald dat die kunnen worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie,
‘of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de te
weinig geheven belasting ’.
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Zie omtrent de verhogingsmogelijkheid onder meer B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995,
p. 171 e.v. alsmede A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht, Deventer 2002,
p. 67 e.v.
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Voorzover ten aanzien van de afroomboete de voordeelsontneming op
de voorgrond treedt, is de vraag gerechtvaardigd of de afroomboete nog
wel praktische relevantie heeft naast de ver strekkende, commune ontnemingsmaatregel.42 Een juridisch voordeel van de ontnemingsmaatregel
boven de afroomboete is dat de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel is ingebed – zij het summier – in een stelsel van zowel materiële
als processuele wettelijke vereisten. De oplegging van de afroomboete
kent wat dat betreft, naast de materiële grondslag van art. 6 lid 1, laatste
zin WED, slechts de algemene rechterlijke motiveringsplicht. Voorzover de
veroordeelde een rechtspersoon is, hetgeen in het economisch strafrecht
bepaald geen uitzondering is, kan verder de vraag worden gesteld wat
tegenwoordig de praktische betekenis van de afroomboete is in relatie tot
het bepaalde in art. 23 lid 7 Sr. Dit alles laat onverlet dat de afroomboete
– in elk geval in theorie – nog steeds een generaal-preventieve functie kent.
In dit hoofdstuk is tot nu toe enkele malen gesproken over de oorspronkelijke reikwijdte van de WED. De WED richtte zich, zo bleek, met name
op wetten die voorschriften kenden op het terrein van de productie, de
prijsvorming en de distributie van ‘goederen’. Deze betrokkenheid op het
handels- of goederenverkeer blijkt eveneens duidelijk uit de formulering
van de afroomboete: ‘Indien de waarde der goederen, waarmede of met
betrekking tot welke het economisch delict is begaan, of die geheel of
gedeeltelijk door middel van het economisch delict zijn verkregen (enz.)’.
Door de uitbreiding van de WED met wetten die niet direct te maken
hebben met het concrete handelsverkeer is de relevantie van de afroomboete afgenomen. Een aantal economische delicten houdt namelijk
slechts in de verte verband met goederen ‘waarmede of met betrekking tot
welke’ het feit kan worden begaan of met goederen die door middel van
het feit kunnen worden verkregen. Zo lijkt de afroomboete op voorhand
bijvoorbeeld niet goed toepasbaar op de rechtspersoon die zijn jaarstukken te laat publiceert (art. 2:364 lid 3 jo. art. 1 ten 4e WED), noch op de
rechtspersoon die verzuimt het nummer van zijn inschrijving in het
handelsregister op facturen te vermelden (art. 25 Handelsregisterwet
jo. art. 1 ten 4e WED). Mocht de wens bestaan de generaal-preventieve
functie van de afroomboete te versterken, dan verdient het aanbeveling om de band met ‘goederen’ door te snijden. Het resultaat is dan
waarschijnlijk een bepaling die nog dichter tegen de maatregel van
voordeelsontneming aanleunt, dan de afroomboete nu reeds doet.
Geconcludeerd kan worden dat het bestaansrecht van de in de WED
voorkomende ‘afroomboete’ opnieuw moet worden bezien. De belangrijkste reden is dat de formulering – en daarmee het toepassingsbereik – beperkt
lijkt te zijn tot concrete handelsvoorschriften. Mocht bij continuering van
de bepaling de band met goederen worden doorgesneden, dan rijst de
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vraag of er nog wel een voldoende onderscheidend verschil bestaat met de
commuunrechtelijke maatregel van voordeelsontneming.
2.2.3.2 Bijkomende straffen en maatregelen
Uit de toelichting op het oorspronkelijke ontwerp van de WED blijkt dat
het stelsel van bijkomende straffen en maatregelen in belangrijke mate
een instrumentele achtergrond heeft. In de toelichting werd gesteld: ‘Voor
de economische strafrechter zal de reclasseringsvraag veelal nevengeschikt moeten zijn aan deze andere vragen: hoe is zoveel mogelijk het met
het delict verkregen voordeel weg te nemen en de schade te herstellen,
door het delict toegebracht, welke gevaren zijn voor de volkshuishouding
te vrezen van de in elk bepaald geval te duchten recidive en hoe kunnen
deze gevaren zo doelmatig mogelijk worden ondervangen.’43 De vragen
boden de nodige grond om het stelsel van bijkomende straffen en maatregelen op te kunnen bouwen. In het navolgende zal dit stelsel meer in
detail worden besproken.
De bijkomende straffen
In art. 7 WED staat een zestal ‘bijkomende straffen’ opgesomd die bij
een veroordeling ter zake van een economisch delict kunnen worden
opgelegd. Het betreft achtereenvolgens de ontzetting van bepaalde in
art. 28 Sr genoemde rechten (art. 7 onder a), de stillegging van de onderneming van de veroordeelde (art. 7 onder c), de verbeurdverklaring van
voorwerpen, genoemd in art. 33a van het Wetboek van Strafrecht (art.
7 onder d) en de verbeurdverklaring van voorwerpen, behorende tot de
onderneming van de veroordeelde (art. 7 onder e), de ontzetting van
rechten en ontzegging van voordelen, van overheidswege toegekend (art. 7
onder f) en de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak (art. 7 onder
g). Deze straffen zullen in het navolgende worden besproken.
De ontzetting van bepaalde in art. 28 genoemde rechten
De bijkomende straf van art. 7 onder a WED, de ontzetting van bepaalde
in art. 28 Sr genoemde rechten, wijkt voor wat betreft de strafsoort in
twee opzichten af van de commune ontzetting. In de eerste plaats kan
worden geconstateerd dat ter zake van ieder economisch delict altijd ‘een’
ontzetting van rechten kan worden uitgesproken. Deze bijkomende straf
is namelijk niet beperkt tot bepaalde economische delicten. Hoewel dit
in lijn is met het uitgangspunt van art. 28 Sr – alleen in de specifiek in de
wet genoemde gevallen kan een ontzetting van rechten worden uitgesproken –, wordt dit uitgangspunt door de kwantiteit en de diversiteit van de
economische delicten in verregaande mate gerelativeerd. In de tweede
plaats blijkt uit art. 7 onder a WED dat de schuldige bij een veroordeling
wegens een economisch delict in beginsel van alle in art. 28 Sr genoemde
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rechten kan worden ontzet, behalve van het actieve en passieve kiesrecht
(opgenomen in art. 28 lid 1 onder 3e Sr). Deze laatstgenoemde rechten zijn,
zo blijkt uit art. 7 WED, van ontzetting uitgezonderd.44
Oorspronkelijk kon een economische delinquent wel ontzet worden van
het actieve en passieve kiesrecht. Deze mogelijkheid is in 1986 opgeheven
omdat – zo laat Keulen zien – het ontzetten van een veroordeelde van het
kiesrecht voortaan alleen mogelijk behoorde te zijn bij delicten waarbij het
‘staatsbelang’ in het geding is.45 De oorspronkelijke WED-wetgever dacht
bij het ontwerpen van het sanctiestelsel van de wet echter niet alleen aan
het kiezen van volksvertegenwoordigers, of het zich als volksvertegenwoordiger beschikbaar stellen. Bij de bijkomende straf van art. 7 onder a WED
dacht de wetgever namelijk mede aan verkiezingen inzake ‘publiekrechtelijke lichamen voor het beroeps- en bedrijfsleven.’46 Keulen suggereert
dan ook dat deze specifieke economische context door de wetgever over het
hoofd is gezien bij het aanpassen van het WED-sanctiestelsel in 1986.47
Naast deze meer materiële aspecten kent de ‘economische ontzetting’ een
in het oog springend procedureel verschil met de commune ontzetting.
Art. 7 onder a WED omvat namelijk een eigen bepaling met betrekking tot
de duur van de ontzetting. De economische ontzetting van rechten kan
worden opgelegd ‘voor een tijd, de duur der vrijheidsstraf ten minste zes
maanden en ten hoogste zes jaren te boven gaande, of, in geval van veroordeling tot geldboete als enige hoofdstraf, voor een tijd van ten minste zes
maanden en ten hoogste zes jaren’. Vergeleken met de commune regeling
van de tijdsduur kan de economisch-strafrechtelijke regeling zowel gunstiger als ongunstiger uitpakken voor de veroordeelde. Het minimum van
de tijdsduur ligt in het economisch strafrecht namelijk lager, terwijl het
maximum hoger is (vergelijk art. 31 Sr). Deze formele afwijking van het
commune recht werd slechts summier gemotiveerd. Na een vergelijking
met de commune ontzetting werd gesteld: ‘Enerzijds wordt echter de
behoefte gevoeld aan de mogelijkheid van een belangrijk kortere duur,
anderzijds aan een langere. Zes maanden en zes jaren komen als passende
limieten voor.’48 Gezien deze magere verantwoording dringt de vraag zich
op of er (nog) voldoende rechtvaardiging bestaat voor het verschillen in
de tijdsduur. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, ligt gelijkstelling van de
tijdsduur in de rede.
Heroverwogen zou moeten worden of de economische ontzetting werkelijk ten aanzien van ieder economisch delict zou moeten kunnen worden
opgelegd. Door de grote uitbreiding van de reikwijdte van de WED heeft
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de economische ontzetting een ander karakter gekregen. Aanvankelijk
was zij, in lijn met het commuunrechtelijke uitgangspunt, beperkt tot
een relatief klein aantal economische delicten. Tegenwoordig kan de
economische ontzetting – kwantitatief gezien – ten aanzien van een zeer
groot deel van de bestaande delicten worden opgelegd. Het is de vraag of
daar goede gronden voor zijn; die principiële vraag is (nog) niet door de
wetgever onder ogen gezien.
Geconcludeerd kan worden dat het bestaansrecht van de bijkomende
straf van art. 7 onder a WED – de ontzetting van bepaalde in art. 28 Sr
genoemde rechten – moet worden heroverwogen. Deze heroverweging
betreft in ieder geval de afwijkende duur van de economische ontzetting, de ontzetting van het actieve en passieve kiesrecht bij verkiezingen
die niet zien op volksvertegenwoordiging en het ongedifferentieerd,
ten aanzien van ieder economisch delict kunnen opleggen van de
ontzetting.
Gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming
De tweede te bespreken bijkomende straf betreft de gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de veroordeelde, waarin het
economisch delict is begaan, voor een tijd van ten hoogste een jaar.
Deze bijzondere, zware WED-sanctie is terug te vinden in art. 7 onder
c van de wet. De ontwerpers van de WED achtten deze sanctie ‘bij
uitstek geschikt voor toepassing op die delinquenten, die de mening
schijnen toegedaan, dat overtreding van economische voorschriften
eigenlijk niets abnormaals is en dat een betrapping daarop behoort
tot het gewone bedrijfsrisico, hetwelk zij in hun calculaties kunnen
verdisconteren’.49 De meerderheid van de vaste Commissie voor Privaaten Strafrecht achtte de stillegging aanvaardbaar, maar plaatste wel
enige waarschuwende kanttekeningen. ‘De rechter zal in ieder geval
terdege moeten beseffen, dat stillegging neerkomt op een economische
doodstraf, indien zij anders dan voor een korte periode wordt opgelegd.
Zulk een doodstraf, uitgesproken over een onderneming, waarbij ook
anderen dan de veroordeelde betrokken zijn, in het bijzonder arbeiders
en afnemers, zal meestal niet te verantwoorden zijn, in het bijzonder
niet indien in de toekomst de werkloosheid weer mocht toenemen.’50
Als alternatief zag de Commissie de maatregel van onderbewindstelling (zie verderop). Uit de bij dit rapport gevoegde statistieken blijkt
dat de stillegging – in lijn met de opvattingen van de vaste Commissie
voor Privaat- en Strafrecht – slechts sporadisch wordt opgelegd.51 Uit
de afgenomen interviews blijkt verder dat de sanctie met name bij
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‘verstokte recidive’ in aanmerking lijkt te komen52, terwijl de speciaalpreventieve functie van deze bijkomende straf hoog wordt ingeschat. Op
dit aspect zal nog worden teruggekomen.
Opmerkelijk is dat de stillegging als zware sanctie werd en wordt aangemerkt, terwijl die sanctie ten aanzien van ieder economisch delict
kan worden opgelegd. Zodra de overtreding van ‘een’ voorschrift als
economisch delict moet worden bestempeld heeft de rechter, indien
hij tot sanctieoplegging komt, de mogelijkheid de onderneming van de
veroordeelde stil te leggen. Ook op dit punt moet het sanctiestelsel van
de WED tegenwoordig als te weinig verfijnd worden aangemerkt. De
oorspronkelijke WED kende een compacte hoeveelheid samenhangende
economische voorschriften die, gezien de bestreken materie, een bijzonder sanctiestelsel en een bijzondere straf als de stillegging noodzakelijk
maakten. Door de uitbreiding van de WED met wetten die op andere
gronden dan het oorspronkelijke criterium onder de WED zijn gebracht, is
de rechtvaardiging van de uniformiteit van het sanctiestelsel onder druk
komen te staan. De stillegging van een onderneming kan ten aanzien van
elk nieuw economisch delict worden opgelegd, ook al hangt dat nieuwe
delict slechts zijdelings samen met de oorspronkelijke reikwijdte van de
WED. De noodzaak tot differentiatie van het sanctiestelsel van de WED
doet zich te meer voelen bij een zware sanctie als de stillegging van de
onderneming. Aan de andere kant kan men zich afvragen of de stillegging, anders dan volgens het huidige recht het geval is, niet mogelijk zou
moeten zijn indien sprake is van een veroordeling ter zake van bepaalde
in bedrijfsmatig verband begane niet-economische delicten. Te denken
valt bijvoorbeeld aan ernstige fraudedelicten (afkomstig uit het Wetboek
van Strafrecht of uit de fiscale wetgeving), Opiumwetdelicten (de bedrijfsmatig opgezette teelt van en handel in drugs) en de in het Wetboek van
Strafrecht neergelegde commune milieudelicten (zie art. 173a en 173b Sr).
De stillegging zou dus zowel in het perspectief van de WED, als in breder
perspectief, opnieuw moeten worden gewaardeerd.
Indien de stillegging ook buiten het door de WED bestreken economische
strafrecht gerechtvaardigd blijkt te zijn, dan valt te overwegen de stillegging op te nemen in de commuunrechtelijke catalogus van bijkomende
straffen. Vergelijkbaar met de commuunrechtelijke regeling van de
ontzetting van rechten kan daarbij dan bepaald worden dat de stillegging alleen in de bij de wet bepaalde gevallen kan worden opgelegd. Uit
jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt echter dat de ‘stillegging van
een onderneming’ onder het huidige commune recht reeds kan worden
bewerkstelligd bij wijze van het stellen van een bijzondere voorwaarde
bij een voorwaardelijke veroordeling. In HR 25 september 2001, NJ 2001,
637 achtte de Hoge Raad toelaatbaar dat bij een voorwaardelijke veroordeling ter zake van art. 37g Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
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(een commuun delict) als voorwaarde werd gesteld dat de veroordeelde
‘gedurende de proeftijd op geen enkele wijze ten behoeve van enige
bedrijfsuitoefening dieren zal houden’. In r.o. 3.4.2 overwoog de Hoge
Raad:
‘Deze voorwaarde moet in het onderhavige geval als toelaatbaar
worden aangemerkt, in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte in het verleden reeds meermalen ter zake van
soortgelijke feiten als thans bewezenverklaard is veroordeeld en dat
hij voortdurend is teruggevallen in het onthouden van de noodzakelijke verzorging aan de door hem gehouden dieren. Daaraan doet niet
af de namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep aangevoerde omstandigheid dat het stellen van de onderhavige voorwaarde
tot gevolg zal hebben dat hij zal moeten ophouden met zijn bedrijf, en
evenmin de omstandigheid dat de bewezenverklaring niet inhoudt dat
de verdachte opzettelijk heeft gehandeld.’
In lijn met het rapport van de Commissie Vrijheidsbeperking valt er veel
voor te zeggen om de toepassing van een dergelijke voorwaarde aan
banden te leggen door haar als zodanig in de wet te benoemen.53 De
ingrijpendheid van de sanctie, alsmede het materieelrechtelijke legaliteitsbeginsel, bieden de nodige aanknopingspunten voor een dergelijke
stap.
In art. 10 lid 1, tweede volzin van de WED zijn nog enige nadere bevelen te
vinden die de rechter bij een stillegging kan opleggen. De rechter kan de
veroordeelde bevelen dat hij ‘hem van overheidswege ten behoeve van zijn
onderneming verstrekte bescheiden inlevert’, dat hij ‘in zijn onderneming
aanwezige voorraden onder toezicht verkoopt’ en dat hij ‘zijn medewerking verleent bij inventarisatie van die voorraden’. Daarnaast kan de
rechter op basis van art. 10 lid 1, eerste volzin WED nog andere nadere
regelingen treffen met betrekking tot de stillegging. Deze algemene regelbevoegdheid van art. 10 WED zal verderop nog ter sprake komen.
Ten aanzien van de bijkomende straf van stillegging van de onderneming kan worden geconcludeerd dat moet worden gedifferentieerd in
het toepassingsbereik van de sanctie. Door de uitbreiding van de WED
met geheel andere wetten dan de wetten waarop de WED oorspronkelijk het oog had, is de rechtvaardiging van het ten aanzien van ieder
economisch delict kunnen opleggen van de stillegging onder spanning
komen te staan. De eerder geconstateerde algemene noodzaak tot differentiatie van het sanctiestelsel van de WED doet zich vooral gevoelen bij
een zware sanctie als de stillegging van de onderneming. Onderzocht
dient evenwel te worden of de stillegging niet (ook) zou moeten kunnen
worden opgelegd bij bepaalde niet-economische delicten. Daarbij valt
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op voorhand te denken aan de commuunrechtelijke milieudelicten en
bedrijfsmatig gepleegde opiumwetdelicten.
Verbeurdverklaring
Als bijkomende straf kan in het economisch strafrecht zowel de verbeurdverklaring worden uitgesproken ‘van de voorwerpen, genoemd in
artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht’ (art. 7 onder d WED), als de
verbeurdverklaring ‘van voorwerpen, behorende tot de onderneming
van de veroordeelde, waarin het economisch delict is begaan, voor zover
zij soortgelijk zijn aan en met betrekking tot het delict verband houden
met die, genoemd in artikel 33a van het Wetboek van Strafrecht’ (art. 7
onder e WED). De formulering van art. 7 onder e van de WED lijkt erop te
duiden dat deze bepaling een uitbreiding betreft van het soort voorwerpen dat op grond van art. 33a Sr vatbaar is voor verbeurdverklaring. De
uitbreiding schuilt dan in het gegeven dat het kan gaan om voorwerpen
die tot de onderneming van de veroordeelde behoren. De eis van soortgelijkheid betekent in dit verband een beperking. Die beperking kwam nog
niet voor in het oorspronkelijke regeringsontwerp van de WED. Zij werd
aan de bepaling toegevoegd na kritiek van de Commissie voor Privaaten Strafrecht, die de vrees had geuit dat het ongeclausuleerd kunnen
verbeurdverklaren van voorwerpen, toebehorend aan de onderneming,
tot verbeurdverklaring van de gehele onderneming zou kunnen leiden.
De uiteindelijk ingevoegde beperkende eis van soortgelijkheid diende
strikt te worden geïnterpreteerd, zo volgt uit de wetsgeschiedenis. De
wetsontwerpers wensten dat de rechter met het kunnen verbeurdverklaren van voorwerpen, behorend tot de onderneming van de veroordeelde,
zou kunnen bewerkstelligen ‘dat verbeurd verklaard kunnen worden niet
alleen die zaken met betrekking tot welke rechtstreeks het strafbare feit is
gepleegd, maar ook de gehele voorraad goederen, met betrekking tot een
deel waarvan het feit is gepleegd’.54 De eis van soortgelijkheid zou deze
behoefte kunnen bevredigen, terwijl die eis tevens voldoende inperkend
zou werken.
Uit wetgeving en jurisprudentie volgt dat het kunnen verbeurdverklaren
van een gehele voorraad in gevallen waarin een strafbaar feit slechts
met betrekking tot een deel van die voorraad is begaan, tegenwoordig
ook mogelijk is op grond van het commune strafrecht. Het verbeurdverklaren van een gehele voorraad kan daarbij worden gebaseerd op de
grond van art. 33a lid 1 onder b Sr. Volgens deze bepaling zijn vatbaar
voor verbeurdverklaring ‘voorwerpen met betrekking tot welke het feit is
begaan’. Een aardig voorbeeld van een geval waarin de verbeurdverklaring van een gehele voorraad op deze bepaling werd gebaseerd, terwijl
het strafbare feit slechts met betrekking tot een deel daarvan was begaan,
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betreft HR 10 juni 1975, NJ 1975, 489. De zaak betrof een inwoner van
Wassenaar die in strijd had gehandeld met een bepaling uit de Algemene
Politieverordening van de gemeente Wassenaar. Volgens deze APV was het
verboden om onder meer benzine ‘te hebben a. in grotere voorraad dan
100 liter; b. anders dan in behoorlijk gesloten vaatwerk of metalen bussen’.
Na melding van een benzinelucht bij de woning van de verdachte had de
politie de gehele voorraad benzine, onder meer opgeslagen in flessen en
‘biskwieblikken’, inbeslaggenomen. Door middel van een pijlstok hadden
politieagenten gemeten dat de man ongeveer 160 liter benzine in voorraad
had. Deze complete voorraad werd door de rechtbank verbeurdverklaard. De
Hoge Raad had daar geen moeite mee. Met ‘voorwerpen met betrekking tot
welke het feit is begaan’ in de zin van art. 33a Sr kon volgens de Hoge Raad
‘niets slechts worden aangemerkt het gedeelte van de voorraad benzine dat
de honderd liter te boven gaat doch de gehele voorraad benzine’.
Een belangrijk verschil met de commune regeling van de verbeurdverklaring lijkt nog wel te zijn dat art. 7 onder e WED de verbeurdverklaring
van voorwerpen, behorende tot de onderneming van de veroordeelde kan
uitspreken. Ook op dit punt lijkt de commune regeling tegenwoordig
echter zodanig ruim, dat dergelijke voorwerpen onder omstandigheden
kunnen worden verbeurdverklaard. Om voorwerpen op grond van het
commune recht te kunnen verbeurdverklaren is vereist dat de voorwerpen
aan de veroordeelde toebehoren. Onder verwijzing naar HR 28 september
1999, NJ 1999, 803 stelt Noyon-Langemeijer-Remmelink echter – de Hoge
Raad parafraserend – dat ‘[n]iet nodig is dat de veroordeelde eigenaar is
van het voorwerp, voldoende is dat hij een zodanige zeggenschap heeft
over en belang heeft bij het voorwerp, dat zijn betrekking tot dat voorwerp
in zoverre met die van eigenaar gelijk kan worden gesteld (…).’55 In de
door NLR aangehaalde zaak werd een schip verbeurdverklaard dat toebehoorde aan een rechtspersoon ‘van’ de verdachte. Hoewel een dergelijk
verbeurdverklaring – zoals ook in de aangehaalde zaak – sterk verweven
is met de bijzondere feiten en omstandigheden van het geval, lijkt het niet
op voorhand ondenkbaar dat op grond van art. 33a Sr voorwerpen van de
onderneming van de veroordeelde verbeurd kunnen worden verklaard.
De conclusie luidt dat de ‘verruimde’ verbeurdverklaring van art. 7 onder
e WED op zijn minst dicht tegen de commune regeling van art. 33a Sr
aanleunt, en mogelijk zelfs niet tot nauwelijks verschilt van die commune
regeling.56 Vervolgens is het de vraag of nog eventueel bestaande (kleine)
verschillen een aparte economisch-strafrechtelijke regeling rechtvaardigen. Overwogen moet worden of de regelingen van de commune en de
verruimde economische verbeurdverklaring niet geharmoniseerd zouden
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kunnen worden. Daarbij verdient het in ieder geval aanbeveling om,
gezien de ruime jurisprudentie, de commune regeling nader te verduidelijken.
Ontzetting van rechten en ontzegging van voordelen, van overheidswege
toegekend
In art. 7 onder f is als bijkomende straf genoemd de ‘gehele of gedeeltelijke
ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging
van voordelen, welke rechten of voordelen de veroordeelde in verband
met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden kunnen worden
toegekend, voor een tijd van ten hoogste twee jaren’. De ontwerpers van
de WED dachten in dit verband onder meer aan verleende rechten om een
bepaald bedrijf uit te oefenen, ‘consenten’ voor in- en uitvoer en premies
voor bepaalde prestaties.57 In het verleden was het met name ‘de administratie’ die dergelijke rechten of voordelen kon ontzeggen. Dit werd voor
de toekomst ongewenst geacht. Het gegeven dat ‘de administratie’ een
dergelijke sanctiebevoegdheid in beginsel niet langer toekwam werd tot
uitdrukking gebracht in het eerder besproken art. 5 WED.
Als nadeel van de huidige formulering van art. 7 onder f WED kan worden
ervaren dat de bepaling slechts spreekt van rechten of voordelen die van
overheidswege zijn verstrekt.58 De normering in het bedrijfsleven is heden
ten dage echter ten dele overgenomen door privaatrechtelijke instanties
die voor diverse bedrijfscategorieën certificeringsmogelijkheden in het
leven hebben geroepen.59 Zou de economische strafrechter bevoegd
moeten zijn een veroordeelde het kunnen voeren van een dergelijke
certificaat te ontzeggen, indien en voorzover een relevant economisch
delict is gepleegd? Voorzover de overheid dergelijke initiatieven niet
direct door middel van wetgeving aanstuurt, is het sterk de vraag of een
dergelijke ontzegging door middel van het strafrecht zou moeten kunnen
worden afgedwongen. Het strafrecht zou daarmee ten dele zijn karakter van ‘ultimum remedium’ verliezen, en het strafrecht zou worden
ingezet bij de handhaving van regelgeving die niet van publiekrechtelijke
oorsprong is. Indien een bedrijf zich vrijwillig onderwerpt aan certificering (een privaatrechtelijk initiatief), zou een eventuele ontzegging
van het kunnen voeren van een certificaat bij wijze van uitgangspunt
slechts op privaatrechtelijke wijze moeten kunnen worden afgedwongen.
Overheidsinterventie in de handhaving ligt gezien het ‘zelfreguleringskarakter’ van de certificeringsmogelijkheden niet voor de hand; het initiatief
tot handhaving zal dus primair door de certificeringsinstanties moeten
worden genomen.

57
58
59

Zie nader B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 195.
Dit aspect kwam in een van de afgenomen interviews naar voren.
Vergelijk in dit verband bijvoorbeeld de internationale ‘ISO-9002’ normen.

Kenmerken en bijzonderheden van de WED

Mede in het licht van de sterke opmars van het bestuursrecht, en mede
door de daardoor tot stand gebrachte relativering van het belang van art. 5
WED, dringt de vraag zich op of er tegenwoordig nog wel behoefte bestaat
aan een sanctie zoals neergelegd in art. 7 onder f van de WED. Immers,
zoals Keulen aangeeft: ‘De formulering van de straf lijkt erop te duiden, dat
de strafrechter in wezen bestuur(srechte)lijke beslissingen neemt.’60 Aan
deze vraag zal verderop in dit rapport nadere aandacht worden besteed.
Openbaarmaking van de uitspraak
Ten aanzien van ieder economisch delict kan de bijkomende straf van
art. 7 onder g worden opgelegd: de openbaarmaking van de rechterlijke
uitspraak. De commuunrechtelijke variant van deze sanctie kan alleen
worden opgelegd bij delicten die als zodanig door de wet zijn aangewezen
(art. 36 Sr). Art. 7 onder g spoort in zekere zin met dit systeem, aangezien de openbaarmaking kan worden bevolen indien sprake is van een
economisch delict. Van een kwantitatieve beperking is evenwel nauwelijks sprake, gezien de enorme hoeveelheid afzonderlijke economische
delicten. Geconcludeerd kan worden dat het ongedifferentieerd kunnen
opleggen van de ‘openbaarmaking’ moet worden heroverwogen. Een
mogelijke insteek voor deze differentiatie wordt geboden door een nadere
analyse van de (schaarse) gevallen waarin in het economisch strafrecht de
openbaarmaking van de uitspraak is gelast.61
De maatregelen
Art. 8 WED heeft betrekking op de maatregelen die bij een veroordeling ter
zake van een economisch delict kunnen worden opgelegd. Art. 8 onder a
spreekt daarbij van de maatregelen voorzien in titel IIa van het Eerste Boek
van het Wetboek van Strafrecht. Deze commune maatregelen, te weten de
onttrekking aan het verkeer, de ontneming van wederrechtelijk verkregen
voordeel, de schadevergoeding, de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en de terbeschikkingstelling, zullen hier verder onbesproken blijven,
aangezien de WED daaromtrent geen bijzondere bepalingen kent.62 De
overige twee maatregelen betreffen de onderbewindstelling van de onderneming van de veroordeelde waarin het economisch delict is begaan (art. 8
onder b WED) en de – als zodanig door Hollander omschreven – ‘verplichting tot doen of ongedaan maken’ (art. 8 onder c WED).
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B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 196.
Vanuit het Europese recht bezien krijgt de openbaarmaking van de namen van wetsovertreders de
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gebracht.
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De onderbewindstelling kan in geval van misdrijf voor ten hoogste drie
jaren worden opgelegd, en in geval van overtreding voor maximaal twee
jaren. ‘Indien in een bedrijf bij voortduring knoeierijen plaats vinden of
dit bedrijf de voorschriften, welke strekken tot opvoering van de productiviteit, verwaarloost, bestaat er aanleiding tot onderbewindstelling
van dat bedrijf,’ aldus de toelichting.63 Daarnaast achtte de toelichting
andere gevallen denkbaar waarin de onderbewindstelling zou kunnen
worden opgelegd, echter zonder daarvan voorbeelden te geven. Uit het wel
gegeven voorbeeld lijkt te volgen dat de maatregel met name toegepast
zou moeten worden bij recidive of bij overtreding van belangrijke economische voorschriften. Ook ten aanzien van deze maatregel kan evenwel
worden geconcludeerd dat moet worden heroverwogen of de maatregel
ten aanzien van ieder misdrijf moet kunnen worden opgelegd.
Opmerkelijk is dat de ontwerpers van de WED de ‘onderbewindstelling’
een zodanige hoogstpersoonlijke sanctie vonden dat deze maatregel
– anders dan toentertijd met maatregelen gebruikelijk was – niet kon
worden geëxecuteerd na het overlijden van de verdachte. Kennelijk betrof
de onderbewindstelling van de onderneming in werkelijkheid een onderbewindstelling van de ondernemer van vlees en bloed. Op deze kwestie
zal verderop, bij de bespreking van art. 13 WED, worden teruggekomen.
De maatregel neergelegd in art. 8 onder c WED betreft ‘het opleggen van
de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten,
tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en verrichting van
prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles op kosten van de
veroordeelde, voor zover de rechter niet anders bepaalt’. De verplichting
tot ‘verrichting van hetgeen is nagelaten’ en de verplichting tot ‘tenietdoening van hetgeen is verricht’ waren volgens de ontwerpers van de
WED geen onbekende maatregelen in de Nederlandse wetgeving.64 De
derde verplichting, de ‘verrichting van prestaties tot het goedmaken
van een en ander’, was wel nieuw. ‘Van deze verplichting zal niet alleen
de overheid, maar zullen ook particulieren profijt kunnen trekken; met
name is gedacht aan terugbetaling aan de koper van het gedeelte van de
prijs, dat de verkoper heeft ontvangen boven hetgeen door de prijsvoorschriften is toegestaan.’ Hollander achtte alle genoemde verplichtingen
weinig bijzonder. ‘De drie hier genoemde verplichtingen kunnen als
bijzondere voorwaarden bij een voorwaardelijk opgelegde straf of bijkomende straf ook worden opgelegd,’ aldus Hollander.65 ‘Het belang van
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hun vermelding in art. 8 van de Wet e.d. ligt dan ook voor een groot deel
hierin, dat daardoor de aandacht van de rechter naar deze mogelijkheden
wordt getrokken.’ Wel wijst Hollander op een belangwekkend formeel
kenmerk van deze sanctie: de hier bedoelde verplichtingen kunnen – het
betreft immers een maatregel – ook bij een geheel onvoorwaardelijke straf
worden opgelegd. Hoewel het bestaansrecht van de maatregel dus kan
worden betwijfeld – de verplichtingen kunnen ook in het kader van een
voorwaardelijke veroordeling worden opgelegd – biedt het kunnen opleggen van de maatregel bij een onvoorwaardelijke veroordeling de nodige
voordelen.
Bij de totstandkoming van de WED is nog gediscussieerd over de vraag
of het niet-naleven van bij wijze van maatregel opgelegde verplichtingen bedreigd zou moeten worden met een ‘dwangsom’. Hiervan werd
uiteindelijk afgezien, omdat de rechter de veroordeelde kon verplichten
tot het storten van een waarborgsom; bij het niet-naleven van de maatregel van art. 8 onder c (toen: art. 8 onder d) zou de waarborgsom aan de
staat vervallen. Hollander voegt hieraan toe dat het niet-naleven van
een maatregel bovendien een economisch delict is (zie art. 1 ten 5e jo.
art. 33 WED). Tegenwoordig heeft de strafrechter echter niet meer de
mogelijkheid om de veroordeelde bij wijze van maatregel te verplichten
tot de storting van een waarborgsom. Reeds om die reden kan men zich
afvragen of het kunnen dreigen met een dwangsom niet zou misstaan in
het economisch strafrecht. Daarnaast lijkt het direct invorderen van een
verbeurde dwangsom effectiever dan het initiëren van een strafvervolging
op basis van art. 33 WED. Er hoeft immers niet te worden gewacht op een
executeerbaar vonnis van de strafrechter. De voorgestelde OM-boete zou
mogelijk het gat tussen de invorderbare dwangsom en het vonnis van de
strafrechter kunnen invullen.
Het belang van de bijkomende straffen en maatregelen
Uit de bij dit rapport gevoegde statistieken blijkt dat de in de WED
geregelde bijkomende straffen en maatregelen slechts mondjesmaat
worden opgelegd. De geldboete is veruit de meest opgelegde sanctie.
Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat het belang van de bijkomende
straffen en maatregelen slechts gering is. Uit de afgenomen interviews
en de expertmeeting komt evenwel naar voren dat het belang van de
sancties groter is dan de statistieken zouden kunnen doen vermoeden.
In de praktijk wordt namelijk benadrukt dat in ieder geval een aantal
van de sancties als spreekwoordelijke ‘stok achter de deur’ fungeren.
Het preventieve, afschrikwekkende effect van althans enkele van de
bijzondere sancties wordt met andere woorden duidelijk onderkend. Uit
de interviews blijkt dat, voorzover een zaak zich daar vanwege haar ernst
voor leent, in de praktijk niet wordt nagelaten een betrokkene te wijzen op
de mogelijke wettelijke consequenties van zijn handelen. Daarbij bestaat
de indruk dat deze dreiging ook daadwerkelijk een afschrikwekkend
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effect heeft. De sancties vervullen daarmee een belangrijke functie in de
dagelijkse handhavingspraktijk.
2.2.3.3 Executie na overlijden van de veroordeelde (art. 13 WED)
In art. 13 WED zijn voorzieningen neergelegd met betrekking tot de
executie van bepaalde WED-sancties na het overlijden van de veroordeelde. In art. 13 is in de eerste plaats bepaald dat de executie van de
(bijkomende straf van) verbeurdverklaring niet vervalt door de dood van
de veroordeelde. Art. 13 betreft een uitzondering op art. 75 Sr, waarin
als uitgangspunt juist is verwoord dat het recht tot tenuitvoerlegging
van een straf of maatregel wel vervalt door de dood van de veroordeelde.
De uitzondering was in de eerste plaats ingegeven vanuit de noodzaak
tot herstel van het economisch leven, zo blijkt uit de toelichting op de
WED. ‘De voordelen, door het delict behaald, behoren bovendien niet
aan de erfgenamen van de veroordeelde ten goede te komen,’ zo wordt
hieraan toegevoegd.66 Duidelijk blijkt dat de regeling betrekking heeft op
overleden natuurlijke personen. Een aparte voorziening voor ‘overleden’
rechtspersonen lijkt niet noodzakelijk te zijn, aangezien art. 75 Sr in de
jurisprudentie niet van analoge toepassing is verklaard op ‘dode’ rechtspersonen.67
Hollander geeft aan dat de uitzonderingsbepaling slechts van belang is
voor voorwerpen die bij rechterlijke uitspraak worden verbeurdverklaard,
zonder dat deze goederen in beslag zijn genomen. ‘Art. 75 W.v.S. heeft
met betrekking tot verbeurdverklaring slechts betekenis, voor zover de
bij de onherroepelijke uitspraak verbeurd verklaarde zaken niet reeds in
beslag waren genomen; is dat laatste wel het geval, dan houdt de Staat de
verbeurd verklaarde zaken in bezit en verricht het O.M. te dien opzichte
derhalve geen daad van executie meer. Waaruit dus volgt, dat de in het
eerste lid van de Wet e.d. op art. 75 W.v.S. gemaakte uitzondering alleen
realiteit heeft ten aanzien van bij de uitspraak verbeurd verklaarde, maar
nog niet in beslag genomen voorwerpen en vermogensbestanddelen.’68
Noyon-Langemeijer-Remmelink merkt in dit verband op dat in beslag
genomen voorwerpen die worden verbeurdverklaard, direct na het in
kracht van gewijsde gaan van de uitspraak eigendom worden van de Staat;
mocht de verdachte echter vóór dat moment overlijden, dan zal art. 75
Sr meebrengen dat dergelijke goederen niet in eigendom overgaan op de
Staat.69 Art. 13 lid 1 WED zal derhalve meebrengen dat de eigendomsovergang in dat laatste geval toch doorgang vindt. De door Hollander
aangegeven – en door Noyon-Langemeijer-Remmelink ondersteunde –
beperkte betekenis van het bepaalde in art. 13 WED roept de vraag op of de
66
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Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 18.
Zie HR 24 november 1987, NJ 1988, 395, m.nt. Th. W. van Veen.
F. Hollander, Wet op de economische delicten, Arnhem 1952, p. 91.
NLR aant. 1 (en noot 2) op art. 75 Sr (suppl. 126, februari 2004). Zie tevens Strafrecht Tekst &
Commentaar, Deventer 2004, aant. 1 op art. 75 Sr (Koopmans).

Kenmerken en bijzonderheden van de WED

bepaling tegenwoordig nog van belang is. Verder moet bedacht worden
dat de regeling van art. 13 WED nauw samenhangt met de oorspronkelijke
reikwijdte van de WED. Ondanks overlijden dienden bepaalde goederen
wel verbeurd te kunnen worden verklaard om de economie te herstellen;
bepaalde goederen behoorden na overlijden niet zonder meer te worden
teruggegeven. Door de uitbreiding van de reikwijdte van de WED moet de
vraag worden gesteld of de bepaling van belang is voor andere economische delicten dan de delicten waarop de WED oorspronkelijk het oog had.
Aannemelijk lijkt dat het toepassingsbereik van art. 13 van de WED op zijn
minst moet worden gedifferentieerd.
Het bepaalde in art. 13 lid 2 WED kan op het eerste gezicht zonder meer
worden geschrapt. Die bepaling stelt zeker dat de in art. 8 onder b opgenomen maatregel van onderbewindstelling van de onderneming van de
verdachte door de dood van de veroordeelde vervalt. Deze specifieke regel
ligt voor het huidige recht sedert 1983 in beginsel reeds ingebed in art. 75
Sr, dat sinds die tijd spreekt van het verval van het recht tot tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen na het overlijden van de veroordeelde.
Het in de WED neergelegde verbod op tenuitvoerlegging van de onderbewindstelling na de dood van de veroordeelde hing samen met het gegeven
dat de bewuste maatregel volgens de toelichting de veroordeelde zodanig
persoonlijk raakte, dat zij niet ‘ten laste’ van de erfgenamen behoorde
te komen. Zonder deze bepaling zou, volgens het toenmalige recht, de
uitsluiting van de tenuitvoerlegging van die maatregel niet vanzelfsprekend zijn. De hoogstpersoonlijke strekking van de onderbewindstelling is
opmerkelijk te noemen. Eerder werd reeds aangegeven dat het kennelijk
gaat om de onderbewindstelling van de ondernemer die de onderneming
drijft, en niet zozeer om de onderbewindstelling van de onderneming.
Indien de ondernemer overlijdt kan de onderneming door een ander
worden voortgezet. Die onderneming kan, gezien de staat daarvan, nog
steeds behoefte hebben aan onderbewindstelling.
Onduidelijk is de situatie waarin de onderneming van een rechtspersoon
onder bewind is gesteld, waarna de rechtspersoon ‘overlijdt’. Art. 75 Sr
geldt niet voor rechtspersonen, zodat executie in beginsel wel mogelijk
zou zijn. Het is vervolgens de vraag welke gelding de bijzondere regel van
art. 13 lid 2 WED heeft. Heeft deze bepaling ook betrekking op de dood
van de rechtspersoon? Het verdient op zijn minst aanbeveling deze situatie nader in de wet te verduidelijken.
2.2.3.4 Executie na overlijden van de overige maatregelen (art. 8 onder a
en c WED)
Het voorgaande roept de vraag op in hoeverre het mogelijk is de andere
in de WED genoemde maatregelen na overlijden van de veroordeelde te
executeren. Het betreft de maatregelen als bedoeld in art. 8 onder a en c
WED: de maatregelen uit titel IIa van het Eerste Boek van het Wetboek van
Strafrecht (a) en de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrech-
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telijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht
en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander (c).
Gezien het ontbreken van een specifieke regeling zal op dit punt in beginsel moeten worden teruggevallen op de commune regeling van art. 75 Sr.
Daaruit volgt, sedert 1983, dat het recht tot tenuitvoerlegging van maatregelen vervalt na het overlijden van de veroordeelde. Tot die tijd zou deze
onmogelijkheid zeker al hebben gegolden voor de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis en de terbeschikkingstelling (art. 37 e.v. Sr), gezien het
absolute persoonlijke karakter van die maatregelen. Sinds 1993 is in art.
75 Sr aangegeven dat het verbod op tenuitvoerlegging niet geldt voor de in
titel IIa van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht opgenomen
maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel.
Daarmee is nog niet alles gezegd. Een complicerende factor is namelijk
dat art. 75 Sr zich bij de totstandkoming van de WED nog niet uitstrekte
tot maatregelen. Het verval van het recht tot tenuitvoerlegging van
maatregelen was in die tijd om die reden, afgezien van de zojuist
genoemde absoluut persoonsgebonden maatregelen, niet vanzelfsprekend. Bij Hollander blijkt, dat de WED-wetgever in ieder geval de
uitdrukkelijke bedoeling heeft gehad dat de ‘reparatio in integrum’ (art.
8 onder c) en de toentertijd nog in de WED geregelde ‘winstontneming’
bij overlijden van de veroordeelde zonder meer ten laste van de erfgenamen behoorde te komen. Hollander schrijft met betrekking tot het recht
zoals dit kort na de inwerkingtreding van de WED gold: ‘Dat maatregelen
niet onder art. 75 W.v.S. vallen, is onbelangrijk, daar in de niet-economische strafrechtspraak er geen maatregelen bekend zijn, welker executie
na de dood van de veroordeelde zelfs maar in overweging zou kunnen
worden genomen. Dit ligt anders bij de bestraffing van economische
delinquenten, zodat, indien de wetgever executie van maatregelen na
dode ongewenst mocht achten, een uitdrukkelijk verbod in die zin niet
achterwege kon blijven. Dit verbod is neergelegd in het tweede lid van art.
13, doch alleen met betrekking tot de onderbewindstelling en de storting
van een waarborgsom (…). De maatregelen van winstontneming en van
verplichting tot doen of ongedaan maken, komen dus na overlijden van de
veroordeelde wel degelijk ten laste van zijn erfgenamen.’70 De winstontneming kan gezien art. 75 Sr, zo bleek, ook tegenwoordig – maar dan onder
het commune recht – nog steeds na het overlijden van de veroordeelde
worden geëxecuteerd.
Bij de uitbreiding van de reikwijdte van art. 75 Sr tot maatregelen is evenwel
geen enkele aandacht besteed aan de bijzondere WED-maatregelen. Keulen
suggereert in dit verband dat de wetgever dit aspect over het hoofd heeft
gezien.71 De uitbreiding van art. 75 Sr tot de executie van maatregelen werd
als volgt, de Commissie Vermogensstraffen citerend, gemotiveerd:
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F. Hollander, Wet op de economische delicten, Arnhem 1952, p. 92.
B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Deventer 1995, p. 212 en p. 212 voetnoot 166.
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‘Het geldende Wetboek van Strafrecht bevat wel bepalingen omtrent
verjaring van het recht tot strafvordering en van het recht tot uitvoering van een opgelegde straf, maar het bepaalt niets omtrent een
verjaring van het recht om een maatregel ten uitvoer te leggen. Hoewel
deze leemte meer van theoretisch dan van praktisch belang is, acht de
commissie het wel aangewezen, wanneer toch enige algemene bepalingen omtrent maatregelen worden opgenomen (…), de voorschriften
omtrent verjaring alsnog op dit punt aan te vullen.’ (Kamerstukken II
1977-1978, 15 012, nrs. 1-3, p. 50)
De leemte waarvan de commissie en de toelichting spreken was echter
van groter praktisch belang dan werd voorondersteld, aangezien de WEDwetgever, in elk geval met betrekking tot de ‘reparatio’, uitdrukkelijk de
behoefte aan executie na overlijden had geformuleerd. Op zijn minst is
daardoor naar huidig recht onzeker of het verboden is de reparatio na
overlijden van de veroordeelde te executeren. Een tweetal argumenten
kunnen het bestaan van deze onzekerheid nader onderbouwen.
A contrario zou uit art. 13 lid 2 WED, waarin de executie na overlijden
van onderbewindstelling is uitgesloten, kunnen worden afgeleid dat de
reparatio wel kan worden tenuitvoergelegd. Hoewel art. 13 lid 2 WED,
zoals hiervoor bleek, gezien het bepaalde in art. 75 Sr overbodig is, is
het door de Wet Vermogensstraffen in 1983 – bij de gelijktijdige uitbreiding van art. 75 Sr tot maatregelen – opnieuw geredigeerd om te kunnen
aansluiten bij het herschreven art. 8 WED, terwijl schrapping op dat
moment zonder meer voor de hand had gelegen. Een ander, sterker
argument voor het kunnen executeren van de reparatio na overlijden
kan worden ontleend aan het – zo dadelijk nog te bespreken – art. 16
WED. Daaruit volgt dat ter zake van een verdachte die overlijdt voordat
in zijn zaak onherroepelijk uitspraak is gedaan, ten laste van de boedel
de maatregel van art. 8 onder c kan worden opgelegd. Niet valt in te zien
waarom de maatregel wel – in uitzondering op art. 69 Sr – na overlijden
van de verdachte kan worden opgelegd en geëxecuteerd, en niet bij overlijden van de veroordeelde na de uitspraak ten laste van de erfgenamen zou
mogen worden geëxecuteerd. Niet aannemelijk is dat de wetgever art. 16
WED heden ten dage overbodig acht of vergeten is. In 1993, bij de verdere
uitbreiding van de maatregel tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel, is het nog aangepast.
Voorzover de reparatio wel degelijk na het overlijden van de veroordeelde
geëxecuteerd mag worden, zoals in elk geval de bedoeling was van de
WED-wetgever, rijzen diverse praktische problemen. Hoe dient bewerkstelligd te worden dat de erfgenamen bijvoorbeeld verrichten hetgeen
door de erflater wederrechtelijk is nagelaten? Voorzover tegenwoordig
nog behoefte bestaat aan het kunnen executeren van de reparatio na
het overlijden van de veroordeelde is een regeling van de praktische
uitvoering van de executie zeker op zijn plaats. Indien de wetgever inder-
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daad de mogelijkheid tot executie van de reparatio na overlijden van
de veroordeelde wil handhaven, dan verdient het, vanuit het oogpunt
van rechtszekerheid en gezien het huidige art. 75 Sr, aanbeveling om dit
executierecht uitdrukkelijk te regelen. Een dergelijke regeling kan eenvoudig totstandkomen door – vergelijkbaar met de ontnemingsmaatregel – de
executie van de reparatio uitdrukkelijk van de hoofdregel van art. 75 Sr uit
te zonderen.
Aldus resteren de maatregelen uit titel IIa van het Eerste Boek van
het Wetboek van Strafrecht die tot nu toe nog niet zijn besproken:
de onttrekking aan het verkeer (art. 36b tot en met art. 36d Sr) en de
schadevergoedingsmaatregel (art. 36f Sr). Ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel kan worden opgemerkt dat – anders dan bij de
reparatio – de opvattingen van de WED-wetgever omtrent de executie
van maatregelen na overlijden van de veroordeelde geen gewicht in de
schaal kunnen leggen. De schadevergoedingsmaatregel is in 1995 in
het (commune) recht geïntroduceerd, en wordt (dus) met betrekking
tot de tenuitvoerlegging daarvan mede geregeerd door het ‘nieuwe’ art.
75 Sr. Zowel ten aanzien van economische delicten als ten aanzien van
commune delicten is het derhalve uitgesloten dat de maatregel na het
overlijden van de veroordeelde kan worden geëxecuteerd.
Ten aanzien van de onttrekkingsmaatregel lijken de zaken iets gecompliceerder te liggen. Art. 75 Sr lijkt namelijk mee te brengen dat executie van
een eenmaal uitgesproken onttrekking onmogelijk is.72 Anderzijds kan de
onttrekkingsmaatregel slechts worden uitgesproken ten aanzien van in beslag
genomen voorwerpen. Evenals bij de verbeurdverklaring na inbeslagneming
zal ook hier gelden dat de voorwerpen die door de rechter zijn onttrokken direct na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis (of arrest) in
eigendom overgaan op de staat. Van tenuitvoerlegging van de maatregel is
vervolgens – evenals in de vergelijkbare situatie van overlijden na verbeurdverklaring van inbeslaggenomen goederen – geen sprake meer.73

72

73

Vergelijk Strafrecht Tekst & Commentaar, Deventer 2004, aant. 5 op art. 36b Sr (Hofstee). Anders
Strafrecht Tekst & Commentaar, Deventer 2004, aant. 1 op art. 75 Sr (Koopmans): ‘Deze maatregel, die
beoogt gemeengevaarlijke voorwerpen als vuurwapens uit de circulatie te nemen, kan na de dood
van de veroordeelde nog worden geëffectueerd.’ Koopmans verwijst daarbij naar art. 36b Sr, en in
het bijzonder naar de – aanstonds nog te bespreken – onttrekking aan het verkeer bij afzonderlijke
rechterlijke beschikking. Die procedure is evenwel niet bedoeld om een onttrekking, die eerder bij een
einduitspraak is uitgesproken, alsnog te kunnen effectueren na overlijden van de veroordeelde.
Zie NLR aant. 1 op art. 75 Sr (suppl. 126, februari 2004). Verder blijkt de onttrekking ook na het
overlijden van een verdachte of veroordeelde bij afzonderlijke rechterlijke beschikking te kunnen
worden opgelegd (zie het verderop te bespreken art. 36b, aanhef en ten 4e Sr). Deze procedure is
gezien de aard van de gevaarlijke voorwerpen waar het steeds om draait alleszins gerechtvaardigd. Des
te opmerkelijker zou het zijn als een eenmaal uitgesproken onttrekking van gevaarlijke voorwerpen door
het bepaalde in art. 75 Sr geen doorgang zou kunnen vinden.
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2.2.3.5

Sanctieoplegging na overlijden van de verdachte en bij de onbekende
verdachte (art. 16 WED)
Art. 16 WED geeft in de eerste plaats een bijzondere voorziening voor het
geval de verdachte van een economisch delict overlijdt alvorens in zijn
zaak een onherroepelijke uitspraak is gedaan. Als ‘aannemelijk’ is dat die
persoon zich heeft schuldig gemaakt aan een economisch delict, dan kan
de rechter – bij beschikking op vordering van het Openbaar Ministerie –
(1) de verbeurdverklaring van reeds inbeslaggenomen voorwerpen uitspreken en (2) ten laste van de boedel van de overledene de in art. 8 onder c
WED bedoelde maatregel opleggen (art. 16 lid 1 WED). Die maatregel, zo
bleek, betreft de verplichting tot verrichting van hetgeen wederrechtelijk
is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en
verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en ander. Hollander
brengt art. 16 WED in verband met een van de doelstellingen van de WED,
te weten ‘herstel van nadeel, geleden door de gemeenschap als gevolg van
economische delicten en ontneming van uit het begaan van die delicten
verworven voordelen’. Hollander beschouwt de bepaling als een ‘logisch
complement’ van hetgeen in art. 13 WED is geregeld. De bepaling betreft
een uitzondering op art. 69 Sr, waarin is bepaald dat het recht tot strafvordering vervalt door de dood van de veroordeelde. In art. 16 lid 6 is bepaald
dat de in het eerste lid bedoelde verbeurdverklaring eveneens kan worden
uitgesproken in het geval dat aannemelijk is dat een onbekende zich schuldig heeft gemaakt aan een economisch delict.
Het bepaalde in art. 16 WED kent een zekere parallel met de commuunrechtelijke regeling van de onttrekking aan het verkeer (art. 36b e.v. Sr). In
art. 36b lid 1 aanhef en onder ten 4e, is bepaald dat de onttrekking aan het
verkeer van in beslag genomen voorwerpen kan worden uitgesproken ‘bij
een afzonderlijke rechterlijke beschikking op vordering van het openbaar
ministerie’.74 Aan de onttrekking bij afzonderlijke beschikking gaat de
‘afzonderlijke raadkamerprocedure’ zoals bedoeld in art. 552f Sv vooraf.
De onttrekking bij afzonderlijke beschikking is volgens de wetsgeschiedenis bedoeld voor gevallen waarin geen uitspraak is gedaan, bijvoorbeeld
omdat de verdachte is overleden, of omdat sprake is van een onbekende
verdachte.75 Het kunnen indienen van deze vordering betreft formeel gezien
geen uitzondering op het bepaalde in art. 69 Sr, aangezien de vordering tot
onttrekking bij afzonderlijke beschikking niet wordt beschouwd als ‘daad
van vervolging’ maar als een ‘veiligheidsmaatregel’.76
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Zie omtrent de onttrekking bij afzonderlijke beschikking onder meer M.M. Beije, Onttrekking aan het
verkeer, diss. RUG, Groningen 1994, p. 113 e.v., NLR aant. 9 op art. 36b (suppl. 122, juni 2003) en Strafrecht
Tekst & Commentaar, Deventer 2004, aant. 5 op art. 36b Sr (Hofstee). De procedure is alleen te gebruiken
als vaststaat dat de hoofdzaak niet meer zal worden vervolgd (HR 11 maart 1986, NJ 1986, 574).
Kamerstukken II 1954-1955, 4034 nr. 3, p. 11, zoals aangehaald door M.M. Beije, Onttrekking aan het
verkeer, diss. RUG, Groningen 1994, p. 113 en NLR aant. 9 op art. 36b (suppl. 122, juni 2003).
Zie HR 3 september 1991, NJ 1992, 233 (met betrekking tot art. 70 Sr) en Strafrecht Tekst & Commentaar,
Deventer 2004, aant. 5 op art. 36b Sr (Hofstee). Vergelijk evenwel Strafrecht Tekst & Commentaar, Deventer
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Bij continuering van de materie van art. 16 WED dient de vraag onder
ogen te worden gezien of er met betrekking tot de maatregel die op grond
van art. 16 WED kan worden opgelegd tevens een met art. 10 WED vergelijkbare voorziening in de wet moet worden opgenomen. Art. 10 WED – dat
zo dadelijk wordt besproken – maakt de rechter bevoegd om bijvoorbeeld
bij de oplegging van de maatregelen van art. 8 WED alle bijzonderheden
te regelen waaraan behoefte bestaat. De bepaling is wel van overeenkomstige toepassing verklaard ten aanzien van de verbeurdverklaring op
de voet van art. 16 WED, maar niet ten aanzien van de maatregel. Reeds
kort na de totstandkoming van de WED vroeg Hollander zich af, waarom
art. 10 WED niet van toepassing is verklaard op het na overlijden toepassen van art. 8 onder c WED.77 Meer fundamenteel rijst de vraag hoe de
medewerking van de erfgenamen aan het uitvoeren van de reparatio
effectief kan worden afgedwongen. De huidige wetstekst spreekt immers
slechts van het ten laste van de boedel opleggen van (bijvoorbeeld) de
verplichting iets te doen. Wellicht biedt het bestuursrecht op dit punt
een mogelijke oplossing. Aan de erfgenamen zou de last gelegd kunnen
worden zekere handelingen te verrichten; bij niet uitvoeren van de last
zou vervolgens een dwangsom kunnen worden verhaald op de boedel. Een
dergelijke constructie vereist uiteraard een expliciete formeelwettelijke
grondslag.
Ten aanzien van art. 16 WED kan de vraag worden gesteld of er heden ten
dage nog wel behoefte bestaat aan een dergelijke uitzondering op art. 69
Sr. Ook hier geldt dat de ratio van art. 16 WED zeer sterk verweven is met
de oorspronkelijke bedoeling en reikwijdte van de WED. Door het loslaten
van het beperkte toepassingsbereik lijkt in ieder geval het ongedifferentieerd kunnen toepassen van de bepaling niet langer gerechtvaardigd.
Afhankelijk van de aard van de voorwerpen waarvoor art. 16 WED
behouden zou moeten blijven verdient het aanbeveling de voorziening
in samenhang te bekijken met het kunnen uitspreken van de onttrekking
aan het verkeer bij afzonderlijke rechterlijke beschikking (art. 36b, aanhef
en onder ten 4e Sr).
2.2.3.6 Conclusie
Het is twijfelachtig of er heden ten dage nog wel voldoende rechtvaardiging bestaat voor de voorzieningen, neergelegd in art. 13 en art. 16 WED.
In ieder geval kan worden gesteld dat de bepalingen, gezien hun verwevenheid met de aard van de wetten die oorspronkelijk onder de WED
vielen, niet ten aanzien van ieder economisch delict behoren te kunnen
worden toegepast. Voor delicten die veraf staan van de oorspronkelijke
reikwijdte van de WED zullen de in de WED opgenomen uitzonderin-
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gen op art. 69 en 75 Sr opnieuw moeten worden gewaardeerd. Mochten
de bepalingen in de toekomst gehandhaafd blijven, dan verdient het
aanbeveling de bepalingen op diverse punten te verduidelijken. Zo is
bijvoorbeeld onduidelijk of de onderbewindstelling die ten aanzien van
een rechtspersoon is uitgesproken, kan worden geëxecuteerd indien de
rechtspersoon ‘overlijdt’.
2.2.4 Gelieerde sanctiebepalingen
Art. 10 en 14 WED kennen enige nadere bepalingen met betrekking tot het
sanctiearsenaal van de WED. In art. 10 lid 1, eerste volzin is bepaald:
‘Bij de uitspraak, waarbij een bijkomende straf of een maatregel als
vermeld in artikel 8, wordt opgelegd, worden, voor zoveel nodig,
alle bijzonderheden en gevolgen naar behoefte geregeld, daaronder
begrepen bij onderbewindstelling de benoeming van een of meer
bewindvoerders.’
Bij de bespreking van de bijkomende straf van stillegging van de onderneming bleek reeds dat de rechter op grond van art. 10 tevens een drietal
bijzondere bevelen kan geven bij de oplegging van die sanctie, zoals het
bevel voorraden te verkopen.
Uit het tweede lid van art. 10 WED volgt dat de bedoelde voorzieningen
ook, onder nadere voorwaarden, op een later tijdstip getroffen kunnen
worden. Art. 10 lid 1 van de WED geeft de rechter veel praktische armslag
bij het afstemmen van de daar bedoelde sancties op het concrete te
berechten geval.
Art. 14 WED bepaalt dat de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot
de betaling van kosten, andere dan die van openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak, geschiedt op de wijze van de tenuitvoerlegging
van een veroordeling tot geldboete, met dien verstande dat geen vervangende hechtenis wordt toegepast. ‘Met de Regering kan men van oordeel
zijn, dat het er hier slechts omgaat, dat het geld werkelijk binnenkomt,’
zo schrijft Hollander.78 Volgens Hollander heeft de bepaling mede betrekking op de kosten die gemaakt kunnen worden als de maatregel van art. 8
onder c wordt opgelegd. De kosten van de uitvoering van de maatregel,
bijvoorbeeld de verplichting tot het ‘verrichten van hetgeen wederrechtelijk is nagelaten’, rusten primair op de veroordeelde, voorzover de
rechter niet anders bepaalt. Het systeem van de WED is in de ogen van
Hollander kennelijk zodanig, dat het bij wijze van maatregel opleggen
van bijvoorbeeld een verplichting iets te doen automatisch een veroordeling in de kosten inhoudt (tenzij de rechter anders bepaalt). De kosten van
de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak zijn volgens Hollander
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in art. 14 WED uitgezonderd, omdat het Wetboek van Strafrecht daarin
reeds volledig voorzag.79 Een belangwekkend verschil tussen de executieregeling van art. 14 WED en de regeling van art. 36 Sr is dat ten
aanzien van een ‘veroordeling’ in de kosten van openbaarmaking van de
uitspraak wel vervangende hechtenis mogelijk is, indien betaling van de
kosten uitblijft.
2.2.5 (Straf)bepalingen van openbare orde
De WED kent een viertal voorzieningen van openbare orde met betrekking tot het handelen in strijd met opgelegde straffen of (voorlopige)
maatregelen, het frustreren van de executie van sancties en het niet
voldoen aan vorderingen van opsporingsambtenaren. Met betrekking
tot dit laatste is in art. 26 van de WED het opzettelijk niet voldoen aan
een vordering, krachtens enig voorschrift van ‘deze’ wet gedaan door een
opsporingsambtenaar, met zoveel woorden als economisch delict aangewezen. De voornaamste bestaansredenen van deze bepaling, zo blijkt bij
Hollander, betreffen de behoefte aan een hogere maximumstraf vergeleken met art. 184 Sr (het niet voldoen aan een ambtelijk bevel) en het
gegeven dat het niet voldoen aan de bedoelde vorderingen ‘ten nauwste
verband houdt met de in art. 1 genoemde delicten’.80
In art. 33 van de WED is het ‘opzettelijk handelen of nalaten in strijd met
een bijkomende straf, als bedoeld in artikel 7, onder a, c of f, een maatregel, als vermeld in artikel 8, een regeling, als bedoeld in artikel 10, of een
voorlopige maatregel, of het ontduiken van zodanige bijkomende straf,
maatregel, regeling of voorlopige maatregel’ tot economisch delict bestempeld. Art. 33 ziet voor wat betreft de bijkomende straffen op de ontzetting
van rechten (zowel de commuunrechtelijk ingebedde rechten als de
‘ondernemingsrechten’) en de stillegging van de onderneming. Met betrekking tot de (commuunrechtelijke) ontzetting van rechten betreft art. 33
WED een bijzondere bepaling ten opzichte van art. 195 Sr. Ook hier geldt
dat de economisch-strafrechtelijke variant een hoger strafmaximum kent.
Het derde ‘eigen delict’ dat de WED kent betreft het ‘opzettelijk, al dan
niet door middel van een ander, onttrekken van vermogensbestanddelen aan verhaal of tenuitvoerlegging van een krachtens deze wet
opgelegde straf, maatregel of voorlopige maatregel’ (art. 34 WED).
Materieelrechtelijk kent deze bepaling een bijzonderheid met betrekking
tot het daderschap, aangezien het ‘al dan niet door middel van een ander
onttrekken van vermogensbestanddelen’ een economisch delict is. De
bepaling kent op deze wijze een ruim geformuleerd daderbegrip. ‘Met
kwesties van doen plegen en opzettelijk uitlokken behoeft de rechter zich
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hier dus niet in te laten,’ aldus Hollander. Afgezien van de vraag of dit
dogmatisch gezien helemaal zuiver is, lijkt de strafbepaling sterk door
de tijd te zijn gekleurd. Strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens een
handelen ‘door middel van een ander’ zal, gezien de ontwikkeling van het
functionele daderschap, tegenwoordig kunnen worden aangemerkt als
het ‘zelf’ plegen van dat handelen. Van de dader die door middel van een
ander vermogensbestanddelen onttrekt kan worden gezegd dat hij zelf
vermogensbestanddelen onttrekt. Ten opzichte van art. 198 Sr biedt deze
bepaling enerzijds een materiële verruiming, en anderzijds een lagere
gevangenisstraf.
De strafbaarstelling van de drie delicten (art. 26, 33 en 34 WED) volgt uit
art. 1 ten 5e WED. Uit art. 2 lid 5, in verbinding met art. 6 lid 1 onder 2e
WED, volgt dat de delicten misdrijven zijn die kunnen worden gestraft met
geldboete van de vierde categorie of gevangenisstraf van ten hoogste twee
jaren. Aangezien ook deze feiten economische delicten zijn, komen ten
aanzien van alle genoemde delicten de bijkomende straffen van art. 7 en de
maatregelen van art. 8 WED eveneens voor oplegging in aanmerking.
De vierde bepaling van openbare orde betreft de duiding van een aantal
civielrechtelijke nulliteiten. In art. 35 lid 1 van de WED is bepaald dat
rechtshandelingen in strijd met het bepaalde in art. 33 en 34 van de
WED nietig zijn. ‘Niemand behoort desbewust voordeel te trekken uit de
misdadige handeling van een veroordeelde, strekkende tot het ontgaan
van de hem opgelegde straffen,’ aldus de toelichting op de WED. ‘Indien
overgedragen vermogensbestanddelen nog zijn te achterhalen, zal executie der vermogensstraffen daarop alsnog mogelijk moeten zijn.’81 Voor
wat betreft de nietigheidssanctie biedt de bepaling weinig nieuws, omdat
de bedoelde rechtshandelingen – zoals in de toelichting op de wet werd
aangegeven – volgens het commune civiele recht reeds nietig zijn.82 Voor
wat betreft het huidige civiele recht volgt dit uit art. 3:40 lid 1 BW, waarin
is bepaald dat een rechtshandeling ‘die door inhoud of strekking in strijd
is met de goede zeden of de openbare orde’ nietig is. Het belang van
art. 35 WED schuilt volgens Hollander dan ook in lid 2 en 3 van art. 35,
waarin civielrechtelijke bewijsbepalingen zijn opgenomen.83 Volgens het
tweede lid kan op de nietigheid geen beroep worden gedaan ten nadele
van hem, die onkundig was van de oplegging van de straf of (voorlopige)
maatregel, tenzij hij ernstige reden had het bestaan er van te vermoeden.
Het derde lid van art. 35 WED bepaalt vervolgens dat ten aanzien van
de echtgenoot, de geregistreerde partner, de bloed- of aanverwant tot
in de derde graad en de personen in dienst van degene aan wie de straf
of (voorlopige) maatregel is opgelegd wordt aangenomen dat zij ernstige
reden hebben gehad de oplegging daarvan te vermoeden, behoudens
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tegenbewijs. ‘Als het gewone recht onverkort van toepassing zou zijn,’ zo
schrijft Keulen, ‘zou het OM moeten vertrouwen op de “gewone” actio
Pauliana (tegenwoordig geregeld in de artikelen 45. e.v. Boek 3 BW).’ De
schrijver vervolgt: ‘Art. 35 verlicht de bewijspositie van het OM in dergelijke zaken op enkele punten.’84 Daarbij kenschetst Keulen de bepaling
‘in zeker opzicht’ als de voorloper van art. 94d Sv.85 Die bepaling geeft
een aanvulling op de civielrechtelijke rechts- en bewijspositie van de
officier van justitie indien hij, ‘tot bewaring van het recht tot verhaal’
van bepaalde geldboetes, op grond van art. 94a Sv tot inbeslagneming
overgaat.86 De gemeenschappelijke achtergrond van art. 35 WED en 94d
Sv schept mogelijkheden om de regelingen met elkaar te verbinden. De
bepaling in art. 35 WED is althans niet zodanig uniek, dat zij per se in de
WED behouden zou moeten blijven.
De genoemde bepalingen kunnen in zekere zin worden omschreven
als het sluitstuk van de (justitiële) handhaving van het economisch
ordeningsrecht. In algemene zin schreef Hollander over deze bepalingen:
‘Reeds eerder werd in het licht gesteld, dat de wetgever erop uit is geweest
om met behulp van de Wet e.d. het economische leven, waarbij ons gehele
volk en dus ook de overheid ten nauwste betrokken is, zo vlot mogelijk te
doen verlopen en de gevolgen van de daarin door wetsovertreders veroorzaakte storingen tot een minimum terug te brengen. Een van de middelen,
daartoe te baat genomen is het afzonderlijk strafbaar stellen van negatie
en frustratie van justitieel ingrijpen, en het bij voorbaat nietig verklaren
van uit die negatie of frustratie voortvloeiende rechtshandelingen.’87
Bezien zou evenwel moeten worden of er heden ten dage nog behoefte
bestaat aan aparte strafrechtelijke voorzieningen, gezien het bepaalde in
art. 184, 195 en 198 Sr. De commuunrechtelijke bepalingen zouden zonder
meer kunnen worden aangevuld met voorzieningen die specifiek zien
op economische delicten. De civielrechtelijke bepaling van art. 35 zou
mogelijk in art. 94d Sv kunnen worden geïntegreerd.
2.2.6 Art. 3 en 4 WED
Buiten de strafbaarstellingen, neergelegd in art. 1 en 1a, kent de WED nog
een tweetal materieelrechtelijke bepalingen die aandacht behoeven:
art. 3 en 4 WED. Deze bepalingen hebben betrekking op de ‘buiten het
Rijk’ begane deelneming aan een in Nederland gepleegd economisch
delict (art. 3), en op het aanmerken van de medeplichtigheid aan en de
poging tot een economisch misdrijf als ‘economisch delict’ (art. 4 WED).
In het navolgende zullen deze bepalingen kort worden besproken.
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2.2.6.1 Art. 3 WED
Art. 3 WED bepaalt:
‘Deelneming aan een binnen het Rijk in Europa gepleegd economisch
delict is strafbaar ook indien de deelnemer zich buiten het Rijk aan het
feit heeft schuldig gemaakt.’
Met deze bepaling beoogde de wetgever voor alle economische delicten
een uitbreiding te geven aan de rechtsmachtbepalingen uit het Eerste
Boek van het Wetboek van Strafrecht (art. 2 tot en met 8 Sr). Hollander
schreef over deze bepaling: ‘Ten aanzien van de deelneming aan een
economisch delict wordt het territorialiteitsbeginsel geheel verlaten:
deelneming aan een binnen het Rijk in Europa gepleegd economisch
delict is strafbaar, ook indien de deelnemer zich buiten dat Rijk aan het
feit heeft schuldig gemaakt.’88
Wolswijk koppelt art. 3 WED aan de kennelijk bij de wetgever levende idee
dat deelneming, in elk geval voor wat betreft de bepaling van de rechtsmacht, een ‘eigen’ plaats of locus delicti heeft. In die visie is een bepaling
als art. 3 WED noodzakelijk. ‘Zonder deze bepaling zou de deelnemer
in het buitenland dus niet vervolgbaar zijn omdat voor hem geen locus
delicti in Nederland geldt,’ aldus Wolswijk.89 De schrijver geeft aan dat
omstreden is of de ‘eigen plaats-leer’ positiefrechtelijke gelding heeft.
Uit de rechtspraak valt namelijk af te leiden dat een dergelijke leer in elk
geval ten aanzien van ‘doen plegen’ en ‘medeplegen’ niet op gaat, terwijl
de Hoge Raad met betrekking tot ‘medeplichtigheid’ heeft geoordeeld dat
zowel de plaats van de gedraging van de medeplichtige, als de plaats van
het grondfeit als locus delicti kan worden aangemerkt. Niettemin toont
de literatuur, zo laat Wolswijk zien, de nodige aanhangers van de ‘eigen
plaats-leer’. Wolswijk vat een en ander als volgt samen. ‘Wanneer in art. 3
WED voor de deelneming vanuit het buitenland aan een binnenslands
gepleegd economisch delict het beschermingsbeginsel is ingevoerd, zou
daaruit kunnen worden afgeleid dat voor die deelneming geen locus
delicti binnenslands geldt. Zelfs dan is echter onzeker of er niet sprake is
van symbolische wetgeving. In ieder geval met betrekking tot medeplegen
en doen plegen en, sinds kort medeplichtigheid, blijkt het bestaan van
deze regeling weinig indruk te maken, in de jurisprudentie noch in de
literatuur.’90
De noodzaak van een voorziening als art. 3 WED blijkt omstreden te zijn.
Voorzover moet worden aangenomen dat de WED-wetgever bij het concipiëren van art. 3 WED inderdaad uitging van een ‘eigen plaats-leer’, lijkt
deze leer in de jurisprudentie in vergaande mate te zijn gerelativeerd.
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Mede gezien de dubieuze positiefrechtelijke relevantie van art. 3 WED zou
kunnen worden overwogen om de beantwoording van vragen omtrent de
rechtsmacht ten aanzien van deelneming in het buitenland aan ‘in het Rijk’
gepleegde economische delicten aan de rechtspraak toe te vertrouwen.
Geconcludeerd kan worden dat er geen goede gronden bestaan voor het
handhaven van de voorziening, zoals neergelegd in art. 3 WED.91
2.2.6.2 Art. 4 WED
Art. 4 WED luidt:
‘Waar in deze wet in het algemeen of in het bijzonder wordt gesproken
van een economisch delict, dat een misdrijf oplevert, wordt medeplichtigheid aan en poging tot zodanig delict daaronder begrepen, voor
zover niet uit enige bepaling het tegendeel volgt.’
Art. 4 betreft op het eerste gezicht het economisch-strafrechtelijke equivalent van het in de betekenistitel opgenomen art. 78 Sr.92 Deze bepaling
luidt:
‘Waar van misdrijf in het algemeen of van enig misdrijf in het bijzonder
gesproken wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan, poging tot
en voorbereiding van dat misdrijf begrepen, voorzover niet uit enige
bepaling het tegendeel volgt.’
Met betrekking tot art. 78 Sr schrijft Hollander – onder verwijzing naar
de toelichting op het oorspronkelijke ontwerp van de WED – dat ‘(…)
deze bepaling (…) toepasselijkheid (mist) ten aanzien van onze economische codex’, en dat ‘vandaar’ art. 4 WED gelijkluidend is met art. 78 Sr.93
Hartmann schrijft dat het gezien het bepaalde in art. 91 Sr ‘noodzakelijk’
was om in de WED een met art. 78 Sr overeenkomstige bepaling op te
nemen.94 Art. 78 Sr valt namelijk niet onder de bepalingen uit het Eerste
Boek van het Wetboek van Strafrecht die op basis van art. 91 ‘ook toepasselijk (zijn) op feiten waarop bij andere wetten of verordeningen straf is
gesteld, tenzij de wet anders bepaalt’. Art. 91 Sr breidt alleen de toepas91
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gehouden met de strafmitigerende effecten van de voorbereiding, de poging of de medeplichtigheid)
(Strafvordering Tekst & Commentaar, Deventer 2003, aant. 1 op art. 129 Sv (Barels)).
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selijkheid van de bepalingen uit de titels I tot en met VIIIA van het Eerste
Boek uit, en niet de bepalingen (waaronder art. 78 Sr) die in titel IX, de
betekenistitel, zijn opgenomen.
Art. 78 Sr en art. 4 WED bepalen in de kern min of meer hetzelfde, maar hun
functie verschilt enigszins. Art. 78 Sr heeft met betrekking tot de commune
delicten primair de strekking om zeker te stellen dat de berechting van
medeplichtigheid aan en poging tot misdrijf verloopt volgens de regels
uit het algemeen deel van het Wetboek van Strafrecht. Volgens NoyonLangemeijer-Remmelink beoogt art. 78 Sr ‘twijfel weg te nemen omtrent de
toepasselijkheid van artikelen waarin voor misdrijf in het algemeen of een
misdrijf in het bijzonder enige bepaling is gemaakt’.95 Daarbij kan onder
meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent rechtsmacht en samenloop. Zonder een bepaling als art. 78 Sr zou met andere woorden twijfel
kunnen bestaan over de vraag of bijvoorbeeld bij de strafoplegging ter zake
van meermalen begane medeplichtigheid aan een commuun misdrijf,
opgenomen in het Wetboek van Strafrecht, de samenloopbepalingen gelden.
Art. 4 WED beoogt de berechting van medeplichtigheid aan en poging tot
een economisch misdrijf op dezelfde wijze te laten verlopen als de berechting van een economisch misdrijf. Daarbij heeft art. 4 WED, vergeleken met
art. 78 Sr, betrekking op andersoortige bepalingen. Art. 4 WED beoogt niet
aan te geven dat ter zake van medeplichtigheid aan en poging tot een economisch delict bijvoorbeeld de samenloopbepalingen uit het Eerste Boek van
het Wetboek van Strafrecht gelden. Art. 4 WED heeft alleen betrekking op
algemene of bijzondere bepalingen uit de WED waarin gesproken wordt van
een economisch delict dat een misdrijf oplevert. Daarmee lijkt art. 4 WED
tegenwoordig slechts relevantie te hebben voor de straf- en sanctiebepalingen uit de WED. Art. 4 WED stelt dientengevolge slechts zeker dat ook de
medeplichtigheid aan en de poging tot een economisch misdrijf als een op
zichzelf staand ‘economisch misdrijf’ moet worden gekwalificeerd, en als
zodanig kan worden bestraft conform het sanctiestelsel van de WED. Voor
wat betreft de mogelijke hoofdstraffen moet vervolgens ook bij medeplichtigheid en bij poging primair te rade worden gegaan bij art. 6 WED. Voor de
werkelijke maximumstraf moet daarna worden gekeken naar de algemene
bepalingen uit het Wetboek van Strafrecht omtrent strafoplegging ter zake
van poging en medeplichtigheid. Die laatste bepalingen (art. 45 lid 2 en art.
49 lid 1 Sr) hebben op basis van art. 91 Sr ook gelding ten aanzien van economische delicten.
Uit de jurisprudentie kunnen gronden worden geput voor de stelling dat
art. 4 WED als zodanig niet noodzakelijk is om het effect te bereiken dat
de bepaling beoogt te bewerkstelligen. De juridische conclusie dat ook
medeplichtigheid aan en poging tot een economisch delict onderworpen is
aan het sanctiepakket van de WED, lijkt ook interpretatiegewijs, mede in het
licht van de WED als bijzondere strafwet en mede gezien de noodzaak tot
effectieve wetshandhaving, te kunnen worden getrokken. In HR 17 septem95
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ber 2002, NJ 2004, 352 (m.nt. D.H. de Jong) overwoog de Hoge Raad in een
verkeerszaak dat een ‘poging tot dronken rijden’ strafbaar is op grond van
art. 45 en 91 Sr jo. art. 8 WVW 1994. Vervolgens rees de vraag of degene die
zich schuldig heft gemaakt aan een poging tot handelen in strijd met art. 8
WVW 1994 onderworpen kan worden aan een bevel om mee te werken aan
een ademanalyse (art. 163 WVW 1994). Om een dergelijk bevel te kunnen
geven vereist de wet de verdenking dat de bestuurder van een voertuig
heeft gehandeld in strijd met art. 8. De Hoge Raad meent dat art. 163 WVW
1994 zich mede richt tot degene die zich schuldig heeft gemaakt aan een
poging tot dronken rijden, ook al spreekt art. 163 van ‘de bestuurder’. In
geval van poging kan dus een bevel ademanalyse worden gegeven. De
Hoge Raad baseert de toepasbaarheid van het dwangmiddel onder meer
op de bestaande strafbaarheid van poging tot dronken rijden; de eerder
geuite wens van de wetgever om tot een zo effectief mogelijke controle op
en bestrijding van overmatig drankgebruik in het verkeer te komen speelde
eveneens een belangrijke rol bij de beslissing van de Hoge Raad.
De toepasbaarheid van het bevel ademanalyse op een geval van poging tot
dronken rijden werd dus gebaseerd op de daaraan voorafgaande constatering dat poging tot dronken rijden strafbaar is. De conclusie dat ook in
geval van poging een wettelijk dwangmiddel als opgenomen in art. 163
WVW 1994 mogelijk is kon niet worden teruggevoerd op een afzonderlijke
wettelijke bepaling, maar was het resultaat van interpretatie. Om dezelfde
reden kan geconcludeerd worden dat art. 4 WED strikt genomen niet
onmisbaar is. Ook zonder een bepaling als art. 4 WED zal de poging tot en
de medeplichtigheid aan een economisch misdrijf onderworpen kunnen
worden aan het sanctiepakket van de WED.

2.3 De opsporing
2.3.1 Algemeen; achtergronden
De belangrijkste reden voor de bijzondere voorzieningen in de WED ten
behoeve van de opsporing, vervolging en berechting van ‘economische’
delicten werd door de ontwerpwetgever ontleend aan een aantal ‘eigenaardigheden’ van het economische delict.96 De eigenaardigheden van
96

Zie o.a. A. Mulder en D.R. Doorenbos, Schets van het economisch strafrecht (6e druk), Deventer 2002, p. 3
en P.A.H. Bos, ‘Osmose tussen het economische en commune strafrecht’, in: SEW 7/8 (1976) augustus,
p. 86. Zie voor de ‘eigenaardigheden’ die de wetgever op het oog had, voorts hoofdstuk 1, paragraaf 1.1,
van dit rapport ‘De bestaansreden van de WED’: economische delicten zijn nog maar kort delicten; ze
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; voorts: ze brengen grote voordelen met zich
mee voor de delinquent, die hun aantrekkingskracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar ook bij
nuchtere afweging doen gelden; en ten slotte: meer dan commune delicten plegen economische delicten
de gedragingen van derden te beïnvloeden. Dat wil zeggen dat economische delicten gemakkelijk andere
economische delicten uitlokken (bijv. om de eigen concurrentiepositie t.o.v. overtreders veilig te stellen).

Kenmerken en bijzonderheden van de WED

economische delicten, waarop de regering doelde, rechtvaardigden in de
ogen van de regering onder meer een stelsel van verruimde opsporingsbevoegdheden.97
Wat dat laatste betreft, lag de nadruk van meet af aan op het bevorderen
van de doeltreffendheid; daarnaast streefde de regering met het beoogde
stelsel van verruimde opsporingsbevoegdheden naar een grotere eenheid
in de verschillende opsporingsvoorschriften die verspreid voorkwamen in
diverse, in de loop van de tijd totstandgekomen ‘economische wetten’.98
Daarmee zijn de hoofddoelen die de wetgever met de invoering van de
WED voor ogen stonden, gegeven: een doelmatige en afdoende repressie
van economische delicten en voorts: een halt toeroepen aan de bestaande
stelselloosheid en onoverzichtelijkheid van economische wetgeving.99
In de loop van de tijd hebben verschillende schrijvers kanttekeningen
geplaatst bij de argumentatie waarmee de wetgever de wenselijkheid
onderbouwde om een kaderwet voor economische delicten in te voeren.
Die argumentatie was al niet erg sterk, zo wordt betoogd, maar daar komt
nog eens bij dat ze inmiddels als achterhaald moet worden beschouwd, in
ieder geval voor wat betreft de ‘eigenaardigheden’ van economische delicten waarop de wetgever het bestaansrecht van de WED stoelde.100

Wat betreft dat laatste, zie A. Mulder, ‘Economisch strafrecht en bestuur’, in: SEW 7/8 (1976) augustus,
met name p. 374-375.
97 Daarnaast vereisten de eigenaardigheden van het economisch delict volgens de regering: speciale
deskundigheid bij het OM en de rechter, een zekere snelheid en strengheid in de vervolging en
bestraffing en de mogelijkheid om ingrijpende voorlopige maatregelen te treffen.
98 Zie F. Hollander, Wet op de economische delicten; commentaar op de wet van 22 juni 1950 Staatsblad
K 258, Arnhem 1952, p. 117. Zie voorts de considerans van de WED: ‘Wij JULIANA enz. alzo wij in
overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, het Besluit berechting economische delicten te
vervangen door een wet, die de doeltreffendheid bevordert van de opsporing, vervolging en berechting
van handelen, welke schadelijk zijn voor het economische leven, en die in het bijzonder daarin meer
eenheid brengt; Zo is het, enz. (curs. schr.).
Zie voor het ‘Besluit berechting economische delicten’ waarop de considerans doelt: Hollander a.w.,
de inleiding. Het betrof het KB (van de Regering in Londen) van 31 oktober 1944, Stb. E 135, dat tijdens
de eerste toepassing in het reeds bevrijde zuiden des lands werd gewijzigd bij KB van 22 november
1944, Stb. E 142. Eind mei 1945 werden binnen het voorlopige departement van Justitie de eerste
voorzichtige plannen geopperd om het Besluit te vervangen door een, op een nieuwe leest geschoeid
(wettelijk) stelsel van voorschriften, dat moest dienen ter bestrijding van de in die dagen zeer frequent
voorkomende en soms bijzonder ernstige criminaliteit in de economische sector. Toen de plannen vastere
vorm begonnen aan te nemen, verleende Minister van Justitie Kolfschoten de commissie die de plannen
informeel had voorbereid, bij besluit van 24 Augustus 1945 (6 e Afdeling, nr. E 135) de formele status
van staatscommissie. Als voorzitter werd benoemd G.E. Langemeyer, die al vóór de bevrijding belangrijk
voorbereidend werk had verricht binnen deze, toen nog informele, commissie.
99 Zie ook Tekst en Commentaar Strafrecht: Inleidende opmerkingen bij de Wet op de Economische Delicten.
100 Zie voor enkele kritische kanttekeningen bij de ‘eigenaardigheden’ van economische delicten, die de
regering aanvoerde als argument voor het stelsel van speciale voorzieningen in de WED, of (meer algemeen
gesproken) voor deze codificatie in miniatuur voor een zeer specifiek onderdeel van het strafrecht, o.a.
Mulder en Doorenbos, a.w., p. 3-4. Kern van het betoog is dat economische delicten zich, wat betreft deze
‘eigenaardigheden’, nauwelijks onderscheiden van andere bijzondere of commune delicten.
Zie voorts bijv. P.A.H. Bos, ‘Osmose tussen het economische en commune strafrecht’, in: SEW, 7/8 (1976)
augustus, p. 386: ‘Nu men echter delicten onder de werking van de wet wil brengen die uit praktisch
oogpunt op soortgelijke wijze als economische delicten moeten worden bestraft, is het de vraag of een
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Desondanks wordt vrij algemeen aanvaard, dat de WED langzamerhand
een vertrouwd kader vormt om nieuwe economische wetgeving in onder te
brengen. In die hoedanigheid functioneert de WED al meer dan een halve
eeuw naar behoren. In dat licht bezien, hoeft niet te worden getwijfeld aan
het praktische nut van deze afzonderlijke regeling van het economisch
strafrecht, zo is de gedachte.
Hierna zal worden nagegaan of daarnaast ook op inhoudelijke gronden
kan worden verdedigd dat er ruimte moet zijn voor (t.o.v. het commune
strafrecht) afwijkende, al dan niet in een centrale kaderwet geregelde,
economische strafwetgeving en, meer in het bijzonder, voor een afwijkend
stelsel van opsporingsbevoegdheden.
Daarbij zal worden aangehaakt bij een ontwikkeling die tot uitdrukking
komt in de wetswijzigingen die de WED in 1997 heeft ondergaan in het
kader van de 3e tranche Awb.
2.3.1.1 Aanpassingswetgeving in het kader van de 3e tranche Awb
In verband met de invoering van de 3e tranche Awb is er naar gestreefd
titel III WED (‘van de opsporing’) zo veel mogelijk te ‘harmoniseren’ met
afdeling 5.2 Awb (‘toezicht op de naleving’).101 Daarbij werd enerzijds de
redactie van de bepalingen van titel III WED zo veel mogelijk afgestemd
op de redactie van de bepalingen van afdeling 5.2 Awb; anderzijds werd
in titel III duidelijker (dan voorheen) tot uitdrukking gebracht, dat deze
bepalingen betrekking hebben op opsporingsbevoegdheden en niet op
bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden.102
De belangrijkste veranderingen die het stelsel van titel III heeft ondergaan
ten gevolge van de aanpassingswetgeving, kunnen als volgt worden samengevat. De wetgever heeft in de aanloop naar de aanpassingswetgeving buiten
twijfel gesteld, dat de opsporingsbevoegdheden van titel III WED kunnen
worden toegepast nog vóórdat er sprake is van een concrete verdenking
in de zin van art. 27 Sv. Het bestaan van een (concrete) aanwijzing dat een
wettelijk voorschrift van art. 1 en 1a WED is overtreden, is voldoende.103
aparte wet nog wel zo op zijn plaats is. De hiervoor gegeven motivering voor dat apart houden van het
economisch strafrecht is, daar zijn alle schrijvers het over een, nauwelijks houdbaar.’
101 Zie Kamerstukken II 1994-1995, 23 700, nr. 5, p. 49; Kamerstukken I 1994-1995, 23 700 nr. 188b, p. 2;
Kamerstukken II 1996-1997, 25 464, nr. 3, p. 11. Zie voorts het NV II inzake het wetsvoorstel Derde tranche
Awb (Kamerstukken II, 23 700) d.d. 29 april 1994, waarop verderop nootsgewijs nog zal worden ingegaan.
102 In het kader van de aanpassingswetgeving bij de 3e tranche Awb is ook de redactie van de
opsporingsbevoegdheden in (andere) bijzondere wetten aangepast aan de redactie van de bestuurlijke
toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb. (Vgl. ook MvT, 25 280, nr 3, p. 32-44.) In veel gevallen zijn daarbij
zelfs de relevante bepalingen van art. 5.2 Awb van overeenkomstige toepassing verklaard. Dat is in de
WED niet gebeurd, zodat de WED nog steeds een eigen stelsel van (grotendeels met de bevoegdheden
van afd. 5.2 Awb overeenkomende) opsporingsbevoegdheden kent. Zie O.J.D.M.L. Jansen, Het
handhavingsonderzoek; behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillend
te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking. Ars Aequi Libri, 1999, p. 56-57.
103 De wetgever onderstreepte daarmee dat er geen veranderingen werden aangebracht in de – in de
jurisprudentie uitgekristalliseerde – voorwaarden waaronder de opsporingsbevoegdheden van titel III WED
kunnen worden uitgeoefend. De wetgever leunde daarbij sterk op de uitspraak van de HR d.d. 9 maart
1993, NJ 1993, 633. Zie Kamerstukken II, 1993-1994, 23 700 (wetsvoorstel Derde Tranche Awb), MvT bij
hfdst. 5 Awb: ‘(…) Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad is inmiddels duidelijk geworden dat de in de
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Daarnaast werd in alle bepalingen van titel III waarin opsporingsbevoegdheden worden geregeld, de clausules ‘in het belang van de opsporing’104 en ‘voor
zover redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is’ opgenomen.
Gesteld kan worden dat in het streven van de wetgever om de opsporingsbevoegdheden in bijzondere (ordenings)wetten zo veel mogelijk te
harmoniseren met de toezichtbevoegdheden van afdeling 5.2 Awb, de ratio
doorschemert voor het (t.o.v. het Sv) afwijkende en ruimere karakter van
deze opsporingsbevoegdheden: indien ook het toezichtregime van de Awb
van toepassing is, is aansluiting en afstemming noodzakelijk. Dat geldt
niet alleen voor de WED, maar ook voor alle andere bijzondere wetten die
(tevens) worden gehandhaafd door middel van de toezichtbevoegdheden
Wet op de economische delicten ‘in het belang van de opsporing’ toegekende bevoegdheden aan krachtens
die wet aangewezen ‘opsporingsambtenaren’ ook kunnen worden aangewend indien nog geen sprake is van
een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 van het Wetboek van Strafvordering (HR 9 maart
1993, NJ 1993, 633). De Hoge Raad kwam tot dit oordeel met een beroep op de wetsgeschiedenis van de
Wet op de economische delicten, in het bijzonder in de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel dat
heeft geleid tot de wet van 21 mei 1969, Stb. 1969, 232, tot nadere wijziging van de Wet op de economische
delicten (Kamerstukken II 1968/69, 9608, nr. 5, p. 2). Daarin is uiteengezet dat de opsporing in het kader
van de WED zich niet alleen kan richten op gevallen waarin sprake is van een concrete verdenking van een
door een bepaalde persoon gepleegd delict. Zijn er aanwijzingen dat een economisch voorschrift niet is
nageleefd, dan brengt het belang van de opsporing mee dat door monsterneming e.d. wordt nagegaan waar
zich in concreto een overtreding voordoet.’
Dat de wetgever deze ‘ruime’ benadering (: een aanwijzing dat een wettelijk voorschrift in de zin van art.
1 en 1a WED is overtreden, is voldoende om de bevoegdheden van titel III WED te kunnen toepassen)
mocht afleiden uit dat arrest, is echter door sommigen bestreden. De bevoegdheid van art. 23, die in
dat arrest centraal stond (onderzoek van vervoersmiddelen), betrof volgens enkele Groningse auteurs
(B.F. Keulen en D.V.A. Brouwer) een bevoegdheid die ook in het kader van het handhavingstoezicht
kon worden uitgeoefend. Daarmee nam deze bevoegdheid een bijzondere positie in t.o.v. de andere
opsporingsbevoegdheden van titel III WED. In die zin was het dan ook twijfelachtig of uit het arrest
algemene aanwijzingen konden worden ontleend voor wat betreft de voorwaarden waaronder (ook de
andere) WED-opsporingsbevoegdheden konden worden uitgeoefend. Zie verder Tekst & Commentaar:
inleidende opmerkingen bij Titel III WED.
104 Daarmee beoogde de regering (mede) een scherper onderscheid aan te brengen tussen enerzijds de
controle – dan wel toezicht – op de naleving van economische wetgeving (vgl. de huidige afd. 5.2 Awb) en
anderzijds de opsporing van economische delicten. Voorheen lag controle/toezicht (zeker naar de huidige
inzichten) tot op zekere hoogte besloten in de opsporingsbevoegdheden van titel III WED. Vgl. in deze
HR 30 oktober 1984, NJ 1985, 275 en Kamerstukken II, 1993-1994, 23 700 (wetsvoorstel Derde Tranche
Awb), MvT bij hfdst. 5 Awb: ‘(…). Daarbij moet worden aangetekend dat onder het regime van wetgeving
van minder recente datum waarbij de wetgever nog niet van dit onderscheid tussen toezicht en opsporing
uitging, de ruimte om opsporingshandelingen te verrichten minder is begrensd.’ Vgl. daarnaast het
verderop nog te bespreken art. 23 WED (dat was ontleend aan de fiscale wetgeving, waarbij het mogelijk
was om bepaalde bevoegdheden – zoals monsterneming en weging en opmeting – ook toe te passen met
het oog op de controle op de naleving van de wetgeving).
In het kader van de tweede Aanpassingswet derde tranche Awb is overigens – zoals bleek – niet alleen
een scherper onderscheid gemaakt tussen de opsporing(sbevoegdheden) van titel III WED en de
toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb, maar zijn deze bevoegdheden tegelijkertijd ook (meer) op elkaar
afgestemd. Zie uitgebreid S&J, a.w. p. 31-48, par. 5: Toezicht en opsporing (en de Kamerstukken die daarin
worden besproken).
Deze aanvankelijk onscherpe grens tussen toezicht en opsporing heeft later overigens nog wel een rol
gespeeld bij de discussies over de vraag of voor de toepassing van de opsporingsbevoegdheden van
titel III WED een concrete verdenking is vereist (vgl. het VV n.a.v. het wetsontwerp dat heeft geleid tot de
wet van 21 mei 1969, Stb. 1969, 232 en het antwoord daarop van de minister in de MvA II). Toch kan het
huidige (t.o.v. het Sv) ‘opgerekte’ verdenkingscriterium niet worden beschouwd als een residu van het
‘oude’ stelsel van titel III WED (waarin nog geen sprake was van een scherpe scheiding tussen opsporing
en toezicht). Vgl. de – verderop te bespreken – onderbouwing van het ‘ruime’ verdenkingscriterium dat de
regering hanteert t.a.v. titel III WED.
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van afdeling 5.2 Awb. Deze aansluiting en afstemming zijn niet alleen
op praktische gronden wenselijk of noodzakelijk, maar ook vanwege
een aantal meer inhoudelijke redenen. Dat kan als volgt worden toegelicht. In de literatuur wordt algemeen aanvaard dat in wetgeving die in
het algemeen als ordeningswetgeving wordt aangemerkt, een effectieve
wetshandhaving vooropstaat, waarbij de strafrechtelijke wetshandhaving
moet worden beschouwd als het strafrechtelijke sluitstuk van primair
bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen en -strategieën.105 In dat
verband heeft de afweging van het individuele belang van de justitiabele ten opzichte van het algemeen belang dat door ordeningswetgeving
wordt gediend, tot andere resultaten geleid dan de afweging van belangen
die aan het Sv ten grondslag ligt. Het speciale karakter van de rechtsbetrekkingen die door ordeningswetgeving worden genormeerd (vgl.
ontheffings- en vergunningenstelsels), en de rechtsbelangen die door deze
ordeningswetgeving worden beschermd, vragen nu eenmaal om bepaalde
(toezicht- en opsporings)bevoegdheden, waarvan de toelaatbaarheid niet
zonder meer kan worden afgemeten aan de criteria die in dat verband
gelden in het commune straf(proces)recht.
Tegen die achtergrond kan ook de wenselijkheid of de noodzaak worden
verklaard van een vloeiende overgang en een optimale onderlinge afstemming tussen bestuurlijke toezichtbevoegdheden en de strafrechtelijke
opsporingsbevoegdheden. Zo is het bijvoorbeeld niet goed denkbaar of
verdedigbaar dat het speciale karakter van de rechtsbetrekkingen die
door ordeningswetgeving worden genormeerd, ‘ruime’ toezichtbevoegdheden rechtvaardigt (die overigens niet zelden tot het opleggen van forse
bestuurlijke boetes kunnen leiden), terwijl de opsporing van ordeningsdelicten wordt onderworpen aan stringente beperkingen, zoals bijvoorbeeld
het vereiste van een concrete verdenking. Daarbij moet worden bedacht
dat overtredingen van ordeningswetgeving over het algemeen slechts aan
het licht komen door actief toezicht en speurwerk van overheidswege.
Immers, naarmate overtredingen uitsluitend een schending opleveren van
‘het algemeen belang’ dat door ordeningswetgeving wordt beschermd,
en particuliere burgers daardoor dus niet in hun privé-belangen worden
getroffen, zal de overheid het niet van aangiftes en dergelijke moeten
hebben. Reactieve opsporing op basis van een concrete verdenking zal
dan over het algemeen niet volstaan.
De – ten opzichte van het Sv – ruimere opsporingsbevoegdheden zijn in
beginsel dan ook zeker te rechtvaardigen. Niet alleen vanwege de (goede)
ervaringen die daarmee in de praktijk zijn opgedaan, maar ook op grond
van de hiervoor uiteengezette inhoudelijke overwegingen met betrek-

105 Vgl. de literatuur waarnaar wordt verwezen in par. 4 van N.J.M. Kwakman,‘De verhouding tussen het
Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone
opsporing’, in: Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer 2002.
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king tot de (t.o.v. het Sv) ruimere armslag die de overheid nodig heeft
in het kader van de strafrechtelijke handhaving van ordeningsdelicten,
als sluitstuk van de primair bestuursrechtelijke handhavingsmethoden.
Echter, de hiervoor uiteengezette verklaring voor de ‘ruimere’ opsporingsbevoegdheden in ordeningswetgeving impliceert allerminst dat de
bijzondere wetgever dan ook geheel vrij zou moeten zijn om naar eigen
inzicht te voorzien in opsporingsbevoegdheden die op essentiële punten
afwijken van de commune opsporingsbevoegdheden. Bijvoorbeeld om,
enkel uit doelmatigheidsoverwegingen, instrumenten in handen te
krijgen om het eigen beleid van een stevige handhavingsbasis te voorzien.
Met het oog daarop is een zekere sturing, bij voorkeur in de vorm van een
centraal wegingskader, dan ook bepaald gewenst. Gesteld kan worden, dat
in de wenselijkheid van een centraal wegingskader dan ook een belangrijk
bestaansrecht schuilt voor de huidige WED. Wat dat betreft kan een parallel worden getrokken met de tweede hoofddoelstelling die de regering
met de invoering van de WED voor ogen stond: een halt toeroepen aan
de bestaande stelselloosheid en onoverzichtelijkheid van economische
wetgeving. Echter, tegelijkertijd kan de vraag worden opgeworpen of
een kaderwet als de WED die zich in beginsel beperkt tot economische
delicten in de strikte zin van het woord, nog wel volstaat. Enerzijds dringt
deze vraag zich op omdat de WED zich in de praktijk steeds meer lijkt
te ontwikkelen tot een kaderwet met een ruimer werkingsbereik dan
oorspronkelijk was bedoeld.106 Maar nog afgezien van deze tendens, of
zo men wil: deze behoefte uit de praktijk, is dit ruimere werkingsbereik,
gelet op de wenselijkheid van een centraal wegingskader ten aanzien van
(in ieder geval) de toekenning van ‘afwijkende’ opsporingsbevoegdheden,
ook inhoudelijk zeer goed te verdedigen. Sterker nog: een verdere uitbreiding daarvan tot ook andere ordeningswetgeving zou zeker niet misstaan.
Kortom: de aanvankelijke redenen voor de invoering van de WED zijn
weliswaar niet in alle opzichten overtuigend, of zijn inmiddels deels achterhaald. Maar dat neemt niet weg dat binnen de WED in de loop van de tijd
een werkbaar stelsel van (o.a.) afwijkende opsporingsbevoegdheden is
ontwikkeld. Een stelsel dat is gefundeerd op een eigen, specifiek (en in de
rechtspraktijk bijgeslepen) afwegingskader, dat goed lijkt te zijn toegesneden op de opsporing van economische delicten, en dat zich voorts goed lijkt
te lenen voor een ruimer toepassingsbereik dan oorspronkelijk was beoogd.
Samengevat: in de eerste plaats is vastgesteld dat de eigen handhavingsproblematiek die kenmerkend is voor ordeningswetgeving, een optimale
afstemming tussen de bestuursrechtelijke toezichtbevoegdheden en straf-

106 Vgl. de wijziging in de systematiek van de WED bij de wet van 4 februari 1994, Stb. 1994, 135, in het
kader waarvan een groot aantal milieudelicten (die lang niet allemaal als economische delicten in de
strikte zin van het woord kunnen worden aangemerkt) onder de werking van de WED zijn gebracht, met
het oog waarop art. 1a in de WED is ingevoegd.
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rechtelijke opsporingsbevoegdheden noodzakelijk maakt. Dat rechtvaardigt
in beginsel de (t.o.v. het Sv) afwijkende opsporingsbevoegdheden. Dat geldt
niet alleen voor de WED, maar voor alle ordeningswetgeving waarop het
toezichtsregime van de Awb van toepassing is.
In de tweede plaats is betoogd dat een zekere centrale sturing daarbij
nauwelijks kan worden gemist. Tegen die achtergrond moet ook het
aanvankelijke streven van de WED-wetgever om een halt toe te roepen aan
de stelselloosheid en onoverzichtelijkheid van economische wetgeving,
worden begrepen. Daarnaast, zo werd gesteld, komt deze behoefte aan
centrale sturing (dan wel: aan een centraal kader) ook tot uitdrukking in
de tendens om het werkingsbereik van de WED op te rekken in die zin dat
in de loop van de tijd ook niet-economische wetgeving (in de strikte zin
van het woord) onder het werkingsbereik van de WED werd gebracht. Dat
valt goed te rijmen met het concept van een centraal wegingskader voor
ordeningswetgeving, in het bijzonder wat betreft het creëren van ‘ruimere’
opsporingsbevoegdheden. Aan dat laatste zijn zelfs goede gronden te
ontlenen om het werkingsbereik van titel III WED nog verder op te rekken.
Toch zijn er redenen om het stelsel van titel III WED aan een nadere
analyse te onderwerpen. In de eerste plaats om na te gaan of er (nog
steeds) sprake is van zodanig wezenlijke verschillen met de commune
opsporingsbevoegdheden dat een aparte regeling noodzakelijk blijft; of
dat er wellicht redenen zijn om bepaalde WED-bevoegdheden te harmoniseren met vergelijkbare commune bevoegdheden (ofwel: ze te schrappen
omdat het Sv inmiddels in equivalente opsporingsbevoegdheden voorziet).
In de tweede plaats is deze nadere analyse wenselijk met het oog op
bepaalde actuele ontwikkelingen en opvattingen, die tot een herwaardering van het huidige stelsel van afwijkende bevoegdheden in bijzondere
wetten (en in het bijzonder in de WED) kunnen leiden. Daarbij moet
worden gedacht aan een ontwikkeling die het best kan worden getypeerd
als het streven van de regering naar ‘stroomlijning van de buitengewone
opsporing’.107 Voorts kan nog worden gewezen op de bevindingen en de
voorstellen van het project Strafvordering 2001, betreffende het inperken
van de ‘wildgroei’ in de opsporing.108
Tegen die achtergrond zullen hierna enkele aspecten van het stelsel van
titel III WED, alsook de daarin voorkomende afzonderlijke bepalingen, kort
worden besproken. Verderop in dit rapport zal daarop vervolgens uitvoeriger worden ingegaan.

107 Vgl. het justitieproject ‘transparantie en samenhang in de buitengewone opsporing’ en als resultaat
daarvan o.a. het (ontwerp)voorstel Wet op de BOD’s, het functioneel parket, de onderlinge afstemming en
afbakening van ‘toezicht’ en ‘opsporing’ (vgl. de Inspecties vs. de BOD’s), enz.
108 Vgl. N.J.M. Kwakman, ‘De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing’, in: Groenhuijsen en G. Knigge (red.),
Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer
2002.
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2.3.1.2 Een ruim opsporingsbegrip
In paragraaf 2.3.1.1 bleek dat de wetgever (in het kader van de aanpassingswetgeving in verband met de 3e tranche Awb) uitging van een ‘ruim’
opsporingsbegrip in die zin, dat voor het toepassen van de WED-opsporingsbevoegdheden geen concrete verdenking is vereist. Er moet echter
wel sprake zijn van concrete aanwijzingen dat een wettelijk voorschrift
als bedoeld in art. 1 en 1a WED, is overtreden. Zo bezien zou men kunnen
stellen dat voor de WED een afgezwakt verdenkingscriterium geldt.
In de voorstellen van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001 wordt het
opsporingsbegrip echter geheel ontdaan van criteria als verdenking of
concrete aanwijzing, en geldt voor het opsporingsbegrip het ‘doelcriterium’. Dat wil zeggen dat het opsporingsbegrip wordt gekoppeld aan het
doel van de opsporing en kan worden gedefinieerd als: onderzoek van
overheidswege dat erop is gericht strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde mogelijk te maken. Het ‘verdenkingscriterium’ is daarmee
niet langer een wezenlijk kenmerk van opsporing, maar geldt – althans
in het Sv – als een van de waarborgen waarmee de opsporing is omgeven:
de verdenking vormt een van de voorwaarden voor de toepassing van
(bepaalde) opsporingsbevoegdheden.
Ook en met name voor het stelsel van titel III WED zijn er goede redenen
om uit te gaan van het opsporingsbegrip dat door de onderzoeksgroep
Strafvordering 2001 wordt gehanteerd, en waarin het doelcriterium
vooropstaat (en dus niet langer het verdenkingscriterium, al dan niet in
afgezwakte vorm). Immers, alleen al gegeven de grote gelijkenis en de
vloeiende overgang tussen de Awb-toezichtbevoegdheden en de WEDopsporingsbevoegdheden (die veelal door één en dezelfde ambtenaar
kunnen worden uitgeoefend) is niet de verdenking, maar het doel met
het oog waarop deze bevoegdheden worden toegepast, van doorslaggevende betekenis voor de vraag welk normatief kader van toepassing
is.109 Daarbij moet worden gedacht aan de geldende toezicht- en/of
109 Zo brengt de verdenking die eventueel rijst tijdens het handhavingstoezicht, niet noodzakelijkerwijs
met zich mee dat (meteen) wordt overgestapt op het strafrechtelijke traject. Gegeven het feit dat
overtredingen van ordeningswetgeving inmiddels in veel gevallen ook (of zelfs alleen) bestuursrechtelijk
kunnen worden afgedaan, kan de verdenking bijvoorbeeld ook aanleiding geven tot een ‘bestuurlijke
boete onderzoek’. En voorzover toch wordt overgestapt op het strafrechtelijke traject, vormt niet zozeer
de verdenking zelf, maar veeleer de ernst van het feit, of de mogelijkheid om een vrijheidsstraf op te
leggen, daarvoor de belangrijkste aanleiding of reden. Dat vraagt om een korte toelichting. Uit het
oogpunt van het gesignaleerde strafrechtelijke ‘handhavingstekort’ heeft de wetgever de handhaving
van bijzondere wetten inmiddels voor een belangrijk deel overgeheveld naar het bestuursrecht (vgl.
de bestuurlijke boetes en de bestuurlijke dwangsom). Daarbij worden twee modellen gehanteerd:
het A-model, dat inhoudt dat de bijzondere wet in principe alleen kan worden gehandhaaft via de
bestuursrechtelijke weg (vgl. de WAHV). En het B-model, dat inhoudt dat de bijzondere wet (naar
keuze van het bestuur en/of het OM) kan worden gehandhaafd via zowel de bestuurlijke als de
strafrechtelijke weg. (Vgl. ook de toelichting bij het Voorontwerp Awb vierde tranche: het B-model,
waarvan wordt uitgegaan in het voorontwerp, biedt volgens de regering een betere mogelijkheid om
rekening te houden met zaken als recidive, de ernst van het feit, en het berokkende nadeel of het
behaalde voordeel). Meer algemeen gesproken ligt aan de tweedeling tussen het A-model resp. het
B-model de overweging ten grondslag dat strafrechtelijke handhaving (als sluitstuk van de primair
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gezagsverhoudingen (die verschillen naargelang het bestuursrechtelijke
respectievelijk het strafrechtelijke traject wordt gevolgd), het moment
waarop de cautie moet worden gegeven, en, meer algemeen gesproken,
de vraag of (ook de overige) bestuursrechtelijke, dan wel strafprocesrechtelijke waarborgen van toepassing zijn.
De wetgever heeft (zoals in paragraaf 2.3.1.1 bleek) het onderscheid
tussen de strafrechtelijke opsporing en de bestuurlijke handhaving willen
aanscherpen, en kende in dat verband aan het stelsel van titel III WED een
betekenis toe die de benadering van de projectgroep Strafvordering 2001
heel dicht benadert.110
Gesteld kan worden dat, zolang dit ruime opsporingsbegrip het uitgangspunt vormt voor de WED, maar nog niet wordt aanvaard voor het Sv,
titel III WED (ook wat betreft deze kwestie) moet worden beschouwd als
een – ten opzichte van het Sv – zodanig afwijkend stelsel, dat eventuele harmonisering met het stelsel van het Sv voorlopig nog niet goed
bestuursrechtelijke handhaving) in bepaalde gevallen niet kan worden gemist. Het strafrecht dient, als
ultimum remedium, een aanvullende en ondersteunende rol te blijven vervullen. In dat verband schuilt
de toegevoegde waarde van de strafrechtelijke handhaving bijvoorbeeld in de mogelijkheid om bepaalde
dwangmiddelen toe te passen. En daarnaast vervult de strafrechtelijke handhaving een functie in het
geval een vrijheidsstraf in de rede ligt en/of de rechtsorde in ernstige mate is geschokt, dan wel: als het
– vanwege de overtreding – genoten voordeel moet kunnen worden teruggehaald. Zie in deze o.a. de
Kamerstukken II 1997-1998, 25 821, nr. 3, p. 4-6 en de Kamerstukken II 2003-2004, 29 370, nr. 1, p. 2.
Zie voor een kritische weging van deze uitgangspunten: A.H. Hartmann, ‘Strafrechtelijke handhaving
van de financiële wetgeving: houden of weggeven?’, in: NJB afl. 21, 21 mei 2004, p. 1068-1073. Hartmann
stelt zelfs voor de strafrechtelijke handhaving van (in ieder geval de) financiële wetgeving maar geheel
af te schaffen, dus ook voor wat betreft de zgn. Model B-varianten. Meer algemeen heeft de huidige
‘wildgroei’ in de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen, en de afstemmingsproblemen die
dat met zich meebrengt t.o.v. de strafrechtelijke handhaving, bij menigeen tot de verzuchting geleid dat
dergelijke afstemmingsproblemen eigenlijk alleen maar zijn op te lossen door een ‘knip’ aan te brengen
in de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving. Dat wil zeggen dat
de strafrechtelijke weg wordt afgesloten als is voorzien in de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op
te leggen. Anderen opteren meer voor het samenvoegen van beide handhavingsmodaliteiten in een
speciaal op ordeningswetgeving toegesneden ‘bestuursstrafrecht’ (zie voor de afstemmingsproblemen
tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving hoofdstuk 3).
Wat daar ook van zij, met dit alles kan worden geïllustreerd dat in het kader van de handhaving van
ordeningswetgeving het doel van het onderzoek, en niet de verdenking, doorslaggevend is voor het
regime dat daarbij van toepassing is.
110 Wel werd het zicht op het opsporingsbegrip waarbij het doelcriterium vooropstaat, als het ware
onttrokken door het afgezwakte verdenkingscriterium, waarop de discussies zich leken te
concentreren. Vgl. de MvT bij hoofdstuk 5 (handhaving) van het wetsvoorstel Derde tranche Algemene
wet bestuursrecht (29 april 1994; Kamerstukken II 23 700) en met name het NV II over hetzelfde
wetsvoorstel: ‘Opsporing (…) is gericht op strafrechtelijke afdoening. (curs. schr.) Voorzover in dat
verband bevoegdheden worden uitgeoefend, zijn daaraan in de wet voorwaarden gesteld die betrekking
hebben op het bestaan van een vermoeden van overtreding van een strafbaar feit. In vele gevallen
betreft dat het bestaan van een verdachte of verdenking (als redelijk vermoeden van schuld in de zin
van artikel 27 Sv), maar dat behoeft niet steeds het geval te zijn (vgl. de artikelen 551 en 552 Sv en de in
de memorie van toelichting aangehaalde arresten van de Hoge Raad inzake artikel 75 van de Jachtwet
(HR 30 oktober 1984, NJ 1985, 275) en art. 23, eerste lid, WED (HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633). In
laatstgenoemd arrest is de reikwijdte van het opsporingsbegrip in de WED zodanig geïnterpreteerd
dat dit mede handelingen omvat die tot doel hebben na te gaan waar zich in concreto een overtreding
van een in de WED strafbaar gesteld feit voordoet, in geval er ‘aanwijzingen’ zijn dat een economisch
voorschrift niet is nageleefd.’ Zie ook S&J no. 128 (2003), p. 40.
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denkbaar lijkt. Anders gezegd: ook het ‘ruimere’ opsporingsbegrip dat
wordt gehanteerd in het kader van de WED, rechtvaardigt een eigen – ten
opzichte van het Sv afwijkende – regeling van het opsporingsonderzoek
met betrekking tot de ‘economische delicten’ die onder het werkingsbereik van de WED vallen. Dat laatste geldt overigens ook voor andere
ordeningswetgeving waarin (eveneens) wordt uitgegaan van een ‘ruim’
opsporingsbegrip, waarbij het doelcriterium vooropstaat.
Overigens moet in dit verband nog worden gewezen op het voorontwerp
‘Verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van
terroristische misdrijven’. Naar het zich laat aanzien zal in dat verband
art. 132a Sv worden gewijzigd. Het doelcriterium zal daarbij vooropstaan.111 Indien het voorontwerp tot wet wordt, zal de noodzaak om met
betrekking tot de WED een apart opsporingsbegrip te hanteren komen
te vervallen. Art. 132a Sv zal dan het uitgangspunt vormen. Daarmee
wordt de mogelijkheid geschapen om te differentiëren in de voorwaarden waaronder tot opsporing mag worden overgegaan, aangezien deze
voorwaarden niet langer deel uitmaken van het opsporingsbegrip als
zodanig. Zo bezien schuilt (wat deze kwestie betreft) het verschil tussen
de WED en het Sv dus niet langer in het gehanteerde of te hanteren ‘enge’
of ‘ruimere’ opsporingsbegrip, maar in de voorwaarden waaronder mag
worden opgespoord.
In hoofdstuk 3 zal hier nog nader op worden ingegaan.
2.3.1.3 Gedwongen ‘koppelverkoop’
Ten slotte in het kader van deze inleidende (sub)paragrafen nog een
enkele algemene opmerking over de zogenoemde ‘koppelverkoop’ tussen
de WED-stelsels die de opsporing, respectievelijk de vervolging en de
sanctionering normeren.
In de inleidende opmerkingen van paragraaf 2.3.1 bleek dat een aantal
eigenaardigheden van het economische delict voor de regering de
belangrijkste redenen vormden om ten behoeve van de opsporing van
economische delicten een stelsel van verruimde opsporingsbevoegdheden te introduceren. Daarnaast vereisten deze eigenaardigheden in de
ogen van de regering speciale deskundigheid bij het OM en de rechter,
een zekere snelheid en strengheid in de vervolging en bestraffing en de
mogelijkheid om ingrijpende maatregelen te treffen.
In de literatuur zijn in de loop van de tijd – zo bleek – kanttekeningen
geplaatst bij deze onderbouwing van de wenselijkheid om daartoe een
speciale kaderwet voor economische delicten in het leven te roepen.

111 In het voorontwerp luidt het nieuwe art. 132a: ‘Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in
verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het nemen van
strafvorderlijke beslissingen’. Daarmee is het opsporingsbegrip ontdaan van de voorwaarden waaronder
tot opsporing mag worden overgegaan. Die voorwaarden worden elders geregeld.
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Hiervoor is betoogd dat, in ieder geval wat betreft het stelsel van speciale opsporingsbevoegdheden, de argumenten van de regering in de loop
van de tijd als het ware plaats hebben gemaakt voor een andere ratio. Of
dat ook geldt voor bijvoorbeeld de vereiste snelheid en strengheid in de
vervolging en bestraffing (die o.m. tot uitdrukking komen in het sanctiestelsel van de WED) wordt elders in dit rapport besproken. Wat daarvan
ook zij, het is allerminst vanzelfsprekend dat de (huidige) ratio die ten
grondslag ligt aan het opsporingsregime van titel III WED, automatisch
met zich meebrengt dat de economische delicten die daarvoor in aanmerking komen, tevens dienen te worden onderworpen aan het sanctiestelsel
van de WED. Anders gezegd: het is de vraag of de ‘koppelverkoop’ tussen
het speciale opsporingsregime en het sanctiesysteem van de WED wel
in alle opzichten voor de hand ligt. Verderop in dit rapport zal, mede op
basis van de analyse van het sanctiesysteem van de WED, worden voortgeborduurd op deze vraag, en zal worden nagegaan of de systematiek van
de WED een eventuele ‘ontkoppelingsconstructie’ toelaat, of dat daarmee
de samenhang in die systematiek te zeer geweld zou worden aangedaan.
2.3.2 De afzonderlijke bepalingen van titel III WED
2.3.2.1 Art. 17 WED; de aanwijzing van opsporingsambtenaren112
Op grond van art. 17 lid 1 onder 1e WED worden allereerst de ambtenaren
van art. 141 Sv belast met de opsporing van economische delicten. Voor
deze (reguliere) opsporingsambtenaren gelden geen beperkingen voor wat
betreft de opsporingstaak die in art. 17 WED aan hen is opgedragen.113

112 Zie ook art. 23 a (56 oud) WED. Dat artikel zal verderop worden behandeld.
113 In dit verband kan worden onderscheiden in twee betekenissen van de zinsnede ‘belasten met
opsporing’ (deze zinsnede komt zowel voor in het huidige art. 141 en 142 Sv, als in de bijzondere wetten
waarop art. 142 lid 1 onder c doelt):
1 het ‘belasten met opsporing’ in de betekenis van het ‘aanduiden’ van de categorieën
opsporingsambtenaren die reeds op grond van een andere titel de status van opsporingsambtenaar
hebben verkregen, en aan wie wordt opgedragen de feiten die strafbaar zijn gesteld in de
desbetreffende wet, op te sporen (dan wel: ten aanzien van wie buiten twijfel wordt gesteld dat het
opsporen van deze delicten tot hun taak wordt gerekend)
2 het ‘belasten met opsporing’ in de betekenis van het ‘verlenen van een opsporingsbevoegdheid’ (ter
zake van bepaalde strafbare feiten) aan bepaalde categorieën ambtenaren die nog niet de status van
opsporingsambtenaar bezitten.
In art. 17 lid 1 WED worden beide betekenissen door elkaar gebruikt. Voor de redenen die
ten grondslag liggen aan de keuze van de wetgever om zich (in bijzondere wetten) van beide
betekenissen te bedienen, zie Blok en Besier dl. I, p. 431 e.v.: daarmee wordt buiten twijfel gesteld,
dat de opsporingstaak van reguliere opsporingsambtenaren zich ook uitstrekt tot feiten die in de
desbetreffende bijzondere wetten strafbaar zijn gesteld. Als de zinsnede ‘belasten met opsporing’
alleen zou worden gebruikt om buitengewone opsporingsambtenaren een opsporingsbevoegdheid te
verlenen, zou immers o.g.v. een a contrario redenering kunnen worden geconcludeerd dat reguliere
opsporingsambtenaren die bevoegdheid niet hebben.
Daarnaast stelt deze constructie buiten twijfel dat reguliere opsporingsambtenaren tevens kunnen
beschikken over de bevoegdheden die in art. 18 e.v. WED aan de opsporingsambtenaren van art.
17 WED worden toegekend. In die zin zou art. 17 lid 1 onder 1e kunnen worden beschouwd als een
‘schakelbepaling’.
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Op grond van art. 17 lid 1 onder 3e WED worden ook de ambtenaren van de
rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, belast met de opsporing van
economische delicten. Het spreekt voor zich dat de wetgever daarbij vooral
het oog had op economische delicten die verband houden met het grensoverschrijdende verkeer. Het is echter niet uitgesloten dat de opsporingstaak van
deze ambtenaren zich ook uitstrekt tot andere economische delicten.
Dat ligt wat anders voor de – met de opsporing van economische delicten
belaste – buitengewone opsporingsambtenaren die op grond van art. 17 lid
1 onder 2e WED door Onze minister, in overleg met Onze andere ministers
die het aangaat, worden aangewezen. Blijkens de wetsgeschiedenis kan de
Minister van Justitie, bij (in de Staatscourant bekendgemaakte) beschikking, deze ambtenaren belasten met de opsporing van alle of sommige
economische delicten.114
Dat de Minister van Justitie op grond van art. 17 lid 1 onder 2e WED is
gehouden deze ambtenaren aan te wijzen ‘in overleg met Onze andere
ministers die het aangaat’ is niet geheel zonder betekenis. In de zinsnede
‘in overleg met’ ligt besloten dat het overleg tot overeenstemming moet
hebben geleid. Volgens Hollander is dat af te leiden uit de wetsgeschiedenis
en uit het feit dat op verscheidene andere plaatsen in de WED de zinsnede
‘na overleg met’ wordt gebezigd (vgl. het huidige art. 24 lid 1 en art. 37
WED). Deze laatste zinsnede schrijft volgens Hollander slechts voor dat de
Minister van Justitie het oordeel en de mening van zijn ambtgenoten over
zijn plannen dient te vragen, waarbij overeenstemming niet nodig is.
De ratio van het vereiste van overeenstemming met betrekking tot de
aanwijzing van opsporingsambtenaren lijkt (volgens Hollander) te zijn dat
deze opsporingsambtenaren weliswaar onder de verantwoordelijkheid van
het OM en (uiteindelijk) van de Minister van Justitie vallen, maar dat ze
veelal op de ‘pay-roll’ van andere ministeries voorkomen. Een beslissende
stem voor de andere ministers ligt dan ook voor de hand.115

114 Vgl. Hollander a.w. p. 120. Zie voorts het Verslag van het nadere mondelinge overleg met de Minister
van Justitie. Vgl. ook de eerste aanwijzing krachtens art. 17 lid 1 onder 2e WED (beschikking d.d. 2 mei
1951, 2e afd. A. no. 2148) waarin ambtenaren van het Bureau Justitiële Bouwcontrole van de Centrale
Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting uitsluitend werden belast met de opsporing van
overtredingen van art. 17 van de Wederopbouwwet.
In de Editie Schuurman & Jordens (no. 128: Wet op de Economische Delicten) is – als bijlage – een
uitgebreid overzicht opgenomen van de inmiddels vele beschikkingen van de Minister van Justitie
waarbij buitengewone opsporingsambtenaren worden aangewezen voor de opsporing van (bepaalde)
economische delicten. (De aanwijzingssystematiek is – zoals verderop nog zal blijken – sinds 1 april
1994 gewijzigd; zie voor een onderlinge vergelijking bijvoorbeeld de achtste druk (1987), en de 11e druk
(2003) van nr. 128 van S&J.) Vooral vóór 1 april 1994 werd in de overzichten zowel gerangschikt naar de
verschillende opsporingsdiensten/ambtenaren die met de opsporing van bepaalde economische delicten
waren belast, als naar de verschillende wettelijke regelingen ten aanzien waarvan de opsporing van
overtredingen aan de desbetreffende opsporingsdiensten en/of -ambtenaren was opgedragen.
115 Omdat dat niet gold voor de instelling en samenstelling van economische kamers, werd in art. 39 en 40
WED oud nog gesproken van de ‘instelling en samenstelling op voordracht van de Minister van Justitie na
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Deze taaktoedeling (o.g.v. art. 142 lid 1 onder Sv jo. art. 17 WED) is op zich
niets bijzonders. Het is een gebruikelijke aanwijzings- en/of schakelbepaling, die in praktisch elke bijzondere wet voortkomt.116 Wel is het, voor
een goed begrip van de strekking en de achtergrond van art. 17 WED,
noodzakelijk om – bij wijze van intermezzo – een kort historisch uitstapje te
maken.
Tot de wijziging van art. 142 Sv (in het kader van de nieuwe Politiewet
1993) luidde art. 142:
‘Met de opsporing van strafbare feiten zijn ook belast zij, aan wier
waakzaamheid bij bijzondere wetten of verordeningen de handhaving
of de zorg voor de naleving daarvan, of de opsporing van de daarin
bedoelde strafbare feiten, is toevertrouwd, een en ander voor zoveel die
feiten betreft.’
De geschiedenis van art. 142 gaat terug tot het Ontwerp Wetboek van
Strafvordering van 1828. Art 1 van het Ontwerp (art. 11 van het latere
wetboek) bevatte een opsomming van de opsporingsambtenaren.
Echter, lid 8 van de ontwerpbepaling liet er geen twijfel over bestaan dat
deze opsomming niet enumeratief was bedoeld.
Lid 8 luidde: ‘[Met het opsporen …zijn (tevens) belast…] al de andere
beambten in zaken van de bijzondere wetten aan hunne waakzaamheid
toevertrouwd.’
Dit stelsel stond in de opeenvolgende ontwerpen van het Wetboek
nauwelijks ter discussie, afgezien van een enkele opmerking over enige
tekstuele onduidelijkheden.
Ter gelegenheid van de invoeringswet Wetboek van Strafvordering
onderging het (tot art. 142 vernummerde) artikellid een wezenlijke
redactionele wijziging. Dat hield verband met het feit dat, ten gevolge
van de in bijzondere wetten gebezigde uitdrukkingen (zoals: ‘de betreffende personen worden belast met: de handhaving van de bijzondere
wet; de zorg voor de naleving van de bijzondere wet; het waken tegen
overtredingen van de bijzondere wet,’ enz.) niet altijd onbetwistbaar
vaststond of de desbetreffende ambtenaren al dan niet over opsporingsbevoegdheid beschikten. Door de nieuwe redactie werd dat
overleg met de ministers wie het aangaat’ (in afwijking van art. 38 en 39 ORO, waarin nog werd gesproken
van ‘in overleg met de ministers wie het aangaat’).
116 Vgl. bijvoorbeeld de Visserijwet 1963, waarin in art. 59 wordt bepaald, dat met de opsporing van de feiten,
strafbaar gesteld bij art. 55 lid 2, 56 en 61 lid 3 Vw 1963, zijn belast: de opsporingsambtenaren van art.
141 Sv en de ambtenaren die de Minister van LNV daartoe aanwijst. Zie voorts art. 8k jo. 8j Opw. Het
verschil t.o.v. de Visserijwet 1963 (en ook de WED) is dat de opsporingsambtenaren in de Opw zelf worden
aangewezen, dus zonder tussenkomst van de Minister van Justitie of van een vakminister. Overigens kent
de WWM een dergelijke bepaling niet. Daar ligt de nadruk op de bevoegdheden waarover de ‘reguliere’
opsporingsambtenaren in het kader van de opsporing van WWM-delicten kunnen beschikken. Wel wordt
het toezicht op de naleving van deze wet expliciet geregeld, alsmede de aanwijzing van de ambtenaren
– onder wie de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv – die daarmee worden belast. Daarvoor is (deels)
weer wel de tussenkomst van de Minister van Justitie, in overleg met de Minister van Verkeer en
Waterstaat, vereist.
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ondervangen. Daarmee liet de wetgever er geen misverstand meer over
bestaan dat ook personen die waren belast met het ‘toezicht’ op de
naleving van een wet, over opsporingsbevoegdheid beschikten.
Zoals bleek, heeft de WED-wetgever ervoor gekozen om die lijn
niet te volgen. Functionarissen die waren belast met het toezicht
op de naleving van economische wetgeving, hadden daarmee – in
tegenstelling tot het stelsel van art. 142 Sv (oud) – niet automatisch
‘opsporingsbevoegdheid’ in de zin van titel III WED. Daarvoor was een
aanwijzingsbesluit van de Minister van Justitie nodig. Zo bezien kan
het stelsel van art. 17 WED worden beschouwd als een voorloper van
het huidige art. 142 Sv.117 Pas toen ter gelegenheid van de concipiëring
van de nieuwe Politiewet (1993) werd geconstateerd dat het tot dan
toe geldende stelsel van art. 142 tot de nodige wildgroei leidde, onderging ook art. 142 een (met art. 17 lid 1 onder 2e WED vergelijkbare)
wijziging.118 In dat verband kreeg ook het onderscheid reguliere opsporingsambtenaren versus buitengewone opsporingsambtenaren wat
meer reliëf in die zin, dat aan het onderscheid bepaalde consequenties
werden verbonden. Uitgangspunt werd dat buitengewone opsporingsambtenaren – in tegenstelling tot reguliere opsporingsambtenaren – in
beginsel door de Minister van Justitie dienden te worden aangewezen.
Voorts moest aan bepaalde eisen worden voldaan, die verschilden van
de opleidings- en andere benoemingseisen die golden voor de reguliere
politie. Kortom: ‘handhavers’ van bijzondere wetten ontleenden hun
opsporingsbevoegheid niet langer automatisch aan het feit dat ze in
de desbetreffende wet waren belast met enigerlei vorm van toezicht of
(meer algemeen) met handhaving. Daarvoor was een aanwijzing door
(in beginsel) de Minister van Justitie nodig, tenzij de opsporingsbevoegdheid rechtstreeks werd toegekend in de desbetreffende bijzondere
wet zelf. Wat dat laatste betreft werd opgemerkt, dat een en ander
onverlet liet, dat ‘in enige bijzondere wet (in formele zin) opsporingsambtenaren met een in die wet geregelde opsporingsbevoegdheden
werden aangewezen’. Dit diende dan wel met zoveel woorden in die
wet zelf te zijn bepaald en omschreven. ‘Er blijven derhalve bijzondere
117 Zoals al eerder bleek, kan de WED ook in andere opzichten worden beschouwd als voorloper voor
wat betreft een aantal wijzigingen die inmiddels in het commune strafrecht zijn doorgevoerd. Zo liet
de Commissie vermogensstraffen zich inspireren door de ervaringen die onder de werking van de
WED waren opgedaan met de (t.o.v. het Sv) ruimere transactieregeling. Dat leidde ertoe dat ook in het
commune strafrecht een verruimde regeling werd opgenomen bij de wet van 31 maart 1983, Stb. 1983,
153. Voorts is ook de introductie van de boetecategorieën (eveneens op voorstel van de Commissie
vermogensstraffen) ontleend aan art. 6 WED. En ook de ‘Plukse-wet’ (10 december 1992, Stb. 1993, 11)
is voor een belangrijk deel geïnspireerd door de WED. Zie o.m. S&J, no 128, 11e druk, p. 18.
118 Zie voor een bespreking van (de wetsgeschiedenis van) het nieuwe stelsel van art. 142 Sv: D.V.A.
Brouwer en P.H.S. van Rest, ‘Van bijzonder naar buitengewoon; vragen rond het nieuwe artikel 142 Sv’,
in: DD 26 (1996), afl. 4, p. 327-349. En (kort): R. Roodzant, A.H.C. van Oosterhout, H.F.M. Bouwmeister,
‘Buitengewoon opsporingsambtenaar in wording’, in: Algemeen Politieblad, nummer 23, 26 november
1994, p. 12-14.
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opsporingsambtenaren bestaan die niet door de Minister van Justitie
zijn aangewezen.’ Na verloop van tijd zou dan worden nagegaan of ook
op dat terrein een meer eenvormig beleid wenselijk zou zijn.119
Als gezegd, was het vereiste van aanwijzing door de Minister van
Justitie voor wat betreft WED-delicten al eerder geregeld in art. 17
WED. Art. 17 WED kan dan ook worden gerekend tot de ‘restcategorie’
zelfstandige wettelijke (delegatie)bepalingen – inzake de aanwijzing
van opsporingsambtenaren – waarop de wetgever doelde; echter,
met als bijzonderheid dat in art. 17 WED de aanwijzing van opsporingsambtenaren niet wordt overgelaten aan een vakminister, maar
(eveneens) wordt opgedragen aan de Minister van Justitie. Dat roept
de vraag op wat de verhouding is tussen art. 142 Sv (nieuw) en art. 17
lid 2 WED. Temeer, daar uit de parlementaire stukken blijkt dat art.
142 niet van toepassing is op art. 17 WED: ‘De (…) redactie van art.
17, eerste lid, (…) brengt, gelezen in samenhang met art. 25120(…) tot
uitdrukking dat artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering op de
opsporing van economische delicten niet van toepassing is.’121 Dat
laatste sluit echter geenszins uit dat art. 142 Sv wel degelijk een functie
kan hebben met betrekking tot art. 17 WED. Dat kan als volgt worden
toegelicht. Een nadere beschouwing van art. 142 Sv leert, dat aan dit
artikel twee functies kunnen worden toegeschreven. In de eerste plaats
een ‘grondslagfunctie’, dat wil zeggen dat aan dat artikel een titel
kan worden ontleend voor opsporingsbevoegdheid. En in de tweede
plaats een ‘schakelfunctie’, dat wil zeggen dat art. 142 Sv tevens de
schakel vormt tussen enerzijds het regime van de aanwijzingsbepalingen bij of krachtens bijzondere wetten en anderzijds het regime van
het Wetboek van Strafvordering (vgl. art. 127 Sv). Gesteld kan worden
dat de bepalingen van art. 142 lid 1 onder a en b, zowel een grondslagfunctie als een schakelfunctie vervullen (waarbij in dit geval de
schakelfunctie a.h.w. besloten ligt in de grondslagfunctie). Art. 142 lid
1 onder c vervult echter, althans voor aanwijzingsbepalingen in wetten
in formele zin, alleen de functie van schakelbepaling. Het betreft de
‘restcategorie’ waar de Minister op doelde.122 Voor de in art. 142 lid 1
onder c genoemde toezichthouders die bij of krachtens verordeningen
van lagere wetgevers zijn aangewezen, vervult art. 142 lid 1 onder c
weer wel (tevens) de grondslagfunctie. Dat art. 142 lid 1 onder c voor
119 MvT bij het ontwerp Politiewet 1993 (22 563) p. 23; zie voorts Brouwer en Van Rest, a.w. p. 333.
120 Art. 25 WED luidt: ‘Voor zover daarvan niet in deze wet (…) is afgeweken, gelden ten aanzien van de
opsporing van economische delicten de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.’
121 Zie S&J , dl. 128 (2003) p. 115 en de MvT bij wet van 21 mei 1969, Stb. 1969, 232.
122 Het was overigens wel zuiverder geweest om in art. 142 lid 1 onder 1 Sv niet te spreken van ‘personen
die bij bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare feiten worden belast’, maar
van ‘personen die bij of krachtens bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare
feiten worden belast’. Overigens wordt er in de beschouwingen over art. 142 lid 1 onder c niet al te
zwaar getild aan het woordje ‘bij’, en gaat men ervan uit dat dit delegatiebepalingen niet uitsluit.
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wat betreft de aanwijzingsbepalingen in wetten in formele zin niet
de functie van grondslag vervult, houdt verband met het feit dat de
bijzondere wet (in formele zin) reeds zelf de grondslag vormt voor de
opsporingsbevoegdheid van de daarin aangewezen (buitengewone)
opsporingsambtenaren.123
In die zin heeft dus ook art. 17 lid 1 onder 2e WED nog steeds een
zelfstandige (grondslag)functie, ook al lijkt de ratio en de strekking
van art. 17 WED inmiddels te zijn ‘opgelost’ in de ratio en de strekking
van het gewijzigde art. 142 Sv. Dat laatste wordt nog eens versterkt
doordat in de praktijk de toekenning van opsporingsbevoegdheid
aan buitengewone WED-opsporingsambtenaren tegenwoordig veelal
zowel geschiedt op grond van titel III WED, als op grond van art. 142
lid 3 Sv,124 en dat daardoor de aanwijzingsbesluiten sindsdien niet
meer alleen zijn gebaseerd op art. 17 lid onder 2e WED, maar ook op
grond van art. 142 Sv.125 De in de aanwijzingsbesluiten aangewezen
buitengewone opsporingsambtenaren vallen daarmee onder het
regime van het Besluit Buitengewone Opsporingsambtenaar (AMvB
o.g.v. art. 142 lid 4 Sv). In dat verband is ook de delegatiebepaling van
art. 17 lid 3 (regels omtrent de beëdiging van de WED-opsporingsambtenaren) gemoderniseerd en is aansluiting gezocht bij art. 142 lid
4 Sv. Men zou echter kunnen stellen dat – nu de regeling van de beëdiging en dergelijke van WED-opsporingsambtenaren is geïntegreerd in
het BBO – art. 17 lid 3 in feite geheel overbodig is geworden.126
123 Vgl. Blok en Besier, deel I, p. 431.
124 Dat houdt verband met het feit dat de aanwijzingsbesluiten veelal de opsporingsbevoegdheid
voor zowel economische delicten als commune delicten regelen. Soms zelfs verschaffen de
aanwijzingsbesluiten de bevoegdheid tot het opsporen van alle strafbare feiten (vgl. art. 142 lid
3 Sv), zonder nog onderscheid aan te brengen tussen commune en economische delicten. In
feite wordt daarmee een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid toegekend. Dat is ook een van de
redenen waarom de regering voornemens is de opsporingsambtenaren aan wie deze ‘algemene
opsporingsbevoegdheid’ wordt toegekend (met name de BOD’s nieuwe stijl), in de toekomst onder te
brengen onder art. 141 Sv.
125 Het betreft hier dus de ‘grondslagfunctie’ en niet de ‘schakelfunctie’ van art. 142 Sv, in dit geval van
art. 142 lid 3 jo. lid 4.
126 Systematisch bezien hoeft dat echter niet het geval te zijn. In theorie is het immers denkbaar dat
de opsporingstaak van WED-opsporingsambtenaren niet wordt uitgebreid in de zin van art. 142 lid
3 Sv zodat ook art. 142 lid 4 niet van toepassing is. Voor deze (theoretische) gevallen vervult art.
17 lid 3 WED dus nog wel degelijk een functie. In dat licht bezien is ook verklaarbaar waarom de
grondslag voor het BBO zowel is ontleend aan art. 142 lid 4 Sv, als aan art. 17 lid 3 WED. Omgekeerd
kan uit dat laatste worden afgeleid dat art. 142 lid 4 Sv alleen betrekking heeft op de aanwijzing
van opsporingsambtenaren krachtens art. 142 lid 1 onder a en b (en lid 2 en 3, op grond waarvan de
opsporingstaak van buitengewone opsporingsambtenaren kan worden uitgebreid). Dat wil zeggen
dat art. 142 lid 4 slechts betrekking heeft op de aanwijzing van opsporingsambtenaren voorzover
de grondslag daarvoor kan worden ontleend aan art. 142 Sv. Art. 142 lid 4 heeft zo bezien dus geen
betrekking op de aanwijzingsbepalingen in bijzondere wetten. Dat wordt nog eens bevestigd door de
considerans van het BBO (AMvB, ter uitvoering van art. 142 lid 4 Sv, alsmede van art. 17 lid 3 WED):
‘Gelet op artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 17, derde lid, Wet economische
delicten (…).’
Indien de wetgever ervan zou zijn uitgegaan dat art. 142 lid 4 ook betrekking heeft op de
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Vastgesteld kan worden dat de aanwijzing van en de toekenning van
opsporingsbevoegdheid aan WED-opsporingsambtenaren, systematisch bezien, inmiddels is geëvolueerd tot een vrij ondoorzichtig stelsel,
dat zowel wordt beheerst door art. 17 e.v. WED, als door art. 142 en
het daarop geënte BBO, alsmede de daarop gebaseerde ministeriële
uitwerkingsregelingen. Tegelijkertijd is gebleken dat art. 17 WED niet
helemaal is vergroeid met het stelsel van art. 142 Sv (in ieder geval niet
voor wat betreft de grondslagfunctie van art. 142) en dus nog steeds
een zekere zelfstandige betekenis heeft. Dat wil zeggen dat art. 17
WED uit historisch oogpunt kan worden gerekend tot de ‘restcategorie’ zelfstandige wettelijke (delegatie)bepalingen waarop de wetgever
doelde in het kader van de herziening van art. 142 Sv. Het betreft dus
een aanwijzingsbepaling die zelfstandig (dus zonder grondslag in art.
142 Sv) de titel verschaft voor de opsporingsbevoegdheid in de zin van
titel III WED. Echter, aangezien de opsporingstaak van de krachtens
art. 17 lid 1 onder 2e WED aangewezen opsporingsambtenaren in de
praktijk veelal tot ‘alle strafbare feiten’ wordt uitgebreid (op de grondslag van art. 142 lid 3) bestaat er bij de regering het voornemen om de
desbetreffende buitengewone opsporingsambtenaren – met name de
BOD’s – dan ook maar de status van opsporingsambtenaar in de zin
van art. 141 Sv te verlenen. Dat zal betekenen dat de ‘grondslagfunctie’
van art. 17 lid 1 onder 2e WED voor deze categorie opsporingsambtenaren haar betekenis zal verliezen. Immers, zij vallen dan onder het bereik

aanwijzingsbepalingen in bijzondere wetten, dan was deze verwijzing naar art. 17 lid 3 WED geheel
overbodig geweest en had ook art. 17 lid 3 niet hoeven te worden ‘aangepast’ aan art. 142 lid 4 Sv,
maar had het kunnen worden geschrapt. Voorts kan nog worden verwezen naar art. 3 van het BBO,
waarin expliciet wordt bepaald: ‘De titel bedoeld in art. 142, eerste lid, onder a en b en de aanvullende
bevoegdheid op grond van artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering worden
overeenkomstig dit hoofdstuk verleend.’
Deze systematiek sluit overigens goed aan bij de opmerkingen van de minister t.a.v. de
‘restcategorie’ buitengewone opsporingsambtenaren (van art. 142 lid 1 onder c) die hun status van
opsporingsambtenaar rechtstreeks ontlenen aan bijzondere wetten, en die dus de ‘buitenbeentjes’
vormen in het beoogde nieuwe stelsel. De minister gaf daarin aan dat na verloop van tijd zal worden
nagegaan of er ook op dat terrein een meer eenvormig beleid wenselijk zou zijn. Aangenomen mag
worden dat dit ook geldt voor de regeling van de beëdiging, opleidingseisen e.d. van deze ambtenaren.
Dat alles sluit overigens niet uit dat het regime van de BBO in de praktijk wel degelijk (alvast/mede) van
overeenkomstige toepassing kan worden verklaard op deze opsporingsambtenaren. Zo ligt het voor
de hand dat met name voor wat betreft de (in de verordeningen van lagere wetgevers aangewezen)
toezichthouders, die (op grond van art. 142 lid 1 onder c,) tevens (kunnen) worden beëdigd tot
buitengewoon opsporingsambtenaar, onder een regime zullen moeten vallen dat verglijkbaar is met
dat van het BBO. Hoewel uit de wetsgeschiedenis van art. 142 Sv (nieuw) kan worden afgeleid dat aan
de lagere wetgevers – ook wat deze kwestie betreft – grote vrijheid wordt gelaten, is het immers niet
goed verdedigbaar dat juist deze toezichthouders niet zouden zijn onderworpen aan een (met de BBO
vergelijkbaar) regime voor beëdiging, bekwaamheidseisen enz.
Geconcludeerd kan dus worden dat art. 17 lid 3 WED in theorie nog steeds een zelfstandige functie
vervult, en (mede) de grondslag vormt voor het BBO. Zie voor de oorspronkelijke AMvB ter uitvoering
van art. 17 lid 3 WED: het KB van 28 maart 1952, Stb. 175, tot het vaststellen van regelen omtrent de
beëdiging van ambtenaren, belast met de opsporing van economische delicten (Stb. 1952, no 175). De
opleiding van opsporingsambtenaren werd aanvankelijk geregeld d.m.v. circulaires en brieven van de
Minister van Justitie. Ook dat is inmiddels geregeld in het BBO ter uitvoering van art. 142 lid 4 Sv.

Kenmerken en bijzonderheden van de WED

van art. 17 lid 1 onder 1e WED. Zoals hiervoor is aangetoond, heeft art.
17 lid 1 onder 1e WED geen grondslagfunctie, maar een schakelfunctie.
Verderop zal daarop, in het kader van het ontwerp Wet op de BOD’s,
nog nader worden ingegaan.
Het belangrijkste verschil ten opzichte van de (meeste) andere bijzondere wetten is dat in de WED aan de Minister van Justitie (evenals in het
kader van art. 142 Sv) een belangrijke rol is toebedacht.127 Daarin lijkt het
karakter van de WED, als centraal wettelijk kader voor economische delicten, en in dat verband de centrale regie van het departement van Justitie,
tot uitdrukking te komen, in ieder geval voor wat betreft de aanwijzing
van de (buitengewone) opsporingsambtenaren.128 Dat vertaalde zich
aanvankelijk in aanverwante regelgeving, zoals inzake de benoemingseisen en de beëdiging van deze opsporingsambtenaren. Echter, zoals
hiervoor bleek, zijn de aanwijzingsbesluiten in het kader van de WED
inmiddels onderworpen aan het regime van de BBO (AMvB ter uitvoering
van art. 142 lid 4 Sv). Dat doet evenwel op zichzelf niets af aan de centrale
regie van het ministerie van Justitie inzake de aanwijzing van en de
toedeling van opsporingsbevoegdheid aan WED-opsporingsambtenaren.
Uit het stelsel van art. 17 WED blijkt voorts, dat het in zijn uitwerking wordt
gekenmerkt door een zekere mate van differentiatie. Dat geldt in ieder
geval voor de omvang van de taken waarmee de buitengewone opsporingsambtenaren van art. 17 lid 1 onder 2e worden belast. Immers, zoals bleek,
127 In veel bijzondere wetten wordt het (in de daarin opgenomen delegatiebepaling) aan een vakminister
overgelaten opsporingsambtenaren aan te wijzen. Vgl. de hierboven nootsgewijs besproken Visserijwet
1963, waarin in art. 59 wordt bepaald dat met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij art.
55 lid 2, art. 56 en 61 lid 3 Vw 1963, zijn belast: de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv en de
ambtenaren die de Minister van LNV daartoe aanwijst. Echter, in sommige andere bijzondere wetten
wordt de aanwijzing van de opsporingsambtenaren die zijn belast met de opsporing van de daarin
strafbaar gestelde feiten, (evenals in de WED) opgedragen aan de Minister van Justitie. Vgl. art. 83
van de Kernenergiewet. Daarin worden de ambtenaren, die krachtens art. 58 door de desbetreffende
vakministers zijn aangewezen als toezichthoudende ambtenaren, tevens met de opsporing van de bij
of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten belast ‘voor zover zij bij besluit van Onze Minister van
Justitie zijn aangewezen’. (Vgl. de ratio van de herziening van art. 142, zoals hierboven uiteengezet.)
Tevens zijn deze ambtenaren belast met de opsporing van een aantal ‘connexe’ of ‘annexe’ delicten, te
weten: art. 179 t/m 182 en 184 Sr, voorzover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of
handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.
Zoals verderop zal blijken, is een aantal van de in deze wet strafbaar gestelde feiten inmiddels tot
‘economisch delict’ in de zin van art. 1 en 1a WED bestempeld. De (o.g.v. art. 83 Kernenergiewet) door
de Minister van Justitie aangewezen opsporingsambtenaren zijn echter niet (o.g.v. art. 17 lid 1 onder2e) opnieuw aangewezen als opsporingsambtenaar, ditmaal in de zin van titel III WED. Voor deze en
vergelijkbare categorieën opsporingsambtenaren is een nieuw artikel ingevoegd in titel III WED, te
weten art. 23 a WED, teneinde er geen misverstanden over te laten bestaan dat ze kunnen beschikken
over de bevoegdheden van art. 18 e.v. WED. Waarom de ‘normale’ weg van art. 17 WED niet is gevolgd,
is niet geheel duidelijk. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat art. 17 WED niet enkel als een
‘schakelbepaling’ kan worden beschouwd. Art. 23 a WED heeft die functie in ieder geval wel.
128 Wel behouden de vakministers, zoals bleek, vanwege praktische en budgettaire redenen een belangrijke
stem in de aanwijzing van WED-opsporingsambtenaren. Vanuit die invalshoek bezien zou men kunnen
stellen dat juist daarin de noodzaak van centraal toezicht door het ministerie van Justitie schuilt.
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kan de Minister van Justitie de opsporingstaak van deze ambtenaren
beperken tot bepaalde economische delicten (alhoewel tegenwoordig in
de praktijk veelal een ‘algemene’ opsporingsbevoegdheid wordt toegekend
o.g.v. art. 142 lid 3 Sv). Van differentiatie is echter geen sprake voor wat
betreft de omvang van het bevoegdhedenpakket waarover de ambtenaren
van art. 17 WED kunnen beschikken.129 De (reguliere en buitengewone)
opsporingsambtenaren van art. 17 kunnen zonder uitzondering beschikken over alle speciale en (t.o.v. het Sv) ruime opsporingsbevoegdheden van
titel III WED. Men zou kunnen stellen dat het stelsel van ‘verticale’ (en ten
dele ook ‘horizontale’130) differentiatie in het toedelen van bevoegdheden,
dat kenmerkend is voor het Sv, niet is doorgetrokken naar de WED. Ook in
die zin kent de WED dus een ‘ruimer’ stelsel van bevoegdheden dan het Sv.
Daar komt nog bij dat het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel in
het Sv in vergaande mate wettelijk is ‘voorgestructureerd’ (in de vorm van
voorwaarden waaronder bepaalde bevoegdheden mogen worden uitgeoefend, en in de vorm van het vereiste van toestemming of een machtiging
in bepaalde gevallen), terwijl de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets
in de WED geheel aan de opsporingsambtenaren zelf wordt overgelaten.
Anders gezegd: de ambtenaren van art. 17 WED kunnen naar eigen inzicht
gebruikmaken van de opsporingsbevoegdheden van titel III WED, mits dat
in het belang van de opsporing is en mits dat redelijkerwijs nodig is voor de
vervulling van hun taak.
Maar afgezien daarvan kan nog worden gewezen op de ‘opeenstapelingen’
van diverse toezicht- en opsporingsbevoegdheden die het gevolg kunnen
zijn van het stelsel van art. 17 WED en van de aanwijzingsbepalingen in
andere bijzondere wetten. Zo is het niet ongebruikelijk dat toezichthouders (in de zin van art. 5:11 Awb) worden aangewezen als buitengewone
opsporingsambtenaren in de zin van art. 17 lid 1 onder 2e WED. Zij
beschikken daarmee in beginsel (onbeperkt) over de toezichtbevoegdheden van afdeling 5.2 Awb, de opsporingsbevoegdheden van titel III
WED, de commune opsporingsbevoegdheden van het Sv en daarnaast in
sommige gevallen ook nog over de speciale opsporings- en/of toezichtbevoegdheden waarin is voorzien in de bijzondere wet (of verordening) met
de handhaving waarvan ze zijn belast.
In het kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 is betoogd
dat het ontbreken van een wettelijke differentiatie in de toedeling van
de ‘ruime’ WED-opsporingsbevoegdheden, vaak in combinatie met
129 Met uitzondering van art. 23 a lid 2 WED. Differentiatie m.b.t. de opsporingsbevoegdheden van de WED
blijkt dus op zichzelf niet wezensvreemd te zijn aan het stelsel van titel III WED.
130 Vgl. bijvoorbeeld art. 126h Sv (infiltratie), 126j (stelselmatige inwinning van informatie over de
verdachte), 126l (het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel).
Deze bevoegdheden mogen in beginsel slechts worden uitgeoefend door de opsporingsambtenaren
van art. 141-b Sv. Voor sommige van deze (en andere) bijzondere opsporingsbevoegdheden geldt dat
onder bepaalde – in een AMvB geregelde – voorwaarden ter zake van opleiding en samenwerking
met de ‘reguliere’ opsporingsambtenaren, ook buitengewone opsporingsambtenaren kunnen worden
ingeschakeld. Vgl. art. 126h lid 4 en 126j lid 4 Sv. Voor art. 126l geldt dat dus niet.

Kenmerken en bijzonderheden van de WED

andere toezicht- en opsporingsbevoegdheden, wel eens de belangrijkste oorzaak zou kunnen zijn voor de zekere mate van ‘wildgroei’ in de
opsporingspraktijk. Vanuit dat gezichtpunt bezien, heeft de wijziging van
het stelsel van art. 142 dus onvoldoende verandering kunnen brengen
in destijds gesignaleerde wildgroei die de aanleiding vormde voor het
nieuwe stelsel. Om ongedifferentieerde en (ook anderszins) onwenselijke opeenstapelingen van bevoegdheden toch te kunnen indammen,
en daarmee onwenselijke machtsconcentraties in de opsporingsfase een
halt toe te roepen, is in het kader van dat onderzoek een andere, nieuwe
denkrichting voorgesteld. Daarop zal in hoofdstuk 3 van dit rapport nader
worden ingegaan. De voorstellen lopen deels parallel met het streven
van de regering naar (wat hiervoor werd genoemd) de ‘stroomlijning van
de buitengewone opsporing’, in het kader waarvan inmiddels ook het
ontwerp ‘Wet op de BOD’s’ en ‘het functioneel parket’ in de steigers staan.
Ook daaraan zal nog nader aandacht worden besteed. Hier kan worden
volstaan met de vaststelling dat zowel het voornemen van de regering om
tot een betere stroomlijning van de buitengewone opsporing te komen,
als de bevindingen van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001, tot een
zekere herwaardering kunnen (en waarschijnlijk ook zullen) leiden van
het huidige stelsel van aanwijzing van buitengewone opsporingsambtenaren en de (toedeling van de) ‘afwijkende’ opsporingsbevoegdheden
waarover deze ambtenaren kunnen beschikken. Het behoeft geen betoog
dat dit ook consequenties zal hebben voor het stelsel van titel III WED.
2.3.2.2 Art. 18; inbeslagneming
In het kader van de concipiëring van de Wet herziening GVO sloot de
minister zich aan bij het standpunt van de Commissie-Moons, dat de
inbeslagnemingsbepalingen van het Sv te weinig armslag boden aan
politie en justitie.131
In dat verband had de Commissie vastgesteld dat in vele bijzondere
wetten (zoals de WED), in tegenstelling tot het Sv, wél was voorzien in een
algemene inbeslagnemingsbevoegdheid: ‘Vele bijzondere wetten kennen
thans aan opsporingsambtenaren een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid toe. De inbeslagneming is meestal “te allen tijde” toegelaten
en kent geen beperkende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld ten aanzien
van verschoningsgerechtigden. De inbeslagnemingsbevoegdheid is voorts
niet gekoppeld aan andere strafvorderlijke activiteiten; noch ontdekking
op heterdaad in het kader van volgen, noch aanhouding, noch staande
houden zijn voor de inbeslagneming vereist.’132 De Commissie had
vervolgens voorgesteld om aan alle opsporingsambtenaren een ‘algemene
inbeslagnemingsbevoegdheid’ toe te kennen, omdat uit de ervaring die

131 Zie Herziening van het gerechtelijk vooronderzoek, Rapport van de Commissie herijking Wetboek van
Strafvordering, Arnhem 1990, p. 90.
132 Hiervoor a.w. p. 90.
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daarmee (in het kader van bijzondere wetten) was opgedaan, was gebleken dat daaraan grote behoefte bestond. De minister voegde daar (in de
MvT bij het ontwerp Wet herziening GVO) nog een argument aan toe:
voor wat betreft de regeling van de inbeslagnemingsbevoegdheid diende
‘de centrale rol van het WvSv’ te worden hersteld.133 In dat verband
overwoog de minister dat hij, ‘gelet op de aard van het recht waarop door
de inbeslagneming inbreuk wordt gemaakt – namelijk alle rechten die
een gebruik van het inbeslaggenomen voorwerp inhouden – alsmede
op het stelsel van waarborgen waarmee de inbeslagneming is omgeven
(zie de artt. 116-118 en 552a Sv)’ een verruiming van de inbeslagnemingsbevoegdheid voor gewone opsporingsambtenaren verantwoord
achtte.134 Echter, wel met de toevoeging dat deze verruimde inbeslagnemingsbevoegdheid slechts kon worden toegepast onder de beperkende
voorwaarde dat er sprake moest zijn van een ontdekking op heterdaad, of
van een verdenking van een misdrijf in de zin van art. 67 lid 1 Sv.135
Hoewel dus was beoogd in het Sv een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid te introduceren, was er, vanwege deze beperkende
voorwaarde, in feite nog steeds sprake van een (t.o.v. de algemene
inbeslagnemingsbevoegdheid in bepaalde bijzondere wetten) ‘beperkte’
inbeslagnemingsbevoegdheid.136
In dat opzicht is van het herstel van de ‘centrale rol van het wetboek’, in
ieder geval voor wat betreft de regeling van de inbeslagnemingsbevoegdheid, dus weinig terechtgekomen. Wel is de inbeslagnemingsbevoegdheid
in het Sv enigszins opgerekt en aangepast aan de ruime inbeslagnemingsbevoegdheid in bijzondere wetten. Daarin komt opnieuw de
‘voortrekkersrol’ van de bijzondere wetten tot uitdrukking, in die zin dat
daarvan een zekere reflexwerking uitgaat ten opzichte van het commune
strafprocesrecht.137 Dat de wetgever er van meet af aan niet voor heeft

133 Kamerstukken II, 1992-1993, 23 241, nr. 3, p. 16.
134 Daarbij ging de minister er aan voorbij dat de in bijzondere wetten toegekende ruime of ‘algemene’
inbeslagnemingsbevoegdheid in veel gevallen zowel wordt toegekend aan ‘gewone’ als aan
‘buitengewone’ opsporingsambtenaren. In die zin beschikten ook de ‘gewone’ opsporingsambtenaren
dus al over een ‘algemene’ inbeslagnemingsbevoegdheid, zij het beperkt tot bepaalde delicten. In
plaats van in deze te onderscheiden tussen gewone en buitengewone opsporingsambtenaren, was
– wat deze kwestie betreft – een onderscheid tussen commune delicten en bijzondere delicten een
zuiverder benadering geweest.
135 Daarbij sloot de minister aan bij het door de Commissie-Moons voorgestelde nieuwe art. 96 Sv, dat
luidde: ‘In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit, of in geval van verdenking van
een misdrijf als omschreven in art. 67, eerste lid, is de opsporingsambtenaar bevoegd te allen tijde de
daarvoor vatbare voorwerpen in beslag te nemen en daartoe elke plaats te betreden.’
136 Dat gold ook voor het ontwerp art. 96 van de Commissie-Moons, hoewel daarin nog de
zinsnede ‘te allen tijde’ was opgenomen, hetgeen nog enigszins lijkt te duiden op een algemene
inbeslagnemingsbevoegdheid. Deze zinsnede is overigens niet overgenomen. Desondanks ging ook de
minister – ter zake van het nieuwe art. 96 Sv – uit van een ‘algemene inbeslagnemingsbevoegdheid’.
Zie Kamerstukken II 1992-1993, 25 251, nr. 3, p. 17.
137 Terzijde zij nog opgemerkt dat de minister met het ‘herstel van de centrale positie’ van de
dwangmiddelenregeling in het Sv iets anders op het oog leek te hebben dan een volledige
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gekozen de ‘echte’ algemene inbeslagnemingsbevoegdheid waarin is
voorzien in bepaalde bijzondere wetten, over te nemen in het Sv, kan
worden herleid tot ‘een zorgvuldige afweging van de door de opsporingspraktijk en de bescherming van de rechten van degene bij wie het
voorwerp inbeslaggenomen is, gestelde eisen’.138
De vraag is vervolgens, waarom deze belangenafweging met het oog op
de opsporing van ‘bijzondere delicten’ (zoals de WED-delicten) kennelijk
tot andere uitkomsten hebben geleid dan dezelfde belangenafweging
met betrekking tot de opsporing van commune delicten. Meer concreet:
waarom is (bijvoorbeeld) in de WED, in afwijking van het Sv, voorzien
in een inbeslagnemingsbevoegdheid die niet is onderworpen aan de
voorwaarde van ontdekking op heterdaad of van een verdenking van
strafbare feiten als omschreven in art. 67 lid 1 Sv.
Wat art. 18 WED betreft, verantwoordde de minister dat als volgt: ‘Het
is op het gebied van de economische delicten meer dan elders mogelijk,
dat in een gegeven geval geen sprake kan zijn van heterdaad, maar dat
– bijvoorbeeld ter gelegenheid van een boekenonderzoek – feiten worden
geconstateerd, die snel ingrijpen noodzakelijk maken om verdwijning van
bewijsmateriaal te voorkomen.’139
Hoewel mag worden aangenomen dat ook bij deze onderbouwing van de
(t.o.v. het Sv) ruimere inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED de
wisselwerking tussen toezichtbevoegdheden en opsporingsbevoegdheden
nog niet vooropstond,140 is niet helemaal uit te sluiten dat de minister

‘harmonisatie’ of ‘uniformering’ van de dwangmiddelen die in het Sv alsmede in de verschillende
bijzondere wetten waren toegekend. De minister verstond onder het ‘herstel van de centrale positie’
een zodanige verruiming van de algemene regeling in het Sv, dat daarmee het oneigenlijke gebruik van
de ruimere bevoegdheidsbepalingen in bijzondere wetten kon worden tegengegaan. Dat impliceerde
overigens in de visie van de minister dat de bijzondere wetgever nog altijd de mogelijkheid heeft en zal
moeten hebben om t.o.v. het Sv afwijkende en ‘op het delict toegesneden’ bevoegdheden te creëren.
Vgl. Kamerstukken II, 1992-1994, 12 251, nr. 6 (MvA), p. 5.
138 MvT (Kamerstukken II, 25 251, nr. 3) p. 16.
Zie uitgebreider over de behandeling van het ontwerp art. 96 Sv (nieuw): D.V.A. Brouwer,
Dwangmiddelen in bijzondere wetten, Deventer 1999, m.n. p. 26-32.
139 Zie Kamerstukken II, 1947-1948, 603, nr. 3, p. 21.
Daar kwam overigens nog bij dat ook de mogelijkheid van verbeurdverklaring (t.o.v. het Sv) aanzienlijk
werd verruimd, zodat er ook aanmerkelijk meer in beslag kon worden genomen dan voorheen,
ongeacht of de desbetreffende voorwerpen of vermogensbestanddelen al dan niet aan de veroordeelde
toebehoorden. In de MvT werd deze relatie tussen deze ruimere verbeurdverklaringregeling en de
algemene inbeslagnemingsbevoegdheid ook onderschreven.
140 Overigens werd er, zoals nog zal blijken, ook vóór de aanpassing van de bepalingen van titel III WED
in het kader van de 2e aanpassingswet derde tranche Awb, geen scherp onderscheid gemaakt tussen
enerzijds toezicht/controle en anderzijds opsporing. Gelet op bijvoorbeeld art. 23 WED (oud) lagen de
controle op de naleving van de voorschriften van art. 1 WED en de opsporing van overtredingen daarvan
in elkaars verlengde. In art. 23 WED (oud) werden de daarin geregelde bevoegdheden (onderzoek
aan zaken) zelfs met zoveel woorden toegekend met het oog op de controle op de naleving van de
voorschriften van art. 1 WED.
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daarop ook het oog had.141 Wat daar ook van zij, aan deze wisselwerking tussen toezicht en opsporing zijn in de loop van de tijd argumenten
ontleend voor een optimale afstemming van toezicht- en opsporingsbevoegdheden in het kader van de handhaving van economische en
andere ordeningswetgeving.142 Dat versterkt de hiervoor gerefereerde
onderbouwing (door de minister) van de ruime inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED. Ook Brouwer laat zich in die zin uit: ‘Waar
in de wetsgeschiedenis wél inhoudelijke argumenten voor de ruimere
inbeslagnemingsbevoegdheid werden aangevoerd, vinden we een aanwijzing voor de functie die de bevoegdheid in bijzondere wetten vervult.
De mogelijkheid om voorwerpen in beslag te nemen lijkt vooral noodzakelijk in gevallen waarin bij controle strafbare feiten worden ontdekt.
Om te voorkomen dat het aangetroffen (bewijs)materiaal verdwijnt,
moet onmiddellijk tot inbeslagneming overgegaan kunnen worden. De
algemene inbeslagnemingsbevoegdheid lijkt zodoende vooral bedoeld om
de overgang van toezicht naar opsporing zo effectief mogelijk te maken.
Anders gezegd: een algemene inbeslagnemingsbevoegdheid kan de informatie- en bewijspositie die in de sfeer van het toezicht is verkregen, voor
de strafvorderlijke sfeer veilig stellen. Men kan daarom verwachten dat
elke bijzondere wet die een regime van toezicht in het leven roept, ook een
algemene inbeslagnemingsbevoegdheid zal kennen.’143
Resteren nog enkele vragen.
In de eerste plaats de vraag of voor inbeslagnemingsbevoegdheid van art.
18 WED ook het verdenkingscriterium van het Sv geldt.
In paragraaf 2.3.1.1 is uiteengezet dat in de visie van de regering de
opsporingsbevoegdheden van titel III WED (waaronder de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18) kunnen worden toegepast nog voor er
sprake is van een concrete verdenking.144 Een aanwijzing dat een wettelijk voorschrift in de zin van art. 1 en 1a WED is overtreden, is voldoende.
De regering werd daarin gevolgd door het Hof Arnhem. In zijn arrest van
9 juli 2001145 overwoog het Hof: ‘(…) kunnen alle bevoegdheden, opgenomen in titel III WED, dus ook de bevoegdheid om krachtens art. 18 WED
141 Zoals bleek, was het uitgangspunt van de wetgever weliswaar dat er in de WED – t.o.v. andere bijzondere
wetten – een scherpere grens moest worden getrokken tussen toezicht en opsporing. Bij de behandeling
van art. 17 kwam dat bijvoorbeeld tot uitdrukking in de regel dat toezichthouders slechts d.m.v. een
aanwijzing van de Minister van Justitie de status van opsporingsambtenaar verwerven en daarmee kunnen
beschikken over de opsporingsbevoegdheden van titel III WED. Maar dat neemt niet weg dat het toezicht
op de naleving van bijzondere wetten, en ook de opsporing van feiten die in die wetten strafbaar waren
gesteld, in de praktijk vaak in één hand lagen aangezien deze toezichthouders veelal tevens werden
aangewezen als opsporingsambtenaren. Het is dus niet ondenkbaar dat de minister, stellende dat snel
ingrijpen geboden is als ‘boekenonderzoek’ strafrechtelijk bewijsmateriaal oplevert, tevens doelde op (het
uitoefenen van) toezichtbevoegdheden waarbij strafbare feiten worden geconstateerd.
142 Vgl. par. 3.1.2.
143 Brouwer, a.w. p. 44.
144 Zie de betreffende Kamerstukken, waaruit in par. 3.1.2 uitgebreid is geciteerd.
145 Hof Arnhem 9 juli 2001, LJN-nummer: AB2594, Zaaknr: 21-000395-01.
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uitlevering ter inbeslagneming te vorderen, worden toegepast vóórdat
sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van
Strafvordering. Daartoe volstaat een concrete aanwijzing van overtreding
van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 1 en 1a WED.’
In dit verband is in paragraaf 2.3.1.1 nootsgewijs verwezen naar enkele
auteurs die de wijze waarop de wetgever – voor wat betreft deze ‘ruime’
benadering – aanhaakte bij HR 9 maart 1993, NJ 1993, 633, ten stelligste afwezen. Met name ten aanzien van art. 18 WED zijn zij van mening
dat daarvoor een concrete verdenking is vereist en er dus sprake moet
zijn van ‘opsporing in enge zin’. Zo beroept Keulen zich op art. 94 Sv,
dat betrekking heeft op de categorieën voorwerpen die vatbaar zijn voor
inbeslagneming (voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de
dag te brengen, of om wederrechtelijk verkregen voordeel, als bedoeld in
art. 36e Sr, aan te tonen, dan wel welker verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen). Daaruit leidt hij af ‘dat het bij
inbeslagneming gaat om een opsporingsbevoegdheid in enge zin’.146 Dat
impliceert volgens Keulen dat de inbeslagnemingsbevoegdheid slechts
mag worden toegepast voorzover er sprake is van een vermoedelijk
gepleegd strafbaar feit.147
Ook Brouwer is van mening dat de wijziging van de inbeslagnemingsbevoegdheid – bij de Tweede Aanpassingswet derde tranche – berust op
een te ruime lezing van het genoemde arrest: ‘De uitspraak van de Hoge
Raad had betrekking op de in art. 23, lid 1, WED opgenomen bevoegdheid vervoermiddelen aan te houden, naar bepaalde plaatsen over te
brengen, te doen lossen, etc. Deze bevoegdheid zou zowel in het kader
van het toezicht als in het kader van de opsporing in enge zin van pas
kunnen komen. Anders gezegd: naar haar aard verzet deze bevoegdheid
zich er niet tegen dat zij (ook) in de sfeer van het toezicht aangewend
wordt.’ Dat ligt volgens Brouwer echter anders voor de bevoegdheid tot
inbeslagneming. Onder verwijzing naar art. 134 Sv148 stelt hij vast dat de
inbeslagnemingsbevoegdheid naar haar aard strafvorderlijk van aard is
en slechts kan worden toegepast ‘ter opsporing in enge zin’. Voor inbeslagneming kan het genoemde arrest dan ook niet van betekenis zijn.149
Daarop voortbordurend, is Brouwer voorts nog van mening dat de toevoeging aan art. 18 WED van de zinsnede ‘in het belang van de opsporing’
voor de inbeslagneming dan ook inhoudsloos is.150
146 Daar tekent hij overigens bij aan dat D.R Doorenbos daar anders over denkt (in T&C Sv, Deventer 1995,
aant. 1 ad art. 18 WED).
147 Zie B.F. Keulen, Economisch Strafrecht, Arnhem 1995, p. 289.
148 Art. 134 Sv: Onder beslagneming van enig voorwerp wordt verstaan het onder zich nemen of gaan
houden van dat voorwerp ten behoeve van de strafvordering.
149 Zie Brouwer, a.w., p. 48.
150 In par. 3.1.2 bleek dat in alle bepalingen van titel III WED waarin opsporingsbevoegdheden worden
geregeld, de clausules ‘in het belang van de opsporing’ en ‘voorzover redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is’ werden opgenomen.
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De vraag is echter of de standpunten van de regering en van beide schrijvers wel zozeer uiteenlopen als op het eerste gezicht lijkt. De regering
gaat er weliswaar van uit dat er geen sprake hoeft te zijn van een ‘concrete
verdenking’ van een ‘door een bepaalde persoon gepleegd delict’ om de
bevoegdheden van titel III WED te mogen uitoefenen (anders gezegd:
er hoeft geen sprake te zijn van een concrete verdachte in de zin van
art. 27 Sv). Maar er dient wel sprake te zijn van ‘concrete aanwijzingen
dat er een economisch voorschrift is overtreden’.151 In die zin moet er
dus wel degelijk sprake zijn van ‘een vermoedelijk gepleegd strafbaar
feit’ (vgl. de opvatting van Keulen hiervoor). Aangenomen dat art. 94 Sv
van overeenkomstige toepassing is op art. 18 WED, rijst vervolgens de
vraag of (m.n.152) de daarin voorkomende zinsnede ‘voorwerpen die
kunnen dienen om de waarheid aan het licht te brengen’ (waar Keulen
naar verwijst) moet worden uitgelegd als ‘het aan de dag brengen van de
waarheid terzake van het strafbare feit waarvan een bepaalde verdachte
wordt verdacht’. Of dat in die zinsnede wellicht ook besloten zou kunnen
liggen: ‘nagaan waar zich in concreto de overtreding voordoet’.153
Andersom geredeneerd, is het eveneens nog maar de vraag of ‘een
concrete aanwijzing dat er een ernstig strafbaar feit is gepleegd’ onvoldoende ‘verdenking’ (tegen N.N.) oplevert om – ook op grond van het
Sv – voorwerpen in beslag te mogen nemen teneinde ‘de waarheid aan het
licht te brengen’.154 Ervan uitgaande dat dergelijke ‘concrete aanwijzingen’ onder omstandigheden voldoende verdenking opleveren om – ook
op grond van het Sv – tot inbeslagneming over te gaan, zou het verschil
tussen het stelsel van art. 18 WED, respectievelijk van het Sv, niet in de
eerste plaats verband houden met de vraag of er al dan niet sprake is van
een ‘concrete verdenking’, of liever gezegd een ‘concrete verdachte’. Het
verschil zou dan primair schuilen in de ernst van het delict, als zijnde

151 Zie de citaten die in par. 3.1.2 nootsgewijs zijn opgenomen.
152 De overige ‘gevallen’ waarin inbeslagneming mogelijk is, leveren geen of nauwelijks problemen op, of
kunnen ‘analoog’ worden benaderd.
153 Vgl. de desbetreffende citaten die (nootsgewijs) in par. 3.1.2 zijn opgenomen: ‘(…) opsporing in het kader
van de WED kan zich niet alleen richten op gevallen waarin sprake is van een concrete verdenking van
een door een bepaalde persoon gepleegd delict. Zijn er aanwijzingen dat een economisch voorschrift
niet is nageleefd, dan brengt het belang van de opsporing mee dat (door monsterneming en dergelijke)
wordt nagegaan waar zich in concreto een overtreding voordoet.’
154 Zo zal er geen twijfel over bestaan dat de opsporingsambtenaar die een bebloed mes aantreft naast
een door messteken omgebracht slachtoffer, dat mes in beslag mag nemen om (aan de hand van
sporenonderzoek) een ‘concrete verdachte’ te achterhalen. Maar zelfs als er slechts sprake is van
‘concrete aanwijzingen’ dat er met het aangetroffen mes een moord is gepleegd, terwijl zowel de
verdachte als het lijk nog zoek is, dan zal de rechter de desbetreffende opsporingsambtenaar niet
afrekenen op het feit dat hij het mes in beslag heeft genomen (om de waarheid aan de dag te brengen)
terwijl er nog geen sprake is van een ‘concrete verdenking’. Vergelijkbare situaties zijn denkbaar in het
kader van de opsporing van economische delicten. Met dit verschil dat er in dat geval geen (wettelijke)
beperking bestaat wat betreft de aard en de ernst van het delict met het oog waarop in beslag mag
worden genomen. Anders gezegd: niet zozeer in de aard van de verdenking, maar in de ernst van het feit
lijkt het onderscheidend criterium schuil te gaan voor de reikwijdte van het stelsel van het Sv, resp. van
art. 18 WED.
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het belangrijkste criterium voor de vraag wanneer tot inbeslagneming
kan worden overgegaan. Immers, het Sv stelt, zoals bleek, een aantal
voorwaarden om tot inbeslagneming te kunnen overgaan, waaronder een
zekere mate van ernst van het delict. Verderop zal nader worden ingegaan
op dat laatste aspect van het proportionaliteitsvereiste en zal worden
nagegaan of dat (ondanks dat deze doel-middel-afweging in het Sv wél,
en in art. 18 WED niet wettelijk is voorgestructureerd) eigenlijk wel tot
wezenlijke verschillen leidt.
Ook wat betreft de benadering van Brouwer kan men zich afvragen of de
zienswijze van de regering zonder meer moet worden afgewezen met een
verwijzing naar art. 134 Sv. Voorop moet worden gesteld dat wat onder
inbeslagneming moet worden verstaan, analoog wordt bepaald door het
– in de betekenistitel van het Sv voorkomende – art. 134. Maar ook hier
kan weer de vraag worden gesteld of de term ‘strafvordering’ (in de
zinsnede ‘ten behoeve van de strafvordering’ in art. 134 lid 1 Sv) per
definitie impliceert dat er (ten tijde van de inbeslagneming) al sprake
dient te zijn van een concrete verdachte. Of dat wellicht mag worden
aangenomen dat inbeslagneming ook mogelijk is teneinde na te gaan
‘waar zich in concreto een overtreding voordoet’, om vervolgens te
kunnen overgaan tot de strafvordering jegens een (door nader onderzoek
bekend geworden) ‘concrete verdachte’.
Wat daar ook van zij, het zal duidelijk zijn dat in dit verband nog een
aantal vragen onbeantwoord is gebleven. Het had dan ook de voorkeur
verdiend dat de wetgever de afwijking van art. 18 WED (t.o.v. het Sv),
voorzover daarvan – wat betreft het verdenkingscriterium – al sprake
is, meer expliciet in de WED tot uitdrukking had gebracht in plaats van
daarvoor aan te haken bij een enkel arrest van de Hoge Raad. Daarnaast
rijst de vraag of de suggestie die wordt gewekt, dat voor de bevoegdheid
tot inbeslagneming op grond van art. 18 WED een heel ander verdenkingscriterium geldt dan voor de inbeslagnemingsbevoegdheden van het
Sv, niet tot onnodige misverstanden leidt. Sterker nog, het stelsel van art.
18 WED lijkt – niet alleen wat betreft het verdenkingscriterium, maar ook
wat betreft de andere aspecten die besloten liggen in het proportionaliteitsvereiste (zoals verderop nog zal blijken) – zozeer aan te leunen tegen
het stelsel van het Sv, dat er veel voor te zeggen zou zijn geweest dat de
wetgever de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED had geharmoniseerd met het stelsel van het Sv. Daarvoor pleit ook dat het EHRM
zich (in verschillende uitspraken155) zich zeer kritisch heeft uitgelaten
over ongeclausuleerde discretionaire bevoegdheden van functionarissen om onderzoek in bedrijven te verrichten. Aangenomen mag worden
dat eenzelfde kritische houding al helemaal op haar plaats is in geval
155 Vgl. de zaak ‘Colas est e.a. vs. Frankrijk’, NJ 2003, 452 en de andere zaken waarnaar het hof in die
uitspraak verwijst.
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van ingrijpende bevoegdheden als inbeslagneming van voorwerpen,
waardoor het desbetreffende bedrijf ernstige schade kan oplopen. Het
betreft hier de kwestie van het proportionaliteitsvereiste. Bij de vraag
of er in een concreet geval aan het proportionaliteitsvereiste is voldaan,
kan onder andere een rol spelen of en in hoeverre er sprake is van voorafgaande toestemming van een rechterlijke of andere hogere autoriteit, of en
in hoeverre er bijvoorbeeld sprake is, of kan zijn, van een inbreuk op art.
8 EVRM (recht op privacy) en of in dat verband is voldaan aan de vereisten van ‘in accordance with the law’ (foreseeability, accessibility e.d.),
‘legitimate aim’ en ‘necessary in a democratic society’. Aangenomen mag
worden dat daarnaast ook de mate van verdenking een rol kan spelen bij
de vraag in hoeverre (i.c.) het proportionaliteitsbeginsel in een concreet
geval in acht wordt genomen.
Kortom: er is veel voor te zeggen de ‘algemene’ inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED in bovenstaande zin aan te scherpen en daarbij
aan te haken bij de zorgvuldige belangenafweging die – in deze – aan het
stelsel van het Sv te grondslag ligt. Anders gezegd: er is veel voor te zeggen
het stelsel van art. 18 WED te harmoniseren met het stelsel van het Sv.
Ten slotte in dit verband nog een enkel woord over de vermeende
zin ledigheid van de aan art. 18 WED toegevoegde zinsnede ‘in het belang
van de opsporing’. Deze toevoeging lijkt inderdaad wat dubbelop.156
Zoals in paragraaf 2.3.1.1 bleek, heeft de wetgever deze zinsnede toegevoegd aan alle bevoegdheidsbepalingen van titel III WED om daarmee
het onderscheid tussen enerzijds het (toezichts)regime van de Awb en
anderzijds het (opsporings)regime van de WED te beklemtonen en tegelijkertijd buiten twijfel te stellen dat deze bevoegdheden – anders dan
de Awb-toezichtbevoegdheden – kunnen worden uitgeoefend met als
uitsluitend doel een strafrechtelijke afdoening.157 Voor de bevoegdheid
tot inbeslagneming gold dat laatste echter al. Toch kan met de minister
worden ingestemd dat het de duidelijkheid alleen maar ten goede komt als
de zinsnede ‘in het belang van de opsporing’ wordt toegevoegd aan alle
bevoegdheden van titel III WED.158

156 De toevoeging lijkt – nog afgezien van de argumenten van Brouwer – al dubbelop omdat de betreffende
bepalingen zijn opgenomen in titel III WED: ‘Van de opsporing’. Dat impliceert reeds dat de daarin
geregelde bevoegdheden voor geen ander doel mogen worden aangewend dan voor de opsporing. Dat
geldt overigens niet alleen voor art. 18 WED, maar ook voor de andere bevoegdheden van titel III WED.
De toevoeging ‘in het belang van de opsporing’ lijkt aan de andere kant enigszins te wringen met
het gegeven dat de bevoegdheden als omschreven in titel III WED (feitelijk gesproken) ook kunnen
worden toegepast in het kader van het bestuurlijk toezicht (vgl. de daarmee overeenkomende
toezichtbevoegdheden van afd. 5.2 Awb). Daarbij moet echter worden aangetekend dat sommige van de
bevoegdheden van titel III WED weliswaar in detail, maar toch essentieel verschillen van de vergelijkbare
bevoegdheden van afd. 5.2 Awb. Zie de bespreking van de afzonderlijke bevoegdheden in de volgende
paragrafen.
157 Vgl. Kamerstukken II 1996-1997, 25 464, nr. 3, p. 12.
158 Zie t.a.p. (Kamerstukken II 1996-1997, 25 464, nr. 3, p. 12).
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Kortom: als men de toevoeging ‘in het belang van de opsporing’ overbodig acht omdat inbeslagneming ‘naar haar aard’ al strafvorderlijk is,
dan is de onderbouwing daarvan, met een verwijzing naar art. 94 en 134
Sv, misschien wat gezocht, maar niet onjuist. Aan de andere kan is deze
toevoeging, uit historisch oogpunt bezien, zeker verklaarbaar.
Een tweede resterende – met het voorafgaande samenhangende – vraag
waaraan nog een enkel woord zal worden gewijd, is de vraag of de
‘algemene inbeslagnemingsbevoegdheid’ in de WED ongedifferentieerd
moet kunnen worden toegepast. Dat wil zeggen: ongeacht (o.a.) de aard
en de ernst van het economische delict dat wordt opgespoord. Denkbaar
is bijvoorbeeld, dat in een bepaalde fase van het opsporingsonderzoek
waarin het argument van de ‘wisselwerking’ tussen toezicht en opsporing
geen rol meer speelt, en waarin ook anderszins geen gevaar (meer) bestaat
voor het verloren gaan van bewijsmateriaal, kan worden volstaan met een
inbeslagnemingsbevoegdheid in de zin van art. 96 Sv. Dat er in de WED
ruimte is voor een dergelijke vorm van differentiatie, blijkt wel uit art.
18 lid 1 WED, dat een machtiging van de officier van justitie voorschrijft
ingeval in beslag wordt genomen ter verbeurdverklaring uit hoofde van art.
7 onder e WED.
In dat verband zou men kunnen stellen dat het ‘hanteerbaarheidscriterium’ voorop moet staan en dat met het oog daarop een genuanceerd
stelsel van inbeslagnemingsbevoegdheden, meer of minder beperkt per
economisch delict of naargelang de fase van het opsporingsonderzoek,
minder wenselijk zou zijn.159 Desondanks lijkt tenminste enige mate van
differentiatie, zonder dat daarmee het ‘hanteerbaarheidscriterium’ geweld
wordt aangedaan, zeker niet ondenkbaar. Dat zou echter (afgezien van de
wisselwerking tussen toezicht en opsporing als argument voor de ruime
inbeslagnemingsbevoegdheid) wel een grondige analyse vragen van de
‘eigenaardigheden’ van economische delicten, waar de regering op doelde,
en die in de ogen van de regering een onderling samenhangend stelsel
van verruimde opsporingsbevoegdheden rechtvaardigden. Dan zou wel
eens kunnen blijken dat, zoals in de literatuur wel wordt beoogd, van deze
‘eigenaardigheden’ in de praktijk nauwelijks (meer) sprake is.160

159 Vgl. Brouwer, a.w., p. 74.
160 Zo stellen Mulder en Doorenbos dat de als ‘eigenaardigheden’ gepresenteerde kenmerken van het
economisch delict bij nader inzien weinig onderscheidend vermogen blijken te bezitten (zie voor deze
‘eigenaardigheden’ par. 1 hoofdstuk I van dit rapport). In de eerste plaats kent de Nederlandse wet- en
regelgeving ontelbare voorschriften waarvan de overtreding nog maar sinds kort een strafbaar feit
oplevert. Wat dat betreft onderscheiden economische delicten zich niet (meer) van andersoortige
(ordenings)delicten. Dat voor de nuchter calculerende burger de voordelen van de overtreding van een
regel zwaarder kunnen wegen dan de nadelen daarvan, geldt evenmin alleen voor economische delicten.
Voorts geldt de invalshoek dat economische wetgeving belangen beoogt te beschermen die voor de
gemiddelde burger niet onmiddellijk inzichtelijk zijn, ook voor andere (ordenings)wetgeving. Ook daarin
onderscheidt economische wetgeving zich niet. En ten slotte geldt de aan de ‘strenge’ economische
wetgeving ten grondslag liggende gedachte dat economische delicten gemakkelijk andere economische
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Het tot dusverre in deze subparagraaf besprokene kan als volgt worden
samengevat. Ondanks het streven van de regering om de centrale positie
van het Sv te herstellen, althans wat betreft het stelsel van dwangmiddelen, heeft de wetgever er niet voor gekozen om in het Sv – conform een
aantal bijzondere wetten als de WED – een ‘echte’ algemene inbeslagnemingsbevoegdheid op te nemen. De grenzen lagen, wat het Sv betreft, bij
het vereiste van ontdekking op heterdaad, dan wel bij de verdenking van
een misdrijf in de zin van art. 67 lid 1 Sv.
Voor wat betreft de WED heeft de belangenafweging tot andere resultaten geleid. De algemene inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED
wordt gerechtvaardigd door de noodzaak om snel te kunnen ingrijpen,
teneinde te voorkomen dat bewijsmateriaal dat in het kader van toezicht,
of bij de toepassing van andere WED-opsporingsbevoegdheden, boven
tafel komt, zoekraakt. Die benadering valt goed te rijmen met het eerder
uiteengezette concept van ‘de opsporing als sluitstuk van de primair
bestuursrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving’, zij het dat
er wel vraagtekens kunnen worden geplaatst bij het ongedifferentieerd
toepassen van deze ‘algemene’ inbeslagnemingsbevoegdheid, waarvoor
tevens het verdenkingscriterium van het Sv niet zou gelden.
Kortom, de belangrijkste reden voor het (t.o.v. het Sv) ruime en tegelijkertijd ongedifferentieerde stelsel van art. 18 lid 1 WED lijkt te zijn:
– het mogelijk maken van een zo effectief mogelijke overgang tussen
toezicht en opsporing;
– de wens om complexe bijzondere wetten zo hanteerbaar mogelijk te
maken voor opsporingsambtenaren.161
Op het eerste gezicht lijkt dan ook te moeten worden aanvaard dat de
argumenten die ten grondslag liggen aan de afwijkende regeling van de
inbeslagnemingsbevoegdheid in de WED, voldoende overtuigend zijn
om deze afwijkende regeling in zijn algemeenheid te rechtvaardigen.
Wel zou daarbij nog kunnen worden aangetekend dat het hanteerbaarheidscriterium een zekere mate van differentiëring in de algemene
inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED (en in het verdenkingsvereiste) allerminst hoeft uit te sluiten. Deze differentiëring zou vorm
kunnen worden gegeven door middel van het inperken van de gevallen
waarin, en de voorwaarden waaronder de inbeslagnemingsbevoegdheid
kan worden uitgeoefend (bijvoorbeeld rechterlijke toestemming vooraf).
Maar daarnaast is er zeker iets voor te zeggen om ook de noodzaak tot
inbeslagneming zelf in te perken. Bijvoorbeeld door het accent te verleggen naar minder verstrekkende bevoegdheden die hetzelfde doel dienen
(vgl. de waarheidsvinding), en waarmee dezelfde resultaten kunnen

delicten kunnen uitlokken (om bijv. de eigen concurrentiepositie veilig te stellen), evenzeer voor tal van
andere (ordenings)delicten. Zie Mulder en Doorenbos, a.w. p. 4-5.
161 Vgl. ook Brouwer, a.w. p. 74-75.
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worden bereikt als door middel van inbeslagneming.162 Zo is het in veel
gevallen niet per se noodzakelijk om voorwerpen in beslag te nemen en
aan het bedrijf te ontrekken om ‘de waarheid aan het licht te brengen’, met
name niet indien die gegevens ook anderszins kunnen worden verkregen,
zoals bijvoorbeeld door middel van onderzoek in het bedrijf zelf.163 De
vraag is alleen of dat alles expliciet wettelijk zou moeten worden geregeld.
Immers, de zinsnede ‘voorzover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak’ verplicht de opsporingsambtenaren ook nu al om eerst
te bezien of de bevoegdheden van bijvoorbeeld art. 19 (vorderen van
inzage in gegevens) en/of art. 21 (onderzoek aan zaken en/of monsterneming) kunnen volstaan, alvorens over te gaan tot een ingrijpender middel
als inbeslagneming. Men moet zelfs aannemen dat inbeslagneming een
onrechtmatige daad oplevert (met alle gevolgen van dien) als had kunnen
worden volstaan met het vorderen van inzage in gegevens, dan wel met
het vorderen van onderzoek aan zaken en/of monsterneming.
Zo bezien ligt in de zinsnede ‘voorzover redelijkerwijs voor de vervulling
van hun taak nodig is’, in samenhang met de overige opsporingsbepalingen van titel III WED, impliciet al een opdracht tot differentiatie besloten,
die voldoende flexibiliteit waarborgt, en die zo nodig in richtlijnen kan
worden uitgewerkt. Het is dan ook nog maar de vraag of – wat betreft de
wenselijkheid om een differentiatie aan te brengen in de bevoegdheid
tot inbeslagneming – een expliciete ‘wettelijke voorstructurering’ veel
zou toevoegen en niet te zeer ten koste zou gaan van het ‘hanteerbaarheidscriterium’, mits (ook door de rechter) ernst wordt gemaakt met het
subsidiariteits- en proportionaliteitsvereiste dat in (o.m.) art. 18 WED
besloten ligt.
Maar ook hier geldt weer dat art. 18 WED (niet zozeer wat betreft de redactie van dat artikel, maar wel wat betreft de feitelijke – door het EHRM
begrensde – reikwijdte daarvan) zozeer aanleunt tegen het stelsel van het
Sv, dat er veel voor valt te zeggen een harmonisatie van beide stelsels te
overwegen.
Ter afsluiting van deze subparagraaf nog een enkel woord over de
(steun)bevoegdheid die aan de opsporingsambtenaren van art. 17 WED
ten dienste staat met het oog op de inbeslagneming: de bevoegdheid

162 Dat is ook de belangrijkste ratio van art. 19 lid 1 WED. Vgl. Hollander, a.w., p. 127: ‘De bepaling van art.
19, lid 1, Awb van de Wet e.d. is mede in belangrijke mate geschreven ten behoeve van de justitiabelen.
Immers, nu de opsporingsambtenaren te allen tijde inzage kunnen vorderen van alle bescheiden, (…), zal
het veelal mogelijk zijn inbeslagnemingen, welker overbodigheid later aan de dag treedt, achterwege te
laten. Inzage (…) kan de opsporingsambtenaar een dusdanig inzicht geven (…) dat hij een aanvankelijk
voorgenomen inbeslagneming niet effectueert. Uiteraard kan ook het omgekeerde geval zich voordoen,
dat juist de inzage van bescheiden hem de overtuiging schenkt, dat achterwege laten van een
inbeslagneming een fout zou zijn.’
163 Vgl. in deze E.C. Mac Gillavry, Met Wil en Dank; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking
aan strafvordering door bedrijven (diss.), Wolf Legal Publishers, 2004, hoofdstuk 8, par. 7 en hoofdstuk 9
par. 6.
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om de uitlevering te vorderen van voorwerpen die voor inbeslagneming
vatbaar zijn (art. 18 lid 1 laatste volzin WED).
Voor deze (steun)bevoegdheid geldt, algemeen gesproken, hetzelfde als
hetgeen hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de (hoofd)bevoegdheid
van art. 18 WED: de inbeslagneming. Dat is ook niet zo verwonderlijk
aangezien deze bevoegdheden sterk in elkaars verlengde liggen, ook wat
betreft de ratio die aan de bevoegdheid om uitlevering te vorderen ten
grondslag ligt. Als kan worden volstaan met een bevel tot uitlevering ter
inbeslagneming, dan behoort niet te worden overgegaan tot ingrijpender
maatregelen om de inbeslagneming van de daarvoor vatbare voorwerpen
zeker te stellen. Zo bezien kan dus worden gesproken van een steunbevoegdheid die ertoe kan bijdragen dat degene bij wie in beslag wordt
genomen zo min mogelijk wordt belast met overheidsoptreden.
Toch is daarmee het verhaal nog niet af. Aangezien het hier gaat om een
‘medewerkingsplicht’ rijst de vraag of het bevel tot uitlevering ook mag
worden gericht tot de verschoningsgerechtigden en tot de verdachte.
Anders gezegd: of het regime van het Sv in deze (de bescherming van
de verschoningsgerechtigden van art. 96a lid 3 Sv en het verbod van art.
96a lid 2 Sv om het bevel tot uitlevering tot de verdachte te richten) van
overeenkomstige toepassing is, nu in art. 18 WED de bevoegdheid om
uitlevering te vorderen niet, althans niet expliciet, aan enige beperking is
onderworpen.
Met name over de vraag of het bevel tot uitlevering mag worden gericht
tot de verdachte (in het geval de bijzondere wet daarover zwijgt) is in de
literatuur verschillend gedacht.164 Het is immers denkbaar dat daaraan
het nemo-tenetur-beginsel in de weg staat. Echter, de Hoge Raad heeft
de knoop doorgehakt. In een aantal (deels in de vorige noot gerefereerde) arresten besliste de Hoge Raad, dat een bevel tot uitlevering op
grond van een (ongeclausuleerde) bepaling in een bijzondere wet ook
tot de verdachte kon worden gericht. In HR 27 oktober 1996, NJ 1997,
232 overwoog de Hoge Raad bijvoorbeeld dat in (o.a.) art. 18 WED, mede
gelet op de wetsgeschiedenis, geen onderscheid wordt gemaakt tussen
een vordering tot uitlevering die is gericht tegen een derde, respectie164 Vellinga-Schootstra stelde zich op het standpunt dat de voorschriften ter bescherming van
verschoningsgerechtigden, alsmede het verbod om een bevel tot uitlevering te richten tot de verdachte,
tot de fundamentele voorschriften van strafvordering moesten worden gerekend, waarvan een
bijzondere wet niet door enkel stilzwijgen kan afwijken. Zie F. Vellinga-Schootstra, Inbeslagneming en
huiszoeking (diss.), Alphen a.d. Rijn 1982, p. 101.
Aler was een andere mening toegedaan. Hij huldigde de opvatting dat er allerminst sprake was van een
algemeen rechtsbeginsel dat prevaleerde boven algemene (ongeclausuleerde) medewerkingsplichten.
Hij verwees daarbij o.m. naar HR 15 februari 1977, NJ 1977, 557 waarin de HR overwoog dat het
Nederlandse recht niet het onvoorwaardelijke recht of beginsel kent dat een verdachte op generlei
wijze kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hen mogelijk
bezwarend bewijsmateriaal (i.c. een bloedproef). Zie G.P.A. Aler, De politiebevoegdheid bij opsporing
en controle (diss.), Zwolle 1982, p. 266-269. Zie voorts Brouwer a.w., p. 114-115. Zie voor enkele andere
arresten waarin de HR zich bediende van een vergelijkbare formule: HR 9 oktober 1984, NJ 1985, 176;
HR 26 oktober 1993, NJ 1994, 629; HR 29 oktober 1996, NJ 1997, 232.
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velijk tegen de verdachte. Uit de wetsgeschiedenis van art. 18 WED (en
vergelijkbare bepalingen als art. 81 AWR en art. 52 WWM) kon volgens de
Hoge Raad worden afgeleid dat van de verdachte een vorm van medewerking kan en moet worden verlangd, gelet op de bij de handhaving van
de desbetreffende strafbepalingen betrokken belangen en de specifieke
eisen en problemen van de waarheidsvinding in zodanige zaken, zoals
ook van degene die verdacht wordt van overtreding van art. 8 WVW
1994 kan worden gevorderd dat hij zijn medewerking verleent aan een
ademonderzoek.165 Kortom: de bescherming van de verdachte tegen
een uitleveringsbevel berust niet op een fundamenteel rechtsbeginsel
waaraan ook de bijzondere wetgever is gehouden, dan wel: dat de doorslag
geeft als de bijzondere wet daarover niets regelt.166
Ook uit de Straatburgse jurisprudentie kan worden afgeleid dat het
nemo-tenetur-beginsel niet zonder meer impliceert dat aan verdachten
geen medewerkingsplichten kunnen worden opgelegd. Daarbij kan met
name worden gewezen op de ‘Saunders-zaak’.167 Daaruit kan worden
afgeleid dat het nemo-tenetur-beginsel zich niet uitstrekt tot materiaal
dat ‘onafhankelijk van de wil van de verdachte’ bestaat, zoals lichaamsmateriaal of documenten. De verdachte kan met andere woorden worden
gedwongen dergelijk materiaal af te staan, hetgeen kan leiden tot zijn
veroordeling, zonder dat dat volgens de EHRM in strijd is met het (in art. 6
lid 1 EHRM besloten liggende) nemo-tenetur-beginsel.
165 Zie voor de kritiek van verschillende schrijvers op deze en vergelijkbare uitspraken van de HR (zoals HR
20 maart 1984, NJ 1984, 547): Brouwer, a.w. p. 115-117.
166 De bescherming die het Sv aan de verdachte biedt tegen uitleveringsbevelen, lijkt – blijkens de
wetsgeschiedenis – veeleer te zijn ingegeven door overwegingen van ‘humaniteit’. Kennelijk spelen
deze overwegingen in bijzondere wetten een minder belangrijke rol, in die zin dat daaraan geen
doorslaggevende betekenis wordt toegekend als de bijzondere wet daarover zwijgt. Dat geldt overigens
ook voor de niet-professionele verschoningsgerechtigden (van art. 96a lid 3 onder a en c). Algemeen
wordt aangenomen dat ook deze niet-professionele verschoningsgerechtigden (in afwijking van
het stelsel van het Sv) verplicht zijn hun medewerking te verlenen aan uitleveringsbevelen o.g.v.
ongeclausuleerde uitleveringsbepalingen in bijzondere wetten. Dat ligt anders voor de professionele
verschoningsgerechtigden. In HR 1 maart 1985, NJ 1986, 173 herleidde de HR het verschoningsrecht
van professionele verschoningsgerechtigden tot het ‘algemene rechtsbeginsel’ dat t.a.v. deze
vertrouwenspersonen het maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt, moet
wijken voor het maatschappelijke belang dat eenieder zich vrijelijk en zonder vrees voor openbaring van
het besprokene om bijstand en advies tot hen moet kunnen wenden. Gezien het fundamentele karakter
van dit beginsel wordt algemeen aangenomen dat het recht van professionele verschoningsgerechtigden
om hun medewerking aan een uitleveringsbevel te weigeren, ook geldt indien de bijzondere wetgever
daarover niets heeft geregeld. Zie hierover uitgebreid Brouwer, a.w. p. 126-133 en de schrijvers naar wie
hij verwijst in noot 161, p. 128.
Overigens impliceert de bevoegdheid om uitlevering te vorderen (o.g.v. art. 18 WED) tevens de
bevoegdheid om een bevel tot uitlevering van brieven en poststukken tot de verdachte te richten.
Vgl. Keulen, a.w. p. 299. Niet helemaal duidelijk is echter of een bevel tot uitlevering van poststukken
ook mag worden gericht tot postvervoerinstellingen waaraan poststukken zijn toevertrouwd. Sommige
schrijvers zien art. 100 Sv als een lex specialis, niet alleen t.o.v. art. 96a Sv, maar ook t.o.v. bepalingen in
bijzondere wetten die een ongeclausuleerde regeling omtrent het bevel tot uitlevering bevatten.
Vgl. Brouwer a.w. p. 146-150 en de schrijvers naar wie hij verwijst.
167 EHRM 17 december 1996, NJ 1997, 699. Zie voor een (korte) bespreking van de Saunderszaak: M.S. Groenhuijsen
en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken (tweede interimrapport van het onderzoeksproject
Strafvordering 2001), Deventer 2001, Deelrapport 2 (G. Knigge en N.J.M. Kwakman), p. 177 e.v.
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De Hoge Raad heeft in verschillende arresten de ‘Saundersformule’
overgenomen. Zo overwoog de Hoge Raad in HR 30 september 1997,
NJ 1998, 104, onder expliciete verwijzing naar Saunders, dat de uitlevering van stukken op grond van art. 50a lid 3 Organisatiewet sociale
verzekering, of op basis van art. 19 WED, niet in strijd is met het nemotenetur-beginsel, aangezien het ‘materiaal onafhankelijk van de wil van
de verdachte’ betrof. Daarmee kwam de Saundersformule in voorkomende
gevallen in de plaats van de standaardformule die de Hoge Raad sinds
15 februari 1977 gebruikte om nemo-tenetur-verweren af te wijzen.168
Overigens borduurde ook de wetgever voort op de Saundersformule. Zo
komt volgens de ontwerpers van de ‘Wet maatregelen in het belang van
het onderzoek’ – waarbij het volgens de minister gaat om maatregelen die
zijn gericht op het vergaren van bewijsmateriaal dat onafhankelijk van de
wil van de verdachte bestaat – deze wet (dus) niet in strijd met het nemotenetur-beginsel.169
De vraag is echter of aan de Saundersformule een zo algemene en
doorslaggevende betekenis moet worden toegekend als de Hoge Raad
en de wetgever lijken te suggereren. Immers, uit de Straatsburgse
jurisprudentie kan worden afgeleid dat het EHRM niet zozeer in zijn
algemeenheid, maar per geval grenzen stelt aan de verkrijging en
het gebruik van ‘zelfincriminerend’ materiaal. In de literatuur wordt
algemeen aangenomen dat deze ‘casuïstische’ grenzen zijn te herleiden
tot de ratio van het nemo-tenetur-beginsel: het pressieverbod, de procesautonomie van de verdachte en ten slotte de betrouwbaarheid van het
bewijsmateriaal.170 Gelet op deze ‘grondslagen’ van het nemo-teneturbeginsel, zijn de grenzen die het EHRM stelt aan de verkrijging en het
gebruik van zelfincriminerend materiaal, zozeer afhankelijk van de
omstandigheden van het geval, dat daaruit niet zonder meer algemene
conclusies kunnen worden getrokken. Dat geldt ook voor de vraag of en
in hoeverre een bevel tot uitlevering als bedoeld in art. 18 WED in strijd
kan zijn met het – in art. 6 lid 1 EVRM besloten liggende – nemo-teneturbeginsel. Een eenduidig antwoord daarop is moeilijk te geven. Dat er in
dit verband nog veel onduidelijkheid bestaat, blijkt wel uit EHRM 3 mei
2001 Appl.nr. 31827/96, NJ 2003, 354 (J.B. vs. Switserland).171

168 Zie boven (HR 15 februari 1977, NJ 1977, 557 en de daarmee vergelijkbare arresten): ‘In het Nederlands
recht is niet verankerd een onvoorwaardelijk recht of beginsel dat een verdachte op generlei wijze
kan worden verplicht tot het verlenen van medewerking aan het verkrijgen van voor hem mogelijk
bezwarend bewijsmateriaal.’
169 Vgl. Kamerstukken II 2001-2002, 28 176, nr. 1 (m.n. p. 9). Zie voorts E.J. Koops en L. Stevens, ‘J.B. versus
Saunders. De groeiende duisternis rond nemo tenetur’, in: DD 33(2003), afl. 3, p. 281 e.v. (en m.n. p. 285).
170 Zie M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken (tweede interimrapport
van het onderzoeksproject Strafvordering 2001), Deventer 2001, Deelrapport 2 (G. Knigge en N.J.M.
Kwakman), p. 178, noot 125. Zie voorts bijv. B.J. Koops, Verdachte en ontsleutelplicht: Hoe ver reikt nemo
tenetur?, Deventer 2000, p. 46-51. Zie ook E.J. Koops en L. Stevens, a.w. p. 286-287 (en de schrijvers
naar wie ze verwijzen in m.n. noot 1).
171 Zie voor een bespreking van deze uitspraak: E.J. Koops en L. Stevens, a.w.
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De voorlopige conclusie kan zijn dat, gelet op de jurisprudentie van de
Hoge Raad en het EHRM, een bevel tot uitlevering op grond van art.
18 WED in beginsel ook kan worden gericht tot de verdachte. Echter,
denkbaar is dat de omstandigheden van het geval met zich mee kunnen
brengen dat dit bevel leidt tot een schending van het pressieverbod,
dan wel tot een onaanvaardbare inbreuk op de partijautonomie van de
verdachte, of dat dit bevel afbreuk kan doen aan de betrouwbaarheid van
het in beslag genomen bewijsmateriaal. In dat geval zal (achteraf) moeten
worden beoordeeld of het bevel tot uitlevering en de inbeslagneming al
dan niet rechtmatig zijn geweest en de in beslag genomen voorwerpen
(bijvoorbeeld) voor het bewijs kunnen dienen.
Het voorgaande brengt met zich mee dat art. 18 WED ook in dit opzicht
voorziet in een (t.o.v. het Sv) ruimer stelsel.172 Dat wil zeggen dat ook
in dit geval de belangenafweging die ten grondslag ligt aan art. 96a Sv
(en aan art. 105 en 551 Sv), en de consequenties die in dat verband zijn
verbonden aan het nemo-tenetur-beginsel, tot andere resultaten hebben
geleid dan de belangenafweging die ten grondslag ligt aan art. 18 WED.
In de woorden van de Hoge Raad173: gelet op de bij de handhaving van de
desbetreffende strafbepalingen betrokken belangen en de specifieke eisen
en problemen van de waarheidsvinding in zodanige zaken, kan en moet
van de verdachte een vorm van medewerking worden verlangd.
Mede gelet op de jurisprudentie van de Hoge Raad en het EHRM lijkt het
niet noodzakelijk of zelfs maar wenselijk de ‘blanco’ bevoegdheid om
uitlevering te vorderen (zoals voorzien in de WED) te ‘harmoniseren’ met
de geclausuleerde pendanten daarvan in het Sv. Dat zou te zeer afbreuk
doen aan het verschil in uitkomsten van de belangenafwegingen die aan
beide stelsels ten grondslag liggen. Gegeven de jurisprudentie van het
EHRM kan overigens andersom nog wel de vraag worden opgeworpen of
(afgezien van art. 551 Sv) het strikte verbod om het bevel tot uitlevering
te richten tot de verdachte nog wel bij de tijd is, in die zin dat dit verbod
wellicht onvoldoende ruimte laat om flexibel in te spelen op de hiervoor
besproken ratio van het nemo-tenetur-beginsel. Als er dus al zou worden
besloten art. 18 te harmoniseren met het stelsel van het Sv, dan zou dat
wel eens kunnen betekenen dat het Sv, wat dit aspect betreft, ‘opschuift’
in de richting van de WED.

172 Overigens strekt de bevoegdheid om uitlevering te vorderen zich ook uit tot poststukken die aan een
postvervoerder zijn toevertrouwd. Ook in dat opzicht is het stelsel van het Sv (vgl. art. 96a en 100 e.v.
Sv) niet, althans niet in alle opzichten, van toepassing op de WED. Wel wordt algemeen aangenomen
dat voor het openen van deze poststukken (gelet op art. 13 Gw) een machtiging van de R-C in de zin
van art. 101 lid 2 Sv nodig is. Daarnaast zal het regime van de Wbp en de Wet. Pol. reg. in acht moeten
worden genomen voor wat betreft de registratie van privacygevoelige gegevens. Vgl. T&C (strafrecht)
aantekeningen bij art. 18 WED en Brouwer a.w., p. 145-150.
173 Zie hiervoor.
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2.3.2.3 Art. 19; inzage in gegevens
Art. 19 WED schept de bevoegdheid om inzage te vorderen in gegevens en
bescheiden, daarvan desgewenst kopieën te maken en met het oog daarop
de gegevens en bescheiden zo nodig voor korte tijd mee te nemen. Uit de
wetsgeschiedenis blijkt dat met de term ‘kopieën’ (in plaats van ‘afschriften’) tot uitdrukking is gebracht dat de bevoegdheid van art. 19 WED zich
ook uitstrekt tot (het kopiëren van) elektronische gegevens.
Zoals hiervoor reeds (nootsgewijs) werd opgemerkt, moet art. 19 WED
– althans volgens Hollander – worden beschouwd als een bepaling die in
belangrijke mate is geschreven ten behoeve van de justitiabelen. Immers,
door inzage te vorderen in gegevens en bescheiden (bijvoorbeeld inzage in
facturen, geleidingsbrieven, orderbriefjes e.d., waaruit de in- of uitklaring,
de herkomst of bestemming, of de daarvoor bedongen of betaalde prijzen
enz. blijkt) kan worden beoordeeld of al dan niet tot inbeslagneming van de
desbetreffende zaken moet worden overgegaan, zodat eventuele onnodige
inbeslagnemingen kunnen worden voorkomen.
Ook hier geldt weer dat de zinsnede ‘voorzover redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is’ grenzen stelt aan de bevoegdheid om inzage te
vorderen. Dat wil zeggen dat indien de opsporingsambtenaren deze grenzen
overschrijden, er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad, waarmee
de Staat wordt blootgesteld aan het risico van een vordering tot schadevergoeding, en er tevens sprake kan zijn van onrechtmatig verkregen bewijs.
Wat betreft de vraag of de vordering tot inzage (gegeven het nemo tenetur
beginsel) tot de verdachte kan worden gericht, kan worden verwezen naar
de jurisprudentie en de literatuur die in de vorige paragraaf zijn besproken
in het kader van de bevoegdheid om uitlevering te vorderen.174 Dat geldt
ook voor de vraag of en in hoeverre de vordering tot inzage tot geheimhouders mag worden gericht.
De regeling van art. 19 WED komt grotendeels overeen met (en is zo veel
mogelijk afgestemd op) art. 5:17 Awb, met dit verschil, dat de opsporingsambtenaren van art. 17 WED op grond van art. 19 WED ook inzage mogen
vorderen in persoonlijke gegevens. Art. 5:17 Awb daarentegen heeft slechts
betrekking op de inzage in ‘zakelijke’ gegevens. Het is de opsporingsambtenaren van art. 17 WED dus toegestaan inzage te vorderen in privacygevoelige
gegevens zonder daarmee in strijd te komen met de privacywetgeving.
Ook voor de toepassing van art. 19 WED geldt dat daarvoor geen concrete
verdenking nodig is. Voorts is het vorderen van inzage evenmin aan (andere)
beperkingen onderworpen, zij het dat (o.a. volgens Hollander175) art. 19
WED het briefgeheim niet opheft, aangezien in art. 19 – gelet op art. 25
174 Vgl. voorts HR 21 oktober 1997, NJ 1988, 173 (kort besproken in S&J p. 118-119), welk arrest betrekking
had op art. 19 WED: aangezien het i.c. ging om documenten die ‘onafhankelijk van de wil van de verdachte’
bestonden, was er geen sprake van strijd met art. 6 lid 1 EVRM (fair trial; nemo tenetur) ook al zou er
sprake zijn geweest van een verdenking.
175 Zie Hollander a.w. p. 128.
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WED – geen afwijking van art. 100 en 107 lid 2 Sv (oud) is te lezen. Echter,
daaruit kan niet de conclusie worden getrokken dat de opsporingsambtenaren van art. 17 WED in het geheel geen gesloten enveloppen zouden
mogen openen. Uit een arrest van het Hof Amsterdam (d.d. 23 mei 1995,
Menr. 1995, 109) kan worden afgeleid dat de opsporingsambtenaren van
art. 17 WED daartoe onder omstandigheden bevoegd zijn. De bevoegdheid om te allen tijde inzage te vorderen van alle bescheiden waarvan
naar hun redelijke oordeel inzage voor de vervulling van hun taak nodig
is, impliceert de bevoegdheid om (i.c.) gesloten enveloppen te openen,
aldus het Hof.176 Men kan zich afvragen of dat niet te zeer op gespannen voet staat met art. 13 Gw, waarin wordt bepaald dat het briefgeheim
onschendbaar is, behalve in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de
rechter. Kennelijk is het hof van oordeel dat niet elke gesloten enveloppe
onder de bescherming van het briefgeheim van art. 13 Gw valt.
Alles overziende, blijkt dat de WED ook wat betreft art. 19 WED een ander
regime kent dan het Sv. De WED-wetgever heeft gekozen voor een (bijna)
onbeperkte bevoegdheid om in het kader van de opsporing van economische delicten inzage te vorderen in bescheiden en gegevens, welke
bevoegdheid – afgezien van art. 539r lid 1 Sv – geen equivalent kent in
het Sv. Wat betreft de ratio daarvan kan worden verwezen naar hetgeen
daarover in zijn algemeenheid is opgemerkt in de inleidende subparagrafen. Het komt er kort gezegd op neer dat de wetgever een optimale
afstemming op de bestuurlijke handhaving heeft nagestreefd. Dit heeft
geleid tot een verschil in uitkomsten van de belangenafwegingen die ten
grondslag liggen aan het Sv, respectievelijk aan de WED. Een verschil
in uitkomsten, waarmee (zoals in paragraaf 2.3.1 is uiteengezet) in de
praktijk goed valt te leven en dat ook inhoudelijk goed valt te verdedigen.
Dat geldt ook voor art. 19 WED.
2.3.2.4 Art. 20; het betreden van plaatsen
Art. 20 WED regelt de bevoegdheid tot het betreden van elke plaats voorzover dat voor de vervulling van de opsporingstaak redelijkerwijs nodig is.
In het Sv vormt het betreden, dan wel binnentreden, een doelgebonden
steunbevoegdheid (met uitzondering van de bijzondere bepaling van art.
551 Sv). Daarnaast differentieert het Sv in de functionarissen die bevoegd
zijn tot binnentreden, respectievelijk in de gevallen waarin een machtiging van een hogere autoriteit is vereist, afhankelijk van het doel van het
binnentreden en de ingrijpendheid daarvan, alsmede van de ernst van het
delict (vgl. art. 55, 55a en 96 Sv). Tevens kan daarbij de ‘dringende noodzakelijkheid’ een rol spelen (vgl. art. 55a Sv).177

176 Vgl. ook S&J, p. 118.
177 Ter illustratie van de (zorgvuldige) afweging van de belangen die daarbij zijn betrokken, kan
bijvoorbeeld worden gewezen op de wijze waarop de minister de bevoegdheid om binnen te treden
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De betredingsbevoegdheid van art. 20 WED heeft daarentegen geen
‘accessoir’ karakter, dat wil zeggen: staat niet ten dienste aan een bepaald
betredingsdoel. Er is evenmin sprake van enige vorm van differentiatie wat
betreft de functionarissen die over deze bevoegdheid kunnen beschikken,
dan wel wat betreft de gevallen waarin een machtiging is vereist. Elke WEDopsporingsambtenaar is bevoegd tot het betreden van elke plaats voorzover
hij dat redelijkerwijs nodig acht met het oog op zijn opsporingstaak.
Art. 20 WED is vrijwel letterlijk overgenomen uit de regeling van art. 27
lid 3, 4, 5 Besluit Berechting Economische Delicten.178 Daarmee werd aan
de opsporingsambtenaren van art. 17 WED een zeer ruime betredingsbevoegdheid toebedeeld, die in ‘normale gevallen’ in het Sv slechts werd
toegekend aan de officier van justitie of de rechter-commissaris met het
oog op de uitoefening van bepaalde (in de wet omschreven) doelen.
Deze ruime betredingsbevoegdheid van art. 20 WED kent (tegenwoordig)
slechts een tweetal algemene restricties. In de eerste plaats moet de
binnentreding – als gezegd – redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling
van de opsporingstaak. Maar daarnaast mogen de opsporingsambtenaren
van art. 17 WED niet binnentreden in woningen zonder toestemming van
de bewoner, tenzij met een machtiging ex art. 2 jo. 3 AwBi.179
Afgezien van het schrappen van lid 2 en 3 (in verband met de inwerkingtreding van de AwBi) heeft de oorspronkelijke tekst van art. 20 nog een
in woningen ter inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen (i.g.v. ontdekking op heterdaad
of i.g.v. verdenking van een misdrijf in de zin van art. 67 lid 1 Sv) verantwoordde: ‘Het gaat om een
evenwichtige afweging van twee fundamentele belangen, te weten de inbreuk op het huisrecht en de
privacy van de bewoner enerzijds en de effectiviteit van de algemene inbeslagnemingsbevoegdheid van
de gewone opsporingsambtenaar en de veiligstelling van het in beslag te nemen voorwerp anderzijds.
(…) Onder de door mij gestelde beperkende voorwaarden (inmiddels geregeld in de AwBi (NK)) acht ik
de inbreuk op genoemde rechten proportioneel ten opzichte van het beoogde en ligitieme doel van de
inbeslagneming.’ Zie Kamerstukken II 1992-1993, 23 251, nr. 3 (MvT), p. 17.
Het daarvan afwijkende stelsel van art. 20 WED is echter nauwelijks onderbouwd, behoudens de
– in paragraaf 2.3.1 besproken – algemene rechtvaardiging van een stelsel van (o.m.) ‘verruimde
opsporingsbevoegdheden’. Ook de reactie van de Tweede Kamer op de summiere toelichting op art.
20 zelf (Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3 (MvT), p. 21: ‘het … is een uitbreiding van art. 55 WvSv,
krachtens hetwelk een opsporingsambtenaar iedere plaats mag betreden, doch alleen ter aanhouding
van de verdachte’) was uiterst beknopt: ‘De hier gegeven regelingen omtrent de opsporing acht de
commissie juist’ (Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 4 (Voorlopig Verslag), p. 39).
178 Zie daarover (nootsgewijs) de inleidende opmerkingen bij paragraaf 2.3.1. Zie voorts Hollander a.w.,
p. 129.
179 Voorheen werd in art. 20 lid 2 WED vereist dat binnentreding in een woning tegen de wil van de
verdachte alleen was toegestaan als de opsporingsambtenaren van art. 17 WED werden vergezeld door
een commissaris van politie of door de burgemeester, dan wel waren voorzien van een algemene of
bijzondere last van de P-G bij het gerechtshof of van de OvJ, dan wel van een bijzondere last van een
hulp-OvJ. (Daarnaast voorzag lid 3 nog in de mogelijkheid om zich te doen vergezellen door reguliere
politiefunctionarissen of andere personen, zoals deskundigen, naar hun keuze. Vgl. het huidige art.
5:15 Awb.) Deze voorschriften verloren grotendeels hun betekenis (en konden dus vervallen) na de
inwerkingtreding van de Algmene wet op het binnentreden. Op grond van art. 2 AwBi dient elke
ambtenaar die zonder toestemming van de bewoner een woning betreedt, in beginsel te zijn voorzien
van een schriftelijke machtiging van een hogere autoriteit (lid 1 jo. art. 3 lid 1 AwBi: een machtiging
van de A-G bij het gerechtshof of van een (hulp-OvJ), tenzij ter voorkoming of bestrijding van ernstig
of onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond een woning moet worden
binnengetreden (lid 4).
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tweetal wijzigingen ondergaan, die echter niet zozeer inhoudelijk, maar
slechts redactioneel van aard waren.180 Met name de laatste wijziging
(in het kader van de tweede Aanpassingswet 3e tranche Awb) stond in het
teken van het streven om de in de WED opgenomen opsporingsbevoegdheden zo veel mogelijk te harmoniseren met de toezichtbevoegdheden
van afdeling 5.2 Awb (mede met het oog op de samenloop die kan optreden tussen de WED en de Awb doordat toezicht en opsporing in dit
verband niet zelden in één hand liggen). In dat kader is ook reikwijdte
van de betredingsbevoegdheid van art. 20 WED, respectievelijk van art.
5:15 Awb, (redactioneel) op elkaar afgestemd. Toch is er nog een belangrijk verschil. Zoals hiervoor al bleek, zijn de opsporingsambtenaren van
art. 17 WED onder bepaalde voorwaarden bevoegd om elke plaats te
betreden. Dus ook woningen zonder toestemming van de bewoner. Een
concrete verdenking is daarbij (zoals bleek) niet eens nodig. De betredingsbevoegdheid van art. 5:15 Awb daarentegen strekt zich niet uit tot het
betreden van woningen zonder toestemming van de bewoner (overigens
kennen sommige bijzondere wetten die bevoegdheid – in afwijking van
art. 5:15 Awb – weer wél toe; vgl. art. 18.5 Wm).181
Als gezegd, is deze (in verhouding tot het stelsel van het Sv) ruime
betredingsbevoegdheid van art. 20 WED ‘als zodanig’ door de wetgever
nauwelijks onderbouwd. Voor de ratio daarvan moet dan ook hier weer
worden verwezen naar de (in paragraaf 2.3.1 besproken) overwegingen
en argumenten waarmee (o.m.) het ‘stelsel van verruimde opsporingsbevoegdheden’ in zijn algemeenheid werd gelegitimeerd. Zoals bleek,
kunnen de WED-opsporingsbevoegdheden worden beschouwd als het
strafvorderlijke sluitstuk van de primair bestuursrechtelijke toezichtinstrumenten, waaronder de bevoegdheid om plaatsen te betreden.182
180 De laatste wijziging vond plaats ter gelegenheid van de tweede Wet aanpassing van bijzondere wetten
aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. Zie paragraaf 2.3.1.1.
181 Daarbij kan nog worden aangetekend dat de betreding van een bedrijfsruimte onder omstandigheden
eveneens een schending van het huisrecht of van de privacy kan opleveren en aldus in strijd kan komen
met art. 12 Gw en/of art. 8 EVRM. (Vgl. bijvoorbeeld EHRM 30 maart 1989, Series A no. 152-A, ‘Chappell
vs. UK’ par. 26 p. 12-13 en par 63 p. 26. Zie voorts de uitspraken van het EHRM waarnaar het hof verwijst
in EHRM 16 april 2002, NJ 2003, 452 (Colas est e.a. vs. Frankrijk).) Een aantal schrijvers meent dan ook
dat toezichthouders en WED-opsporingsambtenaren er goed aan doen daarbij dezelfde regels in acht
te nemen als in geval van het betreden van woningen zonder toestemming van de bewoner. Vgl. de
schrijvers naar wie wordt verwezen in T&C, aantekeningen bij art. 20 WED.
182 Hier zij nog eens herhaald dat – wat betreft ordeningswetgeving, waarmee primair wordt beoogd
‘algemene belangen’ (en niet zozeer ‘particuliere belangen’) te beschermen – i.h.a. niet kan worden
volstaan met ‘reactieve’ vormen van handhaving. Voor een effectieve handhaving van deze wetgeving
is ‘actief’ toezicht (en ‘actieve’ opsporing) onontbeerlijk, met name omdat de individuele burgers i.g.v.
overtreding van ordeningswetgeving meestal niet in hun particuliere belangen worden getroffen, en
daarom i.h.a. nauwelijks bereid zijn daarvan (bijvoorbeeld) aangifte te doen, of als getuige op te treden.
Iets anders is of dat alles niet evenzeer geldt voor bepaalde, met ordeningsdelicten vergelijkbare,
‘commune delicten’, in die zin dat er wellicht iets voor te zeggen valt deze delicten ‘over te hevelen’ naar
ordeningswetgeving en/of eveneens te onderwerpen aan een regime van primair bestuursrechtelijke
handhaving (met ‘actieve’ vormen van toezicht en opsporing). Daarmee wordt echter een terrein
betreden dat buiten het bestek van dit onderzoek valt.
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Zoals betoogd, ligt het dan ook voor de hand dat de reikwijdte van de
betredingsbevoegdheid ten dienste van de opsporing ten minste even
groot is als de reikwijdte van de betredingsbevoegdheid in het kader van
het bestuurlijk toezicht. Het is immers niet goed verdedigbaar (en in de
praktijk ook nauwelijks werkbaar) dat ten aanzien van niet-verdachte
personen ruimere bevoegdheden kunnen worden toegepast dan ten
aanzien van verdachte personen.
Ook hier moet worden aanvaard dat de aanmerkelijke verschillen tussen
(i.c.) de ruime betredingsbevoegdheid van art. 20 WED en betredingsbevoegdheden van het Sv, de uitkomst vormen van het verschil in het
relatieve gewicht dat is toegekend aan de betrokken belangen die in de
context van beide stelsels zijn afgewogen. Het verschil in uitkomsten is
van dien aard dat een eventuele harmonisatie van beide stelsels op dit
punt niet in de rede ligt, aangezien dat te zeer afbreuk zou doen aan
de ratio en de belangenafwegingen die aan beide stelsels ten grondslag
liggen. Anders gezegd: ook de ruime betredingsbevoegdheid van art. 20
WED lijkt, naast de betredingsbevoegdheden van het Sv, een zelfstandig
bestaansrecht te hebben. Wel kan, ook wat betreft de betredingsbevoegdheid van art. 20 WED, nog de vraag worden opgeworpen of een zekere
vorm van ‘wettelijk voorgestructureerde’ differentiatie niet op haar plaats
zou zijn. Men zou immers kunnen stellen dat in geval van bagatelzaken
en/of lichte overtredingen het toepassen van deze (soms ingrijpende)
bevoegdheid op gespannen voet staat met het proportionaliteitsbeginsel,
dat wil zeggen: met een ‘modaliteit’ van het proportionaliteitsbeginsel
waarop de zinsnede ‘voorzover redelijkerwijs nodig voor de vervulling van
hun taak’ geen betrekking heeft. Daar staat echter tegenover dat, op grond
van de AwBi, de hogere autoriteit die voor het binnentreden in woningen
(zonder toestemming van de bewoner) een machtiging dient af te geven,
verplicht is om een afweging te maken van alle betrokken belangen,
alvorens de machtiging af te geven. Dat wil zeggen dat – in ieder geval wat
betreft het binnentreden van woningen – een resultaat kan worden bereikt
dat in de praktijk weinig verschilt met het ‘voorgestructureerde’ en ‘gedifferentieerde’ stelsel van het Sv. Om deze doel-middel-afweging niet geheel
aan de functionarissen zelf over te laten, en toch de nodige ruimte te
kunnen bieden voor flexibiliteit, lijkt ook hier te kunnen worden volstaan
met nadere uitwerking in richtlijnen. Voor wat betreft het binnentreden
in bedrijven lijken de belangen die worden gediend met de ‘verruimde
WED-opsporingsbevoegdheden’ (de noodzaak om, wat betreft ordeningswetgeving, ‘actief’ toezicht uit te oefenen en op te sporen) algemeen
gesproken wel op te wegen tegen de daarmee eventueel gepaard gaande
inbreuken. Dat geldt ook voor ‘bagatelzaken’ en/of lichte overtredingen.
Zo zal het binnentreden in een bedrijf minder snel een ‘inbreuk op de
privacy’ opleveren, alhoewel dat, gelet op de eerder aangehaalde uitspraken van het EHRM terzake, niet ondenkbaar is (zie hiervoor: in dergelijke
gevallen doen opsporingsambtenaren er goed aan eveneens een machtiging in de zin van de AwBi te vragen).
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Kortom: het stelsel van art. 20 WED in combinatie met de AwBi, leidt – als
het goed is – op zichzelf al tot een (flexibele en op de omstandigheden van
het geval toegesneden) vorm van ‘differentiatie’ in de hiervoor bedoelde
zin, zonder dat deze met zoveel woorden is ‘voorgestructureerd’ in de wet.
Voorzover voorstructurering van de doel-middel-afweging toch wenselijk
blijkt te zijn, kan, als gezegd, worden volstaan met een nadere uitwerking in
richtlijnen.
2.3.2.5 Art. 21; onderzoek aan zaken
Ook wat betreft de bevoegdheden van art. 21 WED kan – met een verwijzing naar de vorige paragrafen en naar de algemene opmerkingen in
paragraaf 3.1, betreffende het stelsel van titel III WED – worden volstaan
met een korte bespreking.
Art. 21 WED183 regelt de bevoegdheid om onderzoek te verrichten aan
zaken,184 en in dat verband de bevoegdheid om zaken aan ‘opneming’
te onderwerpen (daaronder wordt niet alleen verstaan het maken van
foto’s e.d., maar ook het meten en wegen van de zaken185) en monsters te
nemen,186 en met het oog op dat alles zo nodig verpakkingen te openen
(lid 2) en/of de zaken voor korte tijd mee te nemen (lid 4).187
Voorts schrijft lid 3 nog voor dat op verzoek van de belanghebbende zo
mogelijk een tweede monster – ten behoeve van een contra-expertise –
183 Art. 21 WED is overgenomen uit lid 6 van art. 27 B.b.e.d.. Zie over het B.b.e.d. paragraaf 2.3.1, de
inleidende opmerkingen.
184 Dat moet restrictief worden uitgelegd. Onderzoek aan zaken houdt geen bevoegdheid in tot het doorzoeken
van plaatsen (ook zijnde ‘zaken’). Wel kunnen opsporingsambtenaren met het oog op het onderzoek aan
zaken (: ‘voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten’) o.g.v. art. 20 WED plaatsen betreden en
bijvoorbeeld voorbereidende werkzaamheden, opmetingen en opgravingen e.d. verrichten. Vgl. O.J.D.M.L.
Jansen, Het Handhavingsonderzoek; behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing
verschillend te worden genormeerd? Een interne rechtsvergelijking. Ars Aequi Libri 1999, p. 29 en 30; Keulen
a.w. p. 314. Zie voorts Kamerstukken II 1993-1994, 23 700, nr. 3,
p. 145 en nr. 5 p. 67.
185 Zie de MvT bij de wet van 4 december 1997, p. 14. Stb 1997, 580.
186 Op grond van lid 5 dienen deze monsters zo mogelijk te worden teruggegeven. Uit de toelichting bij
het vergelijkbare art. 5:18 lid 5 Awb blijkt dat het volgens de regering aanbeveling verdient om tevoren
aan de rechthebbende te vragen of deze prijs stelt op teruggave, teneinde onnodige bestuurslasten te
voorkomen. De regering heeft er overigens niet voor gekozen om met het oog op de eventuele schade
die de belanghebbende lijdt ten gevolge van de monsterneming van art. 5:18 Awb, te voorzien in een
bijzondere schaderegeling. In dat verband verwees de regering naar de vierde tranche Awb, waarin een
algemene regeling van bestuurscompensatie zou worden opgenomen. Tot er is voorzien in deze algemene
schadecompensatieregeling, zullen de gedupeerden moeten terugvallen op eventuele schaderegelingen
in bijzondere wetten (vgl. art. 12 Wet energiebesparing toestellen; art. 24 lid 2 Destructiewet, art. 26
lid 1 Warenwet, art. 15 Tabakswet, art. 31a Vleeskeuringswet, enz.) of op het ‘gemene’ recht inzake
schade uit ‘onrechtmatige overheidsdaad’. Dat laatste geldt in versterkte mate voor schade ten gevolge
van monsterneming door opsporingsambtenaren op grond van art. 21 WED. Het is immers nog maar
de vraag of deze schade onder de werkingssfeer van de beoogde algemene, bestuursrechtelijke
schadecompensatieregeling zal gaan vallen. Zie in dit verband ook N.J.M. Kwakman, Schadecompensatie in
het strafprocesrecht (diss.) Groningen 2003 en (in grote lijnen) N.J.M. Kwakman, ‘Schadevergoeding in het
strafprocesrecht’, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Afronding en Verantwoording; eindrapport van de
onderzoeksgroep Strafvordering 2001, Deventer 2004, p. 513 e.v. Zie voorts O.J.D.M.L. Jansen, a.w. p. 31 en 32.
187 Dit moet niet worden gezien als ‘inbeslagneming’ in de zin van art. 18 WED (vgl. Kamerstukken II 19931994, 23 700, nr. 3, p. 145) zodat o.m. art. 552 a Sv (beklag) niet van toepassing moet worden geacht.
Jansen denkt daar anders over. Zie O.J.D.M.L. Jansen a.w. p. 31.
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dient te worden genomen, tenzij uit de wet anders blijkt.188 Ten slotte
draagt lid 6 de opsporingsambtenaren op om de belanghebbende op zijn
verzoek zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van de resultaten
van het onderzoek.189
Ook art. 21 WED is bij de wet van 4 december 1997 (in het kader van de
tweede aanpassingswet 4e tranche Awb) redactioneel afgestemd op zijn
bestuursrechtelijke equivalent, te weten art. 5:18 Awb.190 Daarmee werd
onderstreept dat de reikwijdte van art. 21 (oud) – ondanks het verschil
in bewoordingen – niet of nauwelijks verschilde van het meer algemeen
geformuleerde art. 5:18 Awb.191
Ook voor art. 21 WED geldt dat voor het toepassen van de daarin geregelde
bevoegdheden geen verdenking (in de zin van art. 27 Sv) is vereist en dat
het voorts ‘algemene’ bevoegdheden betreft die in het Sv niet met zoveel
woorden voorkomen. In het Sv liggen bevoegdheden als geregeld in art.
21 WED besloten in andere bevoegdheden, zoals de inbeslagneming.
Daarnaast kent het Sv nog enkele bijzondere bevoegdheden tot onderzoek, zoals DNA-onderzoek, onderzoek aan geautomatiseerde werken
en telecommunicatie en – sinds de wet BOB – vertrouwelijke informatie.
In art. 21 WED zijn de daarin geregelde onderzoeksbevoegdheden niet
188 Aanvankelijk had de regering het – in lid 3 geregelde – recht op contra-expertise niet willen opnemen in
art. 21 WED, aangezien uit de algemene beginselen van een zorgvuldige procedure al zou zijn af te leiden
wanneer aan de belanghebbende al dan niet het recht op contra-expertise zou moeten worden toegekend.
Echter, mede o.g.v. de literatuur en de jurisprudentie van het EHRM en de HR omtrent het recht op contraexertise is de regering alsnog overstag gegaan en is aan deze bevoegdheid expliciet een artikellid gewijd.
(Zie voor de jurisprudentie en de literatuur omtrent het recht op contra-expertise o.a. N.J.M. Kwakman, ‘De
deskundige in het strafproces’, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Het onderzoek ter terechtzitting;
eerste interimrapport van de onderzoeksgroep Strafvordering 2001; Groningen 2000.)
189 Daarmee kan de belanghebbende zo nodig tijdig maatregelen treffen, zoals het inschakelen van een eigen
deskundige, teneinde de betrouwbaarheid en de juistheid van (de resultaten van) het onderzoek aan de
kaak te kunnen stellen. Vgl. de schrijvers naar wie O.J.D.M.L. Jansen verwijst in a.w. noot 92, p. 32.
190 Vgl. T&C, aantekeningen bij art. 21: zelfs het begrip ‘belanghebbende’ is uit art. 5:18 Awb overgenomen!
191 Voorheen luidde art. 21 WED als volgt. Lid 1: ‘De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang van de
opsporing [om] van de goederen, welke: a.) in het openbaar of op een voor het publiek toegankelijke plaats
zijn uitgestald, b.) aanwezig zijn op plaatsen, waar opsporingsambtenaren krachtens deze wet toegang
hebben, c.) worden uitgevent, vervoerd of ten vervoer, invoer, uitvoer of doorvoer aangeboden, d.) worden
afgeleverd, monsters te nemen, alsmede die goederen te wegen en te meten.’ Lid 2 (…); Lid 3 (…).
Bij de wet van 4 december 1997 is – als gezegd – de redactie aangepast aan art. 5:18 Awb. In de MvT
bij deze wet (p. 13-14; Stb. 1997, 580) verantwoordde de minister deze redactionele afstemming op art.
5:18 Awb als volgt: ‘Artikel 21 wordt geredigeerd overeenkomstig artikel 5:18 Awb. De vier onderdelen
van het huidige artikel 21, eerste lid, lijken een beperking te bevatten van de zaken die mogen worden
onderzocht. Bij nadere beschouwing kan evenwel worden vastgesteld dat deze vier onderdelen bij
elkaar een zodanige reikwijdte hebben, dat er geen of nauwelijks verschil is met de reikwijdte van de
meer algemeen geformuleerde bevoegdheid zoals deze in artikel 5:18 Awb is opgenomen. Met het oog
op het belang van onderlinge harmonisatie ligt het derhalve in de rede op de formulering van artikel 5:18
ook hier over te nemen.’ Overigens moet worden aangenomen dat ook de bevoegdheid om ‘onderzoek
te verrichten aan zaken’ (zie art. 21 WED nieuw) reeds besloten lag in de bevoegdheid van art. 21 WED
(oud) om monsters te nemen, dan wel om de goederen te wegen of te meten. Toch is denkbaar dat de
bevoegdheid ‘zaken te onderzoeken’ een ruimere strekking kan hebben dan het onderzoek o.g.v. art. 21
WED (oud); aangezien het ook betrekking kan hebben op zaken die niet voor het nemen van monsters
of voor wegen en meten in aanmerking komen (vgl. machines e.d.). In die zin heeft art. 21 WED (nieuw)
dus wel degelijk een grotere reikwijdte dan art. 21 WED oud.
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beperkt tot bepaalde zaken, c.q. niet gekoppeld aan een bepaald onderzoeksdoel, anders dan dat deze bevoegdheden slechts mogen worden
uitgeoefend ‘in het belang van de opsporing’ en ‘voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is’. Voor het overige zijn (o.m.)
de begrippen ‘onderzoek’, ‘opneming’, ‘monsterneming’, en ‘zaak’ in de
desbetreffende kamerstukken nauwelijks toegelicht of nader ingevuld.
De conclusie kan – met een verwijzing naar de vorige paragrafen en naar
paragraaf 2.3.1 – opnieuw zijn dat de ratio van de algemene onderzoeksbevoegdheid van art. 21 WED dermate afwijkt van (de uitkomsten van)
de belangenafweging die ten grondslag ligt aan het stelsel van het Sv, dat
deze algemene onderzoeksbevoegdheid een zelfstandig bestaansrecht
lijkt te hebben naast het stelsel van onderzoeksbevoegdheden van het Sv.
Over de vraag of het ook hier niet de voorkeur zou verdienen een wettelijke differentiatie aan te brengen in de gevallen waarin en de gronden
waarop deze algemene bevoegdheid mag worden toegepast, zij eveneens
verwezen naar de vorige paragrafen.
2.3.2.6 Art. 22; vervallen
Art. 22 is vervallen bij de Wet van 4 december 1997 (Stb. 1997, 580) en is als
lid 2 opgenomen in het hiervoor besproken art. 21 WED.
2.3.2.7 Art. 23; onderzoek aan en in vervoermiddelen
De regeling van art. 23 WED (onderzoek aan vervoermiddelen) kan
worden beschouwd als een ‘specialis’ van art. 21 WED (onderzoek aan
zaken).192 Art. 23 is niet overgenomen uit het (in paragraaf 2.3.1 nootsgewijs besproken) B.b.e.d., maar is ontleend aan de fiscale wetgeving. Art. 23
werd opgenomen in de WED met het oog op overtredingen (in die sfeer)
in het grensoverschrijdende verkeer. Een aantal van deze overtredingen
werd in de WED strafbaar gesteld. Dat vroeg om een daarop afgestemde
voorziening in titel III WED, teneinde een doelmatige controle op de
naleving193 van de betreffende (in art. 1 WED opgenomen) voorschriften
– met de handhaving waarvan de Minister van Financiën primair was
belast – te kunnen verzekeren.194

192 Ook het met art. 23 WED vergelijkbare art. 5:19 Awb kan volgens de regering worden beschouwd
als specialis t.o.v. het – met art. 21 WED vergelijkbare – art. 5:18 Awb. Aangezien het hier volgens de
regering om ingrijpende bevoegdheden gaat, dienen deze met extra waarborgen te worden omkleed en
is daartoe voor een specifieke regeling gekozen. Vgl. O.J.D.M.L. Jansen, a.w. p. 32-33.
Wat betreft de verhouding tussen art. 23 en art. 21 moet worden aangenomen dat bij de toepassing van
art. 23 ook de bevoegdheden van art. 21 onverkort kunnen worden toegepast (zoals het openen van
verpakkingen en het nemen van monsters).
193 Destijds werd (in art. 23 WED oud) nog gesproken van de ‘controle op de naleving’ van deze voorschriften en
niet van ‘opsporing’. Daarmee kan worden geïllustreerd, dat toezicht op de naleving van deze voorschriften,
resp. de opsporing van overtredingen daarvan, in dit verband niet scherp werden onderscheiden. Na het
introduceren van afd. 5.2 Awb (de toezichtbevoegdheden) kwam daarin verandering. Zie verderop.
194 Vgl. Hollander, a.w. p. 133 e.v.
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Art. 23 WED regelt de volgende bevoegdheden: de bevoegdheid om
vervoermiddelen195 te onderzoeken (lid 1); vervoermiddelen op hun
lading te onderzoeken (lid 2); inzage te vorderen van wettelijk voorgeschreven bescheiden (lid 3); en ten slotte de bevoegdheid om te vorderen
dat de bestuurder (dan wel de schipper of de piloot) zijn vervoermiddel
stilhoudt en naar een – door de opsporingsambtenaar – aan te wijzen
plaats overbrengt (lid 4).196 Indien bij dat laatste blijkt dat er een strafbaar
feit is gepleegd, komen de kosten van deze overbrenging ten laste van de
betrokkene (lid 5). De strekking van lid 6, dat bepaalt dat de bevoegdheden van art. 23 tevens kunnen worden toegepast jegens ‘personen die
zaken vervoeren’, is niet geheel duidelijk. Het is nog een overblijfsel van
art. 23 lid 2 oud, dat betrekking had op personen die weliswaar niet zelf
een vervoermiddel bestuurden, maar die (aan de landsgrenzen) bekend
stonden als ‘pakjesdragers’.197 Er moet dan ook van worden uitgegaan
dat de bevoegdheid tot onderzoek aan en in het vervoermiddel (resp. de
lading) ook geldt in geval er aanwijzingen bestaan dat niet de bestuurder, maar eventuele andere inzittenden (zoals de overige bemanning,
de passagiers e.d.) zich schuldig maken aan een overtreding van een
voorschrift als vermeld in art. 1 en 1a WED.
Ook art. 23 WED is ingevolge de tweede Aanpassingswet 3e tranche Awb
(Stb. 1997, 580) afgestemd op zijn bestuursrechtelijke equivalent: art. 5:19
Awb. Voorheen werd in art. 23 (oud) WED nog gesproken van ‘(…) vorderen
dat bestuurders van vervoermiddelen deze doen stilhouden en controle
(curs. schr.) toestaan op de naleving van de voorschriften, bedoeld in art.
1.’ Om verwarring met het begrip ‘toezicht op naleving’ (in de zin van art.
5:19 Awb) te voorkomen en om aan te duiden dat het hier gaat om opsporing (in de betekenis die de WED daaraan geeft), wordt sinds de aanpassing
van art. 23 bij de Wet van 4 december 1997 in art. 23 niet langer gesproken
van ‘controle op de naleving’. Voorts hadden de opsporingsambtenaren op
grond van art. 23 WED (oud) nog de bevoegdheid om, met het oog op de
andere bevoegdheden van art. 23 WED, het vervoermiddel (zelf ) naar een
nabijgelegen plaats over te brengen, op kosten van ‘ongelijk’. Het met art.
23 WED vergelijkbare art. 5:19 Awb ging (en gaat) er echter van uit dat de
bestuurder dat, op vordering van de opsporingsambtenaar, zelf doet. Ook
dat is in art. 23 WED overgenomen.198

195 Daarmee wordt bedoeld: ieder middel dat is bestemd om personen of zaken te vervoeren, te land,
te water en door de lucht. Het betreft dus alle voertuigen (ook fietsen, aanhangwagens, caravans,
treinwagons, enzovoort) en alle (lucht)vaartuigen. Vgl. Hollander a.w. p. 133; Jansen a.w. p. 32 (t.a.v. het
vergelijkbare art 5:19 Awb). Zie voorts art. 1 aanhef en onder c, d, e WVW 1994.
196 Uit de toelichting bij het – met art. 23 WED vergelijkbare – art. 5:19 Awb kan worden afgeleid dat deze
bevoegdheid ook kan worden toegepast als het vervoermiddel onbeheerd wordt aangetroffen, zij het dat
daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht dient te worden genomen (bijv. eerst trachten de eigenaar te
achterhalen om zo veel mogelijk de ‘normale’ weg te volgen). Vgl. Jansen a.w. p. 33.
197 Vgl. Hollander a.w. p. 134.
198 In geval van een weigering om de vordering na te komen, biedt art. 24a (lid 3) WED de
opsporingsambtenaar ook al de mogelijkheid om zo nodig zelf het vervoermiddel over te brengen, zodat
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Hoewel het Sv inmiddels een met art. 23 WED vergelijkbare regeling
kent (art. 96b Sv),199 moet – ook hier weer – worden vastgesteld dat de
reikwijdte van art. 23 WED aanzienlijk ruimer is dan de reikwijdte van
art. 96b Sv. In de eerste plaats is de bevoegdheid van art. 96b Sv doelgebonden (‘ter inbeslagneming’) terwijl dat voor art. 23 WED niet geldt.
Art. 23 WED regelt een ‘algemene’ bevoegdheid tot onderzoek aan en
in vervoermiddelen (resp. de lading en de papieren). De enige beperking schuilt (opnieuw) in de zinsnede ‘in het belang van de opsporing’
en in de zinsnede ‘voorzover dat redelijkerwijs voor de vervulling van
hun taak nodig is’.200 Ook ontbreekt in art. 23 WED een opsomming
van gevallen waarin deze bevoegdheden mogen worden toegepast (vgl.
art. 96b Sv: ontdekking op heterdaad of in geval van verdenking van een
misdrijf in de zin van art. 67 lid 1 Sv).
Voorts kent art. 23 WED, in tegenstelling tot art. 96b Sv, in het geheel
geen verbod tot het binnentreden van woongedeeltes, en is daarvoor ook
geen speciale machtiging nodig, behalve op grond van de Awbi.201 Ook

deze bevoegdheid uit art. 23 kon worden geschrapt. Voorts ligt volgens de minister ook de bevoegdheid
van art. 23 WED (oud) om – met het oog op onderzoek aan de lading – te (doen) lossen of afladen reeds
besloten in art. 24 a (lid 1) WED, zodat ook de daarop betrekking hebbende zinsnede in art. 23 WED
(oud) overbodig werd. Zie MvT bij de Wet van 4 december 1997, Stb. 1997, 580 (Kamerstukken II 19961997, 25 646, nr. 3) p. 14. Zie voorts S&J a.w. p. 122 en T&C, aantekeningen bij art. 23.
199 Voor de redactie van art. 96b Sv is zelfs aansluiting gezocht bij art. 23 WED. Zie Kamerstukken II 19921993, 23 251, nr. 3, p. 21. Zie ook T&C, aantekeningen bij art. 23 WED.
200 Overigens is aan art. 23 WED (i.t.t. de andere bepalingen van titel III WED) nog expliciet de zinsnede
toegevoegd: ‘met het oog op de naleving van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 1 en 1a’. Wat de
reden is om deze zinsnede wel in art. 23 en niet in de andere bepalingen van titel III op te nemen, is
niet precies duidelijk. Immers, ook de overige opsporingsbevoegdheden van titel III hebben betrekking
op de naleving van de voorschriften als bedoeld in art. 1 en 1a WED. Denkbaar is dat deze zinsnede
nog een overblijfsel is van art. 23 WED oud, waarin – i.t.t. de andere bepalingen van titel III – niet
werd gesproken van ‘ter vervulling van hun taak’ (o.i.d.), maar meer in het bijzonder van ‘controle op
de naleving van de voorschriften, bedoeld in art. 1’. De zinsnede ‘controle op [de naleving van …]’ is,
zoals hiervoor bleek, vervallen, waarbij de wetgever het kennelijk niet nodig heeft gevonden om het
daarbijbehorende zinsdeel ‘[… naleving van] de voorschriften, bedoeld in art. 1 WED’ eveneens te
schrappen.
Anders: Doorenbos en Hartmann (T&C, aantekeningen bij art. 23 WED); zij nemen aan dat daarmee
tot uitdrukking wordt gebracht dat het hier een specifieke vorm van onderzoek (als bedoeld in art. 21
WED) betreft, overigens zonder dat overtuigend te onderbouwen.
201 Wat dat laatste betreft, kan worden verwezen naar hetgeen hiervoor is opgemerkt m.b.t. art.
20 WED (het betreden van plaatsen). Daar werd uiteengezet dat de Awbi ten aanzien van art.
20 WED min of meer vergelijkbare waarborgen biedt als de Sv-bepalingen die het betreden van
woningen onder strikte voorwaarden mogelijk maken. In dat verband kan nog worden opgemerkt
dat art. 96b Sv weliswaar de opsporingsambtenaren verbiedt om (zonder toestemming van de
bewoner) het woongedeelte van het te onderzoeken vervoermiddel te betreden, maar dat moet
worden aangenomen dat art. 97 Sv (: i.g.v. dringende noodzakelijkheid kan de OvJ onder bepaalde
voorwaarden woningen doorzoeken ter inbeslagneming) daarop een uitzondering maakt. Immers,
het ligt voor de hand dat het begrip ‘woning’ waarvan art. 97 Sv spreekt, ook betrekking heeft
op het ‘woongedeelte’ waarop art. 96b doelt. Voor deze doorzoeking van een woning (of een
woongedeelte van een vervoermiddel) o.g.v. art. 97 Sv is een machtiging van de R-C vereist. Voor
een doorzoeking van het woongedeelte van een vervoermiddel o.g.v. art. 23 WED is echter slechts
een machtiging van bijv. de (hulp-)OvJ vereist o.g.v. art. 2 jo. art. 3 Awbi. De waarborgen zijn dus in
zekere zin vergelijkbaar, alhoewel in het geval van art. 23 WED een lagere functionaris bevoegd is
om de vereiste machtiging te verstrekken. De bevoegdheden van art. 23 WED zijn dus ook in die zin
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in die zin heeft art. 23 WED dus een aanmerkelijk groter werkingsbereik
dan het vergelijkbare art. 96b Sv.
Daarnaast is het voor de toepassing van de bevoegdheden van art. 23
WED (evenals dat geldt voor de toepassing van de andere bevoegdheden
van titel III WED) niet vereist dat er sprake is van een verdenking in de zin
van art. 27 Sv.
Kortom, ook art. 23 WED voorziet in enkele ‘algemene’ en aanmerkelijk
ruimere bevoegdheden dan de bevoegdheden die in vergelijkbare Svbepalingen aan opsporingsambtenaren worden toegekend. Voor de ratio
en het (zelfstandige) bestaansrecht van deze ruimere bevoegdheden zij
verwezen naar de voorgaande paragrafen, respectievelijk naar paragraaf
2.3.1. De conclusie kan zijn dat, ook wat betreft de bevoegdheden van
art. 23 WED, er goede gronden lijken te zijn om niet te (willen) streven
naar een vorm van harmonisatie met de daarmee (tot op zekere hoogte)
vergelijkbare bevoegdheden van het Sv. De door de wetgever beoogde
afstemming van de WED-opsporingsbevoegdheden op de Awb-toezichtbevoegdheden enerzijds, en de zorgvuldige, op de commune delicten
afgestemde, belangenafweging die aan het stelsel van het Sv ten grondslag
ligt anderzijds, staan daaraan in de weg.
2.3.2.8 Art. 23 a; andere opsporingsambtenaren
Artikel 23 a is (nootsgewijs) behandeld in het kader van de bespreking
van art. 17 WED. Gezien het feit dat het hier slechts een ‘schakelbepaling’ betreft, zal aan dit artikel verder geen aandacht worden besteed. Wel
kan, met een verwijzing naar paragraaf 2.3.2.1, nog eens de vraag worden
opgeworpen waarom de wetgever – wat betreft de opsporingsambtenaren die in art. 23 a WED worden aangeduid – niet ‘gewoon’ gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheden die art. 17 WED biedt.
Voorts zij nog eens herhaald dat – gegeven art. 23 a lid 2 WED – het stelsel
van titel III WED ‘differentiatie’ in de toekenning van (bepaalde) bevoegdheden aan de opsporingsambtenaren kennelijk niet uitsluit.
2.3.2.9 Art. 24; het tot stilstand brengen van vervoermiddelen
Art. 24 WED moet worden gezien in samenhang met art. 23 WED (onderzoek aan/in vervoermiddelen, resp. aan de lading en de papieren). Met het
oog op lid 4 van art. 24 (de bevoegdheid om te vorderen dat de bestuurder
daartoe het vervoermiddel tot stilstand brengt) moet aan de bestuurder duidelijk kunnen worden gemaakt dat hij zijn vervoermiddel moet
stoppen. In het algemeen zal een gegeven stopteken geen aanleiding tot
misverstanden geven.202 Maar soms is er behoefte aan opvallende en
duidelijke stoptekens. Lid 1 van art. 24 WED biedt de Minister van Justitie,

aan minder zware restricties onderworpen, hetgeen ook hier weer een (t.o.v. de vergelijkbare Svbepalingen) grotere reikwijdte van art. 23 WED impliceert.
202 Vgl. Hollander, a.w. p. 135. Zie ook art. 82 en 83 RVV.
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maar ook de vakministers (na overleg met de Minister van Justitie), de
mogelijkheid om regels te stellen ten aanzien van de – eventuele bijzondere – stoptekens waarvan de opsporingsambtenaren gebruik kunnen
maken. Ter uitvoering van art. 24 lid 1 WED zijn diverse uitvoeringsregelingen totstandgekomen. Zoals de ‘Beschikking stoptekens AID 1977’, de
‘Beschikking herkenning en stoptekens AID te water’ en de ‘Beschikking
herkenning en stoptekens visserij-inspectie ter zee’.203
Lid 2 van art. 24 WED kent aan de Minister van Justitie en aan elk van
de vakministers (ook zonder overleg met de Minister van Justitie) de
bevoegdheid toe om, ter verzekering van een ‘richtige’ opsporing van
economische delicten, versperringen te doen aanbrengen op openbare
land- en waterwegen. Daarbij moet vooral worden gedacht aan slagbomen. Maar spijkerplanken, roadblocks en dergelijke zijn zeker niet
uitgesloten.
Deze verstrekkende bevoegdheid vloeit voort uit de (tijdens de concipiëring van de WED) sterk levende behoefte om in het bijzonder
douaneambtenaren van middelen te voorzien teneinde – in de grensstreek
– voer- of vaartuigen zo nodig tot stoppen te kunnen dwingen. Zo bleken
bijvoorbeeld slagbomen in het grensoverschrijdende verkeer onmisbaar te
zijn.
Deze algemene bevoegdheid om onder andere roadblocks op te (doen)
werpen, gaat aanzienlijk verder dan de bevoegdheid van reguliere opsporingsambtenaren om een verdachte – met het oog op diens aanhouding
– tot stoppen te dwingen. Immers, voor het opwerpen van versperringen
op grond van art. 24 WED is een verdenking in de zin van art. 27 Sv niet
vereist. Een aanwijzing dat er voorschriften als bedoeld in art. 1 en 1a zijn
overtreden, is al voldoende.
Zelfs in de WWM – die aan opsporingsambtenaren zeer vergaande
opsporingsbevoegdheden toekent – is niet voorzien in een vergelijkbare
bevoegdheid.
De bevoegdheid van art. 24 lid 2 WED lijkt nog een residu te zijn uit
de tijd dat de WED geen scherp onderscheid maakte tussen controle/
toezicht enerzijds en opsporing anderzijds, of liever gezegd: uit de tijd
dat de controlebevoegdheid nog min of meer besloten lag in enkele van
de WED-opsporingsbevoegdheden. En (ook) voor een effectieve controle
op de naleving van economische voorschriften, kon het nodig zijn
voertuigen (aan de grens) door middel van (o.a.) slagbomen tot stoppen
te kunnen dwingen. Daarmee zou kunnen worden verklaard dat ook de
vakministers, zonder voorafgaande toets aan het strafvorderlijke propor-

203 Zie de bijlage ‘overige regelgeving’ S&J. Vgl. ook art. 5:19 lid 5 Awb (vergelijkbaar met art. 24 WED) en
de op grond daarvan totstandgekomen ‘Regeling stilhoudingsvordering toezichthouders’ (Besluit van
18 december, Stcrt. 1997, 247 en – wijzigingsbesluit – Stcrt. 1998, 126).

117

118

De WED op de helling

tionaliteitsbeginsel 204 (bijvoorbeeld in de vorm van toezicht vooraf door,
of een machtiging van, een rechter of een andere autoriteit) bevoegd
waren geheel naar eigen inzicht een ‘versperring’ te doen aanbrengen.
Wat daar ook van zij, het zal niet verbazen dat het huidige (met titel III
WED vergelijkbare) stelsel van toezichtbevoegdheden (afd. 5.2 Awb) een
dergelijke verstrekkende bevoegdheid in ieder geval niet kent. Gelet op
art. 5:19 Awb is de toezichthouder, niet tevens zijnde een opsporingsambtenaar, zelfs in het geheel niet bevoegd om een vervoermiddel tot stoppen
te dwingen, tenzij er sprake is van een bevoegdheid tot toepassing van
bestuursdwang, die op grond van art. 5:22 Awb slechts bij of krachtens de
wet kan worden toegekend.205
Kortom: lid 2 van art. 24 WED kent de (vak)ministers een zeer ruime en
algemene bevoegdheid toe, die in het Sv niet voorkomt. In het kader van
een beschrijving van de bevoegdheden van titel III WED (met het oog
op de vraag of en in hoeverre er bijvoorbeeld redenen zijn voor harmonisatie met het stelsel van het Sv) moet enige terughoudendheid worden
betracht wat betreft het ‘(dis)kwalificeren’ van de belangenafweging(en)
die de wetgever daaraan ten grondslag heeft gelegd. Dat laat echter
onverlet dat er redenen kunnen zijn om aan te nemen dat (met name)
‘ongeclausuleerde’ bevoegdheden op gespannen voet kunnen staan met
de centrale uitgangspunten van ons straf(proces)recht. In dat verband
kan worden gewezen op enkele kernbegrippen, zoals rechtsbescherming en rechtszekerheid, en de daaruit voortvloeiende rechtsstatelijke
eisen en waarborgen waarmee het strafproces dient te worden omgeven.
Deze eisen en waarborgen zijn door het EHRM verwoord in termen als
(bijvoorbeeld) fairness, foreseeability, accessibility en necessity. Er kunnen
grenzen aan worden ontleend, onder meer voor wat betreft de discretionaire ruimte van functionarissen. Zo kunnen deze rechtsstatelijke
eisen en waarborgen met zich meebrengen dat, in geval van ingrijpende
bevoegdheden, een voorafgaande toetsing (door een hogere autoriteit) aan
het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel en aan andere centrale
uitgangspunten van ons recht wenselijk of noodzakelijk zal zijn. Dat
laatste al dan niet uitgewerkt in beleidsregels (richtlijnen) naargelang de
wettelijke voorschriften waarin een bevoegdheid wordt toegekend, meer
of minder ruim en vaag zijn gesteld. In dat verband kan bijvoorbeeld ook
de mate van verdenking – zoals betoogd – een rol spelen bij de vraag of het
proportionaliteitsbeginsel voldoende in acht is genomen.

204 Overigens is ook een zinsnede vergelijkbaar met de zinsnede ‘voorzover redelijkerwijs nodig voor de
vervulling van hun taak’ niet aan dit artikellid toegevoegd.
205 Bedoeld is een bijzondere wet. Vgl. bijvoorbeeld art. 66 Kernenergiewet; art. 12 lid 1 Plantenziektewet;
art. 67 Drank- en Horecawet; art. 32 Warenwet. Zie voor overige voorbeelden Jansen a.w., p. 34. Vgl.
in het bijzonder art. 169 lid 2 WVW, waarin de ambtenaren (en dat zijn lang niet altijd de reguliere
opsporingsambtenaren) die een bevel hebben gegeven als bedoeld in art. 160 lid 6, bevoegd worden
verklaard tot toepassing van bestuursdwang ter handhaving van het bevel.
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Zo bezien rijst de vraag of de ‘ongeclausuleerde’ en verstrekkende
bevoegdheid van art. 24 lid 2 WED niet op gespannen voet staat met
deze centrale uitgangspunten en meer in het bijzonder met de uitleg die
het EHRM daaraan heeft gegeven. (Vgl. bijvoorbeeld de eerder besproken
uitspraak EHRM 16 april 2002, NJ 2003, 452 (Colas est e.a. vs. Frankrijk)
waarin het hof bepaalde vergaande discretionaire bevoegdheden van
overheidsfunctionarissen hekelde.)
Meer algemeen gesproken rijst de vraag of een dergelijke verstrekkende,
ongeclausuleerde bevoegdheid, als geregeld in art. 24 lid 2 WED, nog wel
bij de tijd is, dan wel dient te worden aangepast aan de huidige inzichten, zoals onder meer verwoord door het EHRM. Gezien het doel van
deze (sub)paragrafen, wordt hier niet nader op deze kwestie ingegaan en
wordt ermee volstaan de wetgever in overweging te geven de bevoegdheid
van art. 24 lid 2 aan een nadere analyse (in bovenstaande zin) te onderwerpen.
2.3.2.10 Art. 24a en art. 26; de verplichting om medewerking te verlenen
Art. 24a lid 1 regelt de verplichting van eenieder (met uitzondering van
de geheimhouders; zie lid 2206) om aan de opsporingsambtenaren van
art. 17 WED de medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen
vorderen bij de uitoefening van de hen krachtens titel III WED toekomende bevoegdheden.207
Indien daaraan niet wordt voldaan, is de opsporingsambtenaar – op
grond van lid 3 – bevoegd om op kosten van de betrokkene te bewerkstelligen dat de bevoegdheid waarop zijn vordering betrekking heeft,
alsnog kan worden uitgeoefend. Indien bijvoorbeeld een bestuurder van
een vervoermiddel niet voldoet aan de vordering (van art. 23 lid 4 WED)
om zijn vervoermiddel voor onderzoek naar een aangewezen plaats over
te brengen, biedt art. 23a lid 3 de opsporingsambtenaar de bevoegdheid om het vervoermiddel zelf – op kosten van de bestuurder – naar die
plaats over te brengen.
De redactie van art. 24a lid 3 sluit volgens de regering weliswaar aan op de
omschrijving van het begrip ‘bestuursdwang’ in art. 5:21 Awb, maar van
bestuursdwang kan geen sprake zijn, aangezien de Awb (gelet op art. 1:6,
onder a, Awb) niet van toepassing is op de opsporing van strafbare feiten.208
Naast de mogelijkheid van (wat we dan maar even noemen) ‘opsporingsdwang’ op grond van art. 24a lid 3 WED levert het opzettelijk niet
voldoen aan een vordering van een opsporingsambtenaar (o.g.v. een van
de bevoegdheden van titel III WED) een ‘economisch delict’ op.
206 Bankiers kunnen zich in deze niet beroepen op hun beroepsgeheim. Zie het Hof Amsterdam 30 juni
1952, NJ 1953, 208. Zie voorts uitgebreid E.C. Mac Gillavry, a.w.
207 Art. 24a regelt centraal wat voorheen in afzonderlijke artikelen werd geregeld. De redactie van
art. 24a lid 1 en 2 is, evenals de overige artikelen van titel III, bij de (herhaaldelijk besproken) wet van
4 december 1997 afgestemd op (i.c.) het daarmee overeenkomende art. 5:20 Awb.
208 Zie de MvT bij de wet van 4 december 1997, p. 14.
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Zie art. 26 WED. Dat geldt overigens ook voor de verdachte, die daarmee
wordt gedwongen ‘to contribute to incriminating himself’.209 Daarmee
heeft de WED-wetgever het toepasselijke strafmaximum welbewust fors
hoger gemaakt dan het strafmaximum van art. 184 Sr.210 Art. 26 WED kan
zo bezien worden beschouwd als een schakelbepaling naar het (t.o.v. het Sv)
zwaardere sanctiearsenaal waarin de WED voorziet.211
Ook de bevoegdheid van art. 24a WED wordt begrensd door het (niet nader
‘voorgestructureerde’) evenredigheidsbeginsel en ook voor art. 24a WED
geldt het vereiste van een concrete verdenking niet.
Afgezien van het feit dat art. 24a lid 1 jo. art. 26 WED kan worden
beschouwd als een ‘gekwalificeerde’ specialis ten opzichte van art. 184
Sv,212 voorziet art. 23a lid 3 in een algemene vorm van ‘opsporingsdwang’
die het Sv niet kent.213 Uit het feit dat deze ‘opsporingsdwang’ praktisch
gezien aansluit bij, en overeenkomt met het begrip ‘bestuursdwang’ van
art. 5:21 Awb (vgl. hetgeen de minister daarover opmerkte), kan worden
afgeleid dat deze bevoegdheid meer is afgestemd op de toezichtbevoegdheden van de Awb dan op de opsporingsbevoegdheden van het Sv. Dat
onderstreept opnieuw de ratio van de (t.o.v. het Sv) ruimere bevoegdheden van titel III WED: ook art. 24a WED moet worden beschouwd als
het straf(proces)rechtelijke sluitstuk van de daarmee overeenkomende
toezichtbevoegdheden. Daarmee heeft ook art. 24a lid 3 een zelfstandige
bestaansgrond, die niet kan worden ontleend aan de belangenafwegingen
die ten grondslag liggen aan het Sv. Ook hier ligt dus harmonisatie met het
Sv niet in de rede.
2.3.2.11 Art. 25; de overeenkomstige toepassing van het Sv
Art. 25 WED is in het voorafgaande (en met name in paragraaf 2.3.2.1) al
zijdelings aan de orde geweest. Art. 25 luidt: ‘Voorzover daarvan niet in
deze wet of de in artikel 1 en artikel 1a genoemde wetten en besluiten is
afgeweken, gelden ten aanzien van de opsporing van economische delicten
de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering.’ De bepaling spreekt
voor zich, zozeer zelfs, dat de vraag rijst of dit artikel niet kan worden
gemist.

209 Voor de vraag in hoeverre dat op gespannen voet staat met art. 6 EVRM, zie paragraaf 2.3.2.2, waar de
vordering tot uitlevering wordt behandeld..
210 Zie voor de redenen daarvoor: paragraaf 2.3.1., de inleidende opmerkingen. Samengevat: een doelmatige
en afdoende repressie van economische delicten.
211 Zie voor de wetsgeschiedenis Hollander a.w., p. 136. Zie voorts de Kamerstukken II 1948/49, 603, nr. 5
(MvA) p. 17 en nr. 16, p. 3.
212 Zie T&C, aantekeningen bij art. 24a WED.
213 Met uitzondering van (bijvoorbeeld) de ‘maatregelen in het belang van het onderzoek’. Vgl. art. 62a Sv. Dat
betreft echter geen – met art. 24a lid 3 WED vergelijkbare – ‘algemene’ en aan elke opsporingsambtenaar
toekomende bevoegdheid tot (wat we voor het gemak maar even noemen) ‘opsporingsdwang’.
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Interessanter is de vraag, hoe moet worden bepaald of en in hoeverre de
bepalingen van (i.c.) titel III afwijken van het stelsel van het Sv. Zo bleek
bijvoorbeeld uit de parlementaire stukken met betrekking tot art. 17
WED dat art. 142 Sv daarop niet van toepassing is, anders gezegd: dat art.
17 WED wat dat betreft afwijkt van het stelsel van het Sv. Uit de analyse
van art. 17 WED kwam echter naar voren dat die opvatting moet worden
genuanceerd, en dat art. 142 wel degelijk een functie vervult ten aanzien
van art. 17 WED.
Voorts bleek bijvoorbeeld dat er verschillende opvattingen bestaan over de
vraag of en in hoeverre de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED
al dan niet (wezenlijk) verschilt met de inbeslagnemingsbevoegdheden
waarin het Sv voorziet. Dat heeft – gegeven art. 25 WED – consequenties
voor de vraag of het stelsel van het Sv in deze al dan niet van toepassing
is (zodat zelfs harmonisatie wenselijk kan zijn), of dat art. 18 WED een
eigensoortige, niet door het Sv genormeerde, bevoegdheid tot inbeslagneming kent.
Aangezien het hier vragen betreft die in het voorafgaande uitvoerig zijn
besproken, zal er in dit verband niet nader op worden ingegaan. Algemeen
gesproken kan worden gesteld dat de aanvankelijke ratio van art. 25 WED
inmiddels lijkt te zijn weggevallen 214 en dat art. 25 WED als zodanig
nauwelijks of geen richtinggevende betekenis meer heeft en dus kan
worden gemist. Dat pleit ervoor het artikel te schrappen.
2.3.2.12 Art. 27; de benoeming van deskundigen
Art. 27 WED (betreffende de benoeming van deskundigen door de OvJ)
kan worden geschrapt, omdat art. 27 WED ten opzichte van het huidige
art. 151 Sv geen afwijkende bevoegdheid meer toekent.
2.3.3 Art. 58; de contactambtenaren
Ten slotte in deze paragraaf nog een enkel woord over titel XI, art. 58
(‘Van de contactambtenaar’), aangezien dat artikel, zij het indirect,
(mede) betrekking heeft op de opsporing. Het verschaft de ‘lichamen
met een publieke taak belast’ die onder de vakministers ressorteren, de
bevoegdheid om ambtenaren te benoemen die contact onderhouden
met het OM, ten dienste van de opsporing, vervolging en berechting
van economische delicten. Het instituut contactambtenaar is destijds
in het leven geroepen in verband met de eventuele afstemmingsproblemen die zich kunnen voordoen tussen de bestuursrechtelijke uitvoering

214 Zie voor de aanvankelijke reden voor art. 25 WED: Hollander a.w. p. 117-119. Kort gezegd werd daarmee
onderstreept dat met de invoering van de WED de daarin geregelde opsporingsbevoegdheden algemeen
golden t.a.v. economische delicten (en voor het overige het Sv van toepassing was), maar dat daarvan
in een aantal met name genoemde bijzondere wetten werd afgeweken. Het artikel had dus meer
betrekking op de (expliciet genoemde) uitzonderingen dan op de regel.
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en de strafrechtelijke handhaving van economische wetgeving.215 Het
was de taak van de contactambtenaar om als ‘trait d’union’ een brug
te slaan tussen het uitvoerende bestuur (de betrokken departementen
en meer in het bijzonder: lichamen met een publieke taak belast) en de
strafrechtelijke autoriteiten en, naarmate ook de handhaving van de
economische wetgeving steeds meer (tevens) bij het bestuur zelf kwam
te liggen, tussen beide ‘gestapelde’ handhavingsstelsels.216 De contactambtenaar werd beschouwd als de wegwijzer voor het OM en de rechter
voor wat betreft de achtergronden van het bestuursbeleid. Vooral
het OM moest immers, zo was de gedachte, op de hoogte zijn van het
gewicht dat wordt toegekend aan de verschillende doeleinden die het
bestuur nastreeft, welke prioriteiten daarbij gelden en welk gedrag in
dat verband volgens het bestuur met de meest krachtige middelen moet
worden bestreden. Met andere woorden: de contactambtenaar moest
het OM de weg wijzen om het vervolgingsbeleid optimaal te kunnen
afstemmen op de beleidsdoelen en de prioriteiten van het bestuur
(overigens met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van
de afzonderlijke OvJ’s m.b.t. het algemene, door het College van P-G’s
goedgekeurde, OM-beleid 217). Uitgangspunt daarbij was/is dat het
economische strafrecht – als sluitstuk van de primair bestuursrechtelijke handhaving van economische wet- en regelgeving – niet alleen een
normerende, maar vooral ook een ‘regulerende’ werking heeft. Daarbij
spelen tal van randvoorwaarden een rol. Strafrechtelijke handhaving
die niet voldoende aansluit op de bestuursrechtelijke handhaving
(waarin overleg, afspraken, waarschuwingen e.d. vaak vooropstaan),
kan grote wrevel oproepen bij alle betrokkenen. Ook met het oog daarop
achtte men destijds regelmatig overleg tussen het OM en het bestuur, en
de spilfunctie die de contactambtenaar daarin vervulde, van het grootste belang.
Aan de andere kant fungeerde de contactambtenaar voor de departementen als doorgeefluik voor wat betreft de problemen die in de
opsporings- en vervolgingspraktijk konden rijzen, onder andere vanwege
de formulering van de voorschriften (met de nodige interpretatieproblemen tot gevolg) en andere kwesties die bijvoorbeeld de tenlasteleggingen
konden bemoeilijken.

215 Zie Hollander, a.w. p. 218 e.v. Daar wordt tevens aandacht besteed aan de toentertijd in het leven
geroepen. ‘Coördinatiecommissie handhaving economische voorschriften’, dat in zekere zin als
voorloper kan worden beschouwd van het huidige instituut ‘driehoeksoverleg’.
216 Vgl. o.a. P.A.H. Bos, ‘Osmose tussen het economische en commune strafrecht’, in: SEW 7/8 (1976),
augustus (toespraak in het kader van het jubileumcongres 25 jr. WED), p. 381 e.v.
217 In dit verband moet worden benadrukt dat afstemming van het vervolgingsbeleid van het OM op het
beleid van het bestuur niet impliceert dat het OM zich daarmee afhankelijk zou (moeten) opstellen
t.o.v. het bestuur. Het OM behoudt een eigen verantwoordelijkheid. Het is zelfs denkbaar dat deze
eigen verantwoordelijkheid met zich meebrengt dat strafrechtelijk moet worden opgetreden tegen het
bestuur zelf.
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Inmiddels kan worden vastgesteld dat het instituut contactambtenaar
flink aan betekenis heeft ingeboet. Er blijkt in de praktijk nauwelijks
(meer) behoefte aan te bestaan, althans het blijkt in de praktijk niet of
nauwelijks (meer) te functioneren.218
Het is de vraag of dat als een gemis moet worden beschouwd. De afstemming tussen het OM en het bestuur heeft in de loop van de tijd steeds
meer haar beslag gekregen in andere vormen van overleg en samenwerkingsverbanden. Zoals het zogenoemde ‘driehoeksoverleg’ tussen
het bestuur (de inspecties, de ‘autoriteiten’ enz.), de opsporingsinstanties
(BOA’s en BOD’s) en het OM (tegenwoordig het ‘functioneel parket’ i.o.) en
voorts tal van handhavingsconvenanten en -arrangementen.
De verwevenheid tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving van ordeningsdelicten maakt het niet alleen wenselijk
om op het grensvlak van het bestuursrecht en het strafrecht tot een
wettelijke afstemming van taken, sancties, verantwoordelijkheden en
opsporings- en onderzoeksbevoegdheden te komen. Daarnaast zal het
in de praktijk ook wenselijk of noodzakelijk zijn de vrije beleids- en
beoordelingsruimte van de betrokken instanties en functionarissen
onderling af te stemmen. Immers, ondanks het hiervoor geschetste
samenhangende geheel van handhavingsmodaliteiten, zullen er
kenmerkende verschillen blijven bestaan wat betreft taken, doelen,
sanctiemogelijkheden, waarborgen, rechtens vastgestelde voorwaarden
en beperkingen, verantwoordelijkheidslijnen enzovoort, die consequenties kunnen hebben voor de invulling van de vrije beleidsruimte
van alle betrokkenen.
Mede met het oog op de daarmee samenhangende afstemmingsproblemen, die zich met name manifesteren in de zogenoemde ‘sfeer- of
trajectovergangen’, zijn er gedurende de afgelopen decennia in de
praktijk tal van handhavingsarrangementen en -convenanten (in vele
soorten en maten 219) totstandgekomen.
Voorbeelden daarvan zijn:
– Het ‘Handhavingsarrangement Wet arbeid vreemdelingen’ (van het
College van procureurs-generaal), Stcrt. 1995, nr. 246, p. 32;

218 Uit de interviews in het kader van het onderhavige onderzoek bleek dat de functionarissen van het OM
aan wie de vraag werd voorgelegd welke rol de contactambtenaar (nog) vervult in het kader van de
handhaving van economische wetgeving, het instituut (en art. 58 WED) niet eens kenden.
219 Vgl. in de ‘Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten’ (Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18, p. 9) de toelichting
bij het tweede lid van aanwijzing 1 (bijlage). Het begrip ‘convenant’ wordt daarin als een containerbegrip
beschouwd, waaronder allerlei (schriftelijke) samenwerkingsovereenkomsten, zoals bestuursakkoorden,
en zelfs intentieverklaringen vallen. Aangenomen moet worden dat daartoe ook de zgn.
‘handhavingsarrangementen’ behoren. Overigens hebben de aanwijzingen in beginsel alleen betrekking
op centrale overheidsorganen en de dienstonderdelen en personen die daaronder ressorteren.
Niettemin wordt aanbevolen dat ook decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen rekening
houden met deze aanwijzingen. Dit is nader uitgewerkt in het tussen het rijk, provincies en gemeenten
gesloten ‘Bestuursakkoord nieuwe stijl’ (Bans).
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– het ‘Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties’ (in het
kader van de financiële wetgeving), Stcrt. 6 juli 2004, nr. 126, p. 13;
– het ‘Convenant Openbaar Ministerie en Nederlandse
Mededingingsautoriteit’, Stcrt. 14 april 2003, nr. 73, p. 8.;
– het ‘Convenant Herstructurering FEC’ (samenwerking in het kader
van het Financieel Expertisecentrum), Stcrt. 2 april 2004, nr. 65, p. 11;
– het ‘Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten
en De Nederlandse Bank N.V’, Stcrt. 19 november 2004, nr. 224, p. 31
(dat zich overigens beperkt tot samenwerking op het gebied van
bestuurlijk toezicht en geen betrekking heeft op de ‘sfeerovergang’
tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving);
– het ‘Handhavingsarrangement tussen het OM en de AID van het
Ministerie van LNV’ van 2001;
– het ‘Handhavingsarrangement tussen het ministerie van SZW
(arbeidsinspectie) en het OM’ van oktober 2000;
– Het Handhavingsarrangement 2004 (voor het SZW-domein) waarin
het UWV, de SVB, de AI, de SIOD, het OM en het ministerie van
SZW samenwerken, en dat onder meer strekt tot afstemming van de
bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van sociale zekerheidswetgeving door de verschillende instanties. Daartoe worden
afspraken gemaakt over zaken als: het aantal aan te leveren processen-verbaal, de termijnen waarbinnen het OM een beslissing neemt,
de terugkoppeling naar de bestuurlijke instanties, informatie over de
wijze van afdoening, enzovoort.
Ook op lokaal niveau bestaan er allerlei handhavingsarrangementen die totstandkomen in het zogenoemde ‘driehoeksoverleg’, en die
strekken tot projectmatig gerichte beleidsafspraken op het terrein
van veiligheid en leefbaarheid (o.a. coffeeshopbeleid, wijkveiligheid;
handhavingsbeleid m.b.t. parkeer- en verkeersvoorschriften). 220
Een voorlopige conclusie kan zijn dat de afstemming tussen het OM en
het bestuur zeer zeker een belangrijk aandachtspunt zal (moeten) blijven,
maar dat de noodzaak om daartoe het instituut contactambtenaar in
stand te laten, lijkt te zijn weggevallen en dat titel XI WED kan worden
gemist. Het ligt in de rede om de ‘functionele’ afstemming tussen het OM
en het bestuur over te laten aan het ‘driehoeksoverleg’ en dit overleg te
institutionaliseren en eventueel wettelijk te verankeren. Het heeft in de
praktijk zijn nut bewezen en heeft zich ontwikkeld tot een niet meer weg
te denken overlegkader, dat er onder meer voor waakt dat de ‘belangen’
van het bestuur niet te zeer ondergeschikt worden gemaakt aan de strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving en vice versa. Daarbij

220 Zie voor voorbeelden: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Afronding en Verantwoording; eindrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer 2004, eerste deelrapport (J.B.H.M. Simmelink) ‘Rondom
de vervolgingsbeslissing’, p. 241.
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moet niet alleen worden gedacht aan de eventuele spanningsverhouding
tussen de beleidsdoelen en de prioriteiten van het bestuur enerzijds en
het OM-beleid anderzijds. Maar ook aan de meer ‘pragmatische’ redenen
die kunnen leiden tot een zekere terughoudendheid bij het bestuur om de
handhaving van de ‘eigen’ wetgeving uit handen te geven (vgl. kosten- en
opbrengstenoverwegingen, het aansprakelijkheidsaspect, de gemakkelijke
inbaarheid van zelf op te leggen bestuurlijke boetes, enz).
Aan de andere kant moet uit oogpunt van eenheid van beleid worden
voorkomen dat het beleid van het OM te zeer ondergeschikt wordt
gemaakt aan de handhavingsprioriteiten van de afzonderlijke vakdepartementen en aan allerlei ‘pragmatische’ overwegingen die daaraan ten
grondslag kunnen liggen.
Het ‘driehoeksoverleg’ kan daarbij een belangrijke rol vervullen.
Op de vraag of het al dan niet wenselijk zou zijn om (ook) de samenwerkingverbanden die zich in de praktijk hebben ontwikkeld (de
hiervoor bedoelde convenanten en arrangementen) een wettelijke basis
te verschaffen, is geen eenduidig antwoord te geven. Daarbij kunnen
verschillende overwegingen een rol spelen. In de eerste plaats kan worden
betoogd dat het vormen van handhavingsarrangementen moet worden
overgelaten aan het vrije veld.221 Dat lijkt de beste garantie te bieden voor
voldoende draagvlak en voor de gewenste differentiatie. Dat wil zeggen:
221 Uitgaande van het gegeven dat met convenanten invulling wordt gegeven aan de vrije beleidsruimte
(vgl. ook de richtlijnen van het OM), is een wettelijke verankering van een verplichting tot samenwerking
en afstemming in bovenbedoelde zin eigenlijk per definitie ondenkbaar. In dat licht bezien is er dan ook
veel voor te zeggen het afstemmen van handhavingsactiviteiten (door het OM, de opsporingsinstanties
en de toezichthouders), in de vorm van convenanten en arrangementen, over te laten aan de praktijk. En
daarbij vast te houden aan het uitgangspunt dat handhavingsconvenanten moeten worden beschouwd
als een instrument voor onderlinge afstemming van de discretionaire beleids- en beoordelingsruimte
van alle betrokken partijen. Daarbij zou de gegroeide praktijk van het publiceren van de convenanten
in de Staatscourant (mede gelet op aanwijzing 25 van de ‘aanwijzingen voor convenanten’, die daarop
betrekking heeft) voldoende recht doen aan de rechtens vereiste transparantie.
Deze benadering heeft ook in andere opzichten aantrekkelijke kanten. Blijkens een globale analyse
van de huidige handhavingsconvenanten en –arrangementen is er sprake van tal van zodanig
uiteenlopende en specifiek op de bestreken terreinen toegesneden varianten, dat daarin nauwelijks
gemeenschappelijke noemers zijn te ontdekken. Dat geldt zowel voor de partijen die daarin participeren,
als voor de wijze waarop afspraken worden gemaakt omtrent de afstemming van de bestuursrechtelijke
en strafrechtelijke handhaving. In dat licht bezien rijst dan ook de vraag of deze mogelijkheid om
maatwerk te leveren (die inherent is aan de discretionaire zeggenschap waarover de verschillende
handhavers beschikken) zich wel verdraagt met een wettelijke verankering.
Ten slotte zou ook het opportuniteitsbeginsel op een onaanvaardbare wijze worden uitgehold indien
het OM niet op grond van eigen beleidskeuzes, maar op grond van een wettelijke verplichting zou
worden gedwongen tot afstemming (van wijzen van afdoening, prioriteiten, enz.) en andere vormen van
samenwerking. Daarnaast zou dat op gespannen voet staan met de onafhankelijkheid van het OM, die
bijvoorbeeld nodig is om in voorkomende gevallen ook overheidsinstanties te kunnen vervolgen.
Aan de andere kant zijn er, zoals verderop zal blijken, redenen om toch te opteren voor een wettelijke
regeling. Niet zozeer een wettelijke regeling die verplicht tot het aangaan van convenanten, maar
een regeling als grondslag voor (in richtlijnen uit te werken) voorschriften, verantwoordingslijnen,
voorwaarden enz. voorzover tot een convenant of handhavingsarrangement wordt besloten. Daarnaast
is denkbaar dat in de wettelijke regeling de instantie wordt aangewezen die verantwoordelijk is voor het
bevorderen van dergelijke samenwerkingsovereenkomsten. In hoofdstuk 3 zal nader op deze kwestie
worden ingegaan.
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voor optimaal op de desbetreffende handhavingsterreinen toegesneden
vormen van afstemming en samenwerking
Daar staat tegenover dat met name lagere overheden geneigd lijken te zijn
op dat punt de nodige terughoudendheid in acht te nemen, vooral als een
wettelijke basis daarvoor ontbreekt. Een wettelijke basis zou dan ook een
zeker tegenwicht kunnen bieden tegen de mogelijke redenen voor deze
terughoudendheid (zoals het beslag dat wordt gelegd op de eigen organisatie en menskracht, en de tijd en de kosten die intensieve samenwerking
met zich mee kunnen brengen).
Daarnaast kan nog worden gewezen op een andere kwestie. De nauwe
band die er bestaat tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhaving op het terrein van (economische) ordeningswetgeving, brengt
met zich mee dat soms moet worden samengewerkt met andere functionarissen indien de eigen bevoegdheden of expertise ontoereikend zijn.
Voorts kan het om andere redenen doelmatig zijn om (bijvoorbeeld uit
kostenoverwegingen) in gezamenlijke acties verschillende toezicht- en
opsporingsdoelen te verenigen. Op het terrein van de strafrechtelijke
opsporing kan bij wijze van voorbeeld worden gewezen op grootschalige
verkeerscontroles, waarbij zowel wordt gecontroleerd op de wettelijk
vereiste papieren, overtredingen van het rijtijdenbesluit, de technische
staat van het vervoersmiddel, drugsvervoer, de aanwezigheid van wapens,
enzovoort. In een dergelijk onderzoek wordt als het ware gebruikgemaakt
van andermans bevoegdheden voorzover de eigen opsporingstaak, en
de daarbijbehorende bevoegdheden, het niet toelaten om een voertuig
tot stoppen te dwingen. Maar nog afgezien daarvan kan het om tal
van andere redenen wenselijk zijn om de bevoegdheid van verschillende opsporingsambtenaren om, op grond van hun eigen specifieke
opsporingstaken, voertuigen tot stoppen te dwingen, te bundelen in één
gerichte actie, waarin verschillende opsporingshandelingen ten behoeve
van de meest uiteenlopende opsporingstaken kunnen worden ingezet
(vgl. de drugshond bij een verkeerscontrole).
Het behoeft geen betoog dat er in dat geval gemakkelijk sprake kan zijn
van verschillende varianten van ‘meeliften’ of van ‘voortgezette toepassingen’ van bevoegdheden.222 Daar is op zich weinig op tegen, mits dat
niet ontaardt in ‘detournement de pouvoir’ (misbruik van bevoegdheden). En mits dat niet ontaardt in onwenselijke opeenstapelingen van
bevoegdheden zonder dat dit uit oogpunt van rechtsbescherming wordt
gecompenseerd door passende vormen van controle en toezicht. Kortom:
mits dat niet leidt tot een doelbewuste, systematische en ongecontroleerde omzeiling van de rechtsstatelijke waarborgen, voorwaarden en
beperkingen die gelden met betrekking tot de eigen bevoegdheden van de
afzonderlijke handhavers.
222 Zie over deze materie F. Vellinga-Schootstra, ‘Verdachte voertuigen; enkele opmerkingen over
strafvorderlijke bevoegdheden ten aanzien van voertuigen’, in: Verkeersrecht, nr. 12, 2000, p. 389-393.
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Dat alles geldt ook voor samenwerkingsverbanden op terreinen waarop
de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving elkaar (kunnen)
overlappen: de handhavingsarrangementen en -convenanten. Ook aan
deze samenwerkingsverbanden ligt – als gezegd – de noodzaak of wenselijkheid tot samenwerking ten grondslag. Niet alleen om gebruik te maken
van elkaars bevoegdheden, maar ook, en niet in de laatste plaats, om
gebruik te maken van elkaars expertise en knowhow.
Echter, ook hier loert het gevaar voor het oprekken van bevoegdheden.
Immers, de opeenstapeling van bevoegdheden in samenwerkingsarrangementen of -convenanten kan gemakkelijk leiden tot vormen van
‘wildgroei’, in die zin dat de afzonderlijke functionarissen in theorie nog
wel de wettelijke grenzen in acht nemen, maar dat deze wettelijke grenzen
in de praktijk nauwelijks of geen normatieve betekenis meer hebben.
De wenselijkheid om het voordeel van de doelmatigheid van samenwerking uit te buiten, maar tegelijkertijd de eventuele nadelen en gevaren van
deze ‘opeenstapeling’ van bevoegdheden – uit oogpunt van de rechtsbescherming – in te dammen, zou eveneens een argument kunnen zijn voor
wettelijke inkadering.223 Daarin zou, gelet op het vervolgingsbeleid van
het OM, maar vooral ook uit oogpunt van de bewaking van de rechtsstatelijkheid van gezamenlijk optreden, de regie of de sturing, de coördinatie
en het toezicht in handen van het OM kunnen worden gelegd. 224
Zo zou in de (eventuele) wettelijke regeling, dan wel in een AMvB en/of
richtlijnen die daarvan de uitwerking vormen, kunnen worden geregeld
in welke gevallen toestemming of een machtiging door het OM is vereist
voor bepaalde (gebundelde) handhavingsactiviteiten. En voorts hoe het
toezicht en de controle door het OM ook anderszins gestalte dient te
krijgen.
In hoofdstuk 3 zal op deze kwesties nader worden ingegaan.
2.3.4 Nabeschouwing en conclusies
Het stelsel van de (t.o.v. het Sv) ruime opsporingsbevoegdheden van titel
III WED vindt zijn oorsprong in de hoofddoelen die de wetgever met de
invoering van de WED voor ogen stonden: een doelmatige en afdoende

223 Vgl. N.J.M. Kwakman, ‘De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de
opsporingsbevoegdheden in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing’, 5e deelrapport,
in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge (red.), Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport
onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer Kluwer 2002, p. 599 e.v.
224 Daarnaast kan het OM (het functioneel parket) in nog andere opzichten een sturende rol vervullen.
Vastgesteld kan worden dat op operationeel en strategisch niveau de prioriteit binnen de politiekorpsen
i.h.a. niet bij de handhaving van ordeningswetgeving ligt. Voorts wordt het OM door het bestuur
niet als gelijkwaardige partner ervaren bij de handhaving van eigen wetgeving (strafrecht vooral
na in plaats van naast de bestuurlijke handhaving). Sturing door het OM zal in dat verband zeker
kunnen bijdragen tot een meer evenwichtige inzet van het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
handhavingsinstrumentarium. Vgl. in deze het rapport ‘OM-strategie milieuhandhaving’ d.d. 23 maart
2004, p. 6.
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repressie van economische delicten, en een halt toeroepen aan de stelselloosheid en onoverzichtelijkheid van economische wetgeving. Gegeven
een aantal – door de regering gesignaleerde – ‘eigenaardigheden’ die
kenmerkend zouden zijn voor economische delicten, was een doelmatige en afdoende repressie van economische delicten in de ogen van de
ontwerpwetgever slechts mogelijk door middel van (o.a.) een stelsel van
‘verruimde opsporingsbevoegdheden’. Sommige van deze ‘verruimde’
opsporingsbevoegdheden vertoonden echter zodanige gelijkenis met
bestuurlijke controlebevoegdheden (waarvoor in het geheel geen verdenking nodig is), dat het theoretisch onderscheid tussen opsporing en
toezicht door de opsporingsambtenaren van art. 17 WED niet altijd als
een scherp onderscheid werd beleefd, met name niet als toezicht en
opsporing in één hand lagen (hetgeen bij de handhaving van economische wetgeving dikwijls het geval was).225
Dat alles werd nog versterkt doordat in sommige opsporingsbevoegdheden van titel III WED ook daadwerkelijk bevoegdheden besloten lagen
die tegenwoordig zouden worden bestempeld als controle- of toezichtbevoegdheden (vgl. met name art. 23 WED oud). In het kader van de
concipiëring van hoofdstuk 5 Awb (handhaving) en met name van
afdeling 5.2 Awb (bestuurlijke toezichtbevoegdheden) heeft de regering
daar verandering in willen brengen en heeft ze een scherper onderscheid
willen aanbrengen tussen toezicht en opsporing. Daaraan lagen overwegingen ten grondslag die vergelijkbaar waren met de overwegingen die
aan de basis lagen van het nieuwe art. 142 Sv (zie paragraaf 2.3.2.1).
Echter, tegelijkertijd aanvaardde de wetgever dat de overgang tussen
toezicht en opsporing, in het bijzonder wat betreft ordeningswetgeving
(zoals de WED), niet altijd even scherp was en dat mede daarom de WEDopsporingsbevoegdheden optimaal dienden te worden afgestemd op de
bestuurlijke toezichtbevoegdheden van afdeling 5.2 Awb. Meer algemeen
kan worden gesteld, dat, naarmate de handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving in toenemende mate (in weerwil van art. 5 WED) tevens
bij het bestuur zelf kwam te liggen, de strafrechtelijke handhaving van
economische en andere ordeningsdelicten meer en meer werd beschouwd
als flankerend ten opzichte van de bestuursrechtelijke handhaving. Men
zou zelfs kunnen spreken van een geïntegreerde bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke aanpak,226 waarbij de strafrechtelijke handhaving van
economische (en andere ordenings-) delicten algemeen wordt beschouwd
als het sluitstuk van en complementair aan de primair bestuursrechtelijke
handhavingsmethoden. 227
225 Vgl. de MvT bij het wetsvoorstel Derde tranche Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken 23 700),
MvT bij hoofdstuk 5 Awb (handhaving).
226 Zie bijvoorbeeld het ‘Handhavingarrangement Wet arbeid vreemdelingen’ (van het College van
procureurs-generaal), Stcrt. 1995, nr. 246, p. 32.
227 Men zou dan ook kunnen stellen dat er niet zozeer sprake is van gescheiden werelden, maar van
samenvallende werelden die worden beheerst door ‘gestapelde’ normenstelsels. De onderzoeksgroep
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Bij dat alles paste een pakket van (t.o.v. het Sv) ruimere opsporingsbevoegdheden die nauwe verwantschap vertonen met de Awb-toezichtbevoegdheden. Praktisch gezien betekende dit dat de wetgever in het
kader van de aanpassingswetgeving 3e tranche Awb (zie paragraaf 2.3.1.3)
het oorspronkelijke stelsel van ‘verruimde opsporingsbevoegdheden’
(van titel III WED) nauwelijks hoefde te wijzigen, behalve dan om het
onderscheid opsporing-toezicht wat meer reliëf te geven. Het doel van
de regering was om uiteindelijk te komen tot een heldere stelselindeling, waarbij de bestuurlijke toezichtbevoegdheden (in beginsel) centraal
werden geregeld in afdeling 5.2 Awb, en de opsporingsbevoegdheden (in
beginsel) centraal werden geregeld in het Sv, respectievelijk in de WED.
Het zal niet verbazen dat de meest interessante (en tot hoofdbrekens
aanleiding gevende) afbakeningsproblemen zich vooral voordoen in de
verhouding tussen titel III WED en het Sv, respectievelijk tussen titel III
WED en afdeling 5.2 Awb (daarover verderop meer). Met name in het
licht van de – door de regering beoogde – onderlinge afstemming van
opsporing en toezicht is, zoals betoogd in paragraaf 2.3.1, het stelsel van
‘verruimde opsporingsbevoegdheden’ inhoudelijk goed te verdedigen. Er
werd in paragraaf 2.3.1 zelfs in overweging gegeven het werkingsbereik
van de WED, of van een daarmee vergelijkbare kaderwet (als centraal
normatief kader voor de t.o.v. het Sv ruimere opsporingsbevoegdheden)
op te rekken tot (ook) andere ordeningswetgeving. Dat laatste omdat
voor deze andere ordeningswetgeving de wenselijkheid van een optimale
afstemming van opsporingsbevoegdheden op de bestuurlijke toezichtbevoegdheden evenzeer geldt.
Tegen de achtergrond van het concept ‘opsporingsbevoegdheden als
het straf(proces)rechtelijk sluitstuk van primair bestuursrechtelijke
handhavingsmethoden en -strategieën’ zijn de afzonderlijke opsporingsbevoegdheden van titel III WED geanalyseerd. Uitgangspunt daarbij was
daarbij enerzijds de vraag of deze opsporingsbevoegdheden allemaal
wel even goed in dat concept passen. En anderzijds de vraag of sommige
van de bepalingen niet zozeer aanleunen tegen het stelsel van het Sv,
Strafvordering 2001 heeft zelfs gepleit voor een zekere integratie van het straf- en bestuursrecht door
middel van overkoepelende regelingen van onderwerpen die op het grensvlak van het bestuursrecht
en het strafrecht liggen. D.w.z. dat vergelijkbare vormen van publiekrechtelijke interventies die
gemeenschappelijk kunnen worden geregeld, ook zo veel mogelijk gemeenschappelijk zouden
moeten worden geregeld. Vgl. G. Knigge, ‘De verhouding van het strafrecht tot het bestuursrecht’,
1e deelrapport, in: M.S. Groenhuijsen en G. Knigge, (red.), Het vooronderzoek in strafzaken; tweede
Interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001, Deventer Gouda Quint 2001, p. 93 e.v.
Meer algemeen gesproken kan men stellen dat de vraag of ordeningswetgeving bij voorkeur
bestuursrechtelijk, dan wel strafrechtelijk kan of moet worden gehandhaafd, dan wel: in hoeverre daarbij
een scherpe scheiding kan of moet worden getrokken tussen beide handhavingsmodaliteiten, inmiddels
als achterhaald kan worden beschouwd. De vraag is veeleer hoe door middel van een bundeling en/of
een gedifferentieerde inzet van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten een zo efficiënt en
effectief mogelijke (en met voldoende waarborgen omklede) handhaving kan worden gerealiseerd. In
hoofdstuk 3 zal nader op deze kwestie worden ingegaan.
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dat harmonisatie met het stelsel van het Sv de voorkeur zou verdienen.
Dat wil zeggen: of het niet de voorkeur zou verdienen deze opsporingsbevoegdheden te onderwerpen aan het stelsel van waarborgen van het
Sv, als zijnde het resultaat van de (voor het Sv kenmerkende) zorgvuldige
belangenafwegingen.
Aan de hand van deze analyse is nagegaan welke van de bepalingen
van titel III WED zózeer (en terecht) aanleunen tegen het stelsel van
de toezichtbevoegdheden van afdeling 5.2 Awb, dat ze een zelfstandig
bestaansrecht hebben naast de pendanten daarvan in het Sv. Voorzover
dat het geval lijkt te zijn, is daarbij overigens wel aangetekend dat nadere
normering en differentiëring soms wenselijk kan zijn. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan: ‘horizontale’ differentiëring in de toekenning
van de veelal ‘algemene’ opsporingsbevoegdheden aan verschillende
categorieën opsporingsambtenaren;228 differentiëring in de gronden
waarop, en de gevallen waarin, de bevoegdheden kunnen worden toegepast;
differentiëring in de discretionaire vrijheid van de opsporingsambtenaren
en de wenselijkheid van voorafgaand toezicht door, en/of een machtiging
van, een hogere functionaris. Overigens hoeft – zo werd gesteld – deze ‘differentiëring’ niet tot in detail te worden ‘voorgestructureerd’ in de wet zelf,
maar kan voor een belangrijk deel worden volstaan met richtlijnen.
Echter, voor sommige bevoegdheden van titel III WED geldt dat aan
de afstemming op de Awb-toezichtbevoegdheden op zichzelf geen
argumenten zijn te ontlenen voor de (t.o.v. het Sv) grotere reikwijdte
van de desbetreffende bevoegdheden. Dat roept de vraag op of het voor
deze bevoegdheden dan ook niet wenselijk zou zijn het ‘primaat van het
Sv’ te herstellen. Dat geldt in het bijzonder voor de inbeslagnemingsbevoegdheid van art. 18 WED. Er blijken – zo werd betoogd – onvoldoende
wetsystematische, maar ook inhoudelijke redenen te zijn om deze
bevoegdheid te onttrekken aan de wijze waarop deze bevoegdheid in het
Sv is genormeerd en met waarborgen is omkleed (o.a. het vereiste van
verdenking in de meer ‘enge’ zin van het woord). Anders gezegd: deze
bevoegdheid leent zich op verschillende systematische en inhoudelijke
gronden voor harmonisatie met het stelsel van het Sv.
Vanuit een enigszins andere invalshoek bezien, geldt dat laatste ook voor
de bevoegdheid van art. 24 lid 2 WED (de bevoegdheid van vakministers
om versperringen te doen aanbrengen op openbare land- en waterwegen,
ter verzekering van een richtige opsporing van economische delicten).

228 Zie daarover de voorstellen van het onderzoeksproject Strafvordering waarnaar is verwezen. De
horizontale differentiëring in het toekennen van opsporingsbevoegdheden (naast de welbekende
‘verticale’ vormen van differentiëring in bevoegdheden en verantwoordelijkheden) is daarin gebaseerd
op het uitgangspunt dat er sprake is (of zou moeten zijn) van een interdependente driehoeksverhouding
tussen de opsporingstaak, de opsporingsbevoegdheden (en de evt. steunbevoegdheden) en de
opleidings- en andere benoemingseisen. Ter illustratie van een (ook nu al bestaande) vorm van
differentiëring in opsporingsbevoegdheden kan worden gewezen op het stelsel van bijzondere
opsporingsbevoegdheden in het Sv.
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Echter, in dat verband is betoogd dat deze ongeclausuleerde bevoegdheid
zozeer op gespannen voet staat met enkele kernbeginselen van ons strafrecht en met de daarmee samenhangende taak- en bevoegdheidsverdeling
tussen het bestuur en de strafrechtelijke autoriteiten, dat het wenselijk
zou zijn art. 24 lid 2 geheel te schrappen, althans grondig te herzien.
Ten slotte is vastgesteld, dat sommige bepalingen van titel III WED
kunnen worden gemist, omdat ze inmiddels een equivalent hebben in het
Sv, dan wel omdat de desbetreffende bepalingen geen zelfstandige betekenis (meer) hebben.
De analyse van de ‘tussenpositie’ van de WED-opsporingsbevoegdheden (t.o.v. afd. 5.2 Awb, resp. t.o.v. het Sv) leidt met andere woorden tot
de conclusie, dat het stelsel van titel III WED ‘als zodanig’ een zelfstandig bestaansrecht heeft. Dat geldt althans voor de meeste van de daarin
opgenomen bepalingen.
Een andere vraag is of het al dan niet de voorkeur zou verdienen om
– naast de wenselijkheid om sommige van de daarin opgenomen
bepalingen te harmoniseren met het Sv – het stelsel van titel III WED als
samenhangend geheel onder te brengen, en in die zin te ‘integreren’, in
het Sv (en daarmee het primaat van het Sv te herstellen).229
Daarnaast is er – zo schemerde in het voorafgaande door – zeker iets voor te
zeggen het werkingsbereik van dat stelsel (als dwingend ‘centraal normatief
kader’ voor opsporingsbevoegdheden die als strafprocesrechtelijk sluitstuk
van primair bestuursrechtelijke handhavingsmethoden kunnen worden
beschouwd) op te rekken tot (ook) andere ordeningswetgeving.
229 Zie ook de toespraak van de congresvoorzitter van het jubileumcongres ‘25 jaar WED’ (1976), P.A.H. Bos:
‘Osmose tussen het economische en commune strafrecht’ (opgenomen in SEW 7/8 (1976), p. 381-386 en
met name p. 386 e.v.: ‘In mijn openingswoord vanochtend bracht ik de woorden van Vrij in herinnering:
Une nouvelle branche de droit commence à se degager. Welnu, het wordt tijd om dat economisch
strafrecht zijn plaats te geven in een algemeen wetboek waar de generale beginselen van ons strafrecht
en onze strafvordering staan. Dat geldt temeer nu de WED door overheveling van zijn bijzonderheden
naar het commune strafrecht ontmanteld wordt. Van de 60 van belang zijnde artikelen zijn er al 10
vervallen, en is er maar 1 nieuwe bijgekomen. (…) Als dit economisch strafrecht een volwaardig
strafrecht is, dan dient het ook daar te worden geregeld waar ook het kinderrecht wordt geregeld: in
het W.v.S. Men zou dat kunnen doen zonder al te grote ingrepen, b.v. door in de huidige WED zo te
knippen dat de strafrechtelijke passages in een aparte titel in boek I W.v.S. worden geplaatst, b.v. achter
titel VIII A over het kinderrecht, de strafvorderlijke in het W.v.Sv. en de rechterlijke organisatorische in
de Wet R.O. Enerzijds behoudt men het voordeel van de aparte behandeling, anderzijds is dan duidelijk
tegemoet gekomen aan het algemene rechtskarakter van het economisch strafrecht. Het is de vraag
of men dan nog moet spreken van economische delicten. Men zou kunnen spreken over bedrijfsmatig
gepleegde delicten, over bijzondere delicten of over economische en milieudelicten. Bij dit laatste wil
ik aantekenen, dat om emotionele redenen wel eens bezwaren worden geuit milieudelicten onder de
werking van de WED te brengen, ook al vindt men de daar vastgelegde aanpak voor milieudelicten zeer
verkieslijk. Wanneer het er nog eens van zou komen dat er een kadermilieuwet komt, dan zou het naar
mijn oordeel een goede geste zijn om de strafbaarstelling, de strafvorderlijke aspecten en de rechterlijke
organisatorische kwesties in algemene wetgeving samen met de economische onder te brengen. Juist
milieudelicten worden toch ervaren als een ieder betreffende zaken, omdat we allen deel uitmaken van
het leefklimaat, zoals we ook hoe langer hoe meer ervaren dat sociaal economische kwesties als prijzen
en oneerlijke mededinging, uiteindelijk ons allen aangaan en dus ook in ons allen aangaande wetgeving
moeten worden geregeld. Wellicht zult U mij begrijpen als ik mij afvraag of de WED nog een lang leven
beschoren dient te zijn.’

131

132

De WED op de helling

Op kwesties als deze wordt verderop in dit rapport nader ingegaan.
Ten slotte is er nog kort stilgestaan bij art. 58 WED (de contactambtenaar)
en is in dat verband een aantal ontwikkelingen besproken die zich in
de praktijk aftekenen op het terrein van afstemming en samenwerking
met betrekking tot de handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving.
Gebleken is dat op dat vlak met name het zogenoemde ‘driehoeksoverleg’ en de vele handhavingsconvenanten en -arrangementen zozeer hun
nut hebben bewezen, dat aan het instituut contactambtenaar nauwelijks
of geen behoefte meer lijkt te bestaan. Er is dan ook veel voor te zeggen
titel XI (‘Van de Contactambtenaar’) uit de WED te schrappen en in
plaats daarvan het driehoeksoverleg – en eventueel ook het fenomeen
handhavingsconvenanten – te institutionaliseren en eventueel wettelijk
te verankeren. Aangetoond is dat daarvoor goede argumenten kunnen
worden aangevoerd. In hoofdstuk 3 zal daar nader op worden ingegaan.

2.4 Voorlopige maatregelen
Een specifiek verschijnsel binnen de WED betreft de voorlopige maatregel. Op grond van art. 28 WED kan de officier van justitie op zeer korte
termijn twee soorten maatregelen bevelen, vermits ‘tegen de verdachte
ernstige bezwaren zijn gerezen en tevens de belangen, welke door het
vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd, een onmiddellijk ingrijpen vereisen’ (art. 28 lid 1, aanhef). Art. 29 geeft de rechter de
bevoegdheid een vijftal voorlopige maatregelen op te leggen. Hieronder
bevinden zich de twee officiersmaatregelen, aangevuld met een drietal
andere, meer ingrijpende maatregelen waaronder de stillegging van de
onderneming van de verdachte. De officier mag zijn bevoegdheid aanwenden zolang de behandeling ter zitting nog niet is aangevangen. Tot dat
moment mag de rechter (de raadkamer) voorlopige maatregelen bevelen op
vordering van de officier of op voordracht van de rechter-commissaris met
het gerechtelijk vooronderzoek belast. Is de behandeling ter zitting eenmaal
aangevangen, dan mag de zittingsrechter mede ambtshalve voorlopige
maatregelen bevelen. Uitdrukkelijk is in de toelichting verwoord dat de door
de officier opgelegde ‘officiersmaatregelen’ niet mogen neerkomen op één
van de drie (ingrijpende) maatregelen die slechts de rechter mag opleggen.
Voor ‘ingrijpende’ maatregelen is de officier dus te allen tijde aangewezen
op de rechter.
De maatregelen hadden volgens de indieners van het wetsontwerp een
tweeledige functie. In de eerste plaats werden de voorlopige maatregelen
gezien als middel om het voortduren van delicten, die de economie te veel
storen, te beletten. In de tweede plaats werden de maatregelen gezien als
de ‘bodes’ van het strenge strafrecht dat op het terrein van het economische recht zou moeten gaan gelden. Op het delict en de voordelen die
daarmee werden behaald zouden namelijk door middel van de voorlo-
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pige maatregel snel ‘de voortekenen’ kunnen volgen, ‘dat het nadeel niet
zal uitblijven’.230 De voorlopige maatregel betrof overigens geen nieuwe
vinding; ten tijde van de totstandkoming van de WED kwam hij reeds in
de Nederlandse wetgeving voor.231
Hollander brengt de voorlopige maatregelen uitdrukkelijk in verband
met ‘commuunrechtelijke’ conservatoire maatregelen. ‘De justitie zou
haar taak niet naar behoren kunnen uitoefenen,’ aldus Hollander, ‘indien
haar de bevoegdheid tot het nemen van conservatoire maatregelen
ontbrak.’ Hij vervolgt: ‘Preventieve hechtenis en inbeslagneming zijn van
ouds bekend: de eerste om herhaling, vlucht en collusie te voorkomen,
de tweede om onttrekking aan verbeurdverklaring en wegmaking van
stukken van overtuiging te verhinderen. Bij vervolging en berechting van
economische delicten ontstond de behoefte aan meer mogelijkheden, met
name bleek het wenselijk en nodig te beschikken over middelen, waarmee
men, vooruitlopende op een onherroepelijke rechterlijke uitspraak,
dank zij een onmiddellijke ingreep een eind zou kunnen maken aan een
wetsovertreding en op de verdachte een terstond voelbare dwang zou
kunnen uitoefenen, ook zonder dat men hem van zijn vrijheid berooft of
tot inbeslagneming te zijnen laste overgaat.’232
2.4.1 De officiersmaatregelen (art. 28 WED)
De eerste in art. 28 WED genoemde maatregel betreft het bevel zich
te onthouden van bepaalde handelingen (lid 1 onder a). ‘De wettelijke
bewoording is dusdanig ruim,’ zo schrijft Hollander, ‘dat er zowel een
verbod aan de verdachte om op Zaterdagavond een bad te nemen uit kan
voortvloeien als een verbod om voorlopig geen salarissen en lonen aan
zijn personeel meer uit te betalen.’ Beperkingen vloeien uiteraard voort
uit het doel van de maatregel. Volgens Hollander kan met de maatregel worden bewerkstelligd dat de verdachte kan worden opgedragen
‘bepaalde, in het bevel nauwkeurig omschreven handelingen, die min
of meer ernstige storingen in het economische leven teweeg brengen of
kunnen brengen, achterwege te laten’.
De tweede in art. 28 WED genoemde voorlopige officiersmaatregel
betreft het – aan de verdachte gerichte – bevel ‘zorg te dragen, dat in het
bevel aangeduide voorwerpen, welke vatbaar zijn voor inbeslagneming,
opgeslagen en bewaard worden ter plaatse, in het bevel aangegeven’ (art.
28 lid 1 aanhef en onder b WED). Deze maatregel werd ingegeven door
een behoefte aan het ‘zonder meer’ kunnen bewaren en opslaan van
voorwerpen, ofwel zonder de voorwerpen daartoe eerst formeel in beslag
te nemen. In de toelichting werd gesteld:

230 Kamerstukken II 1947-1948, 603, nr. 3, p. 13.
231 De voorlopige maatregel was onder meer neergelegd in het ‘Besluit voorlopige tuchtmaatregelen
voedselvoorziening’.
232 F. Hollander, Wet op de economische delicten, Arnhem 1952, p. 139, onder verwijzing naar literatuur.
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‘Het kan wenselijk zijn om voorwerpen niet in beslag te nemen, maar
ze te doen opslaan en bewaren op een bepaalde plaats, zonder meer.
Bepaalde toestanden vooral ten plattelande nopen soms hiertoe. Een
ander voordeel is, dat de goederen in natura ter beschikking blijven van
de officier en, zo zij mochten worden vrijgegeven, ook van de verdachte,
terwijl in beslag genomen goederen volgens de bestaande regelen
op dat stuk meestal zo spoedig mogelijk in het economische verkeer
worden gebracht en slechts de opbrengst ter griffie wordt gedeponeerd. Het eerste kan onder omstandigheden te verkiezen zijn en het is
doorgaans voor de verdachte voordeliger.’
Het bevel van opslag en bewaring wordt, zo blijkt, in belangrijke mate
als alternatief gezien voor een formele inbeslagneming, gevolgd door
verbeurdverklaring. Uit de wetshistorie en de literatuur blijkt dat de
WED-inbeslagnemingsbevoegdheid met name aan een tweetal doelen is
gekoppeld: het voorkomen van recidive, en het uiteindelijk kunnen terugbrengen van de in beslag genomen voorwerpen in het normale, legale
economische verkeer. Eerder is reeds gebleken dat de inbeslagnemingsbevoegdheid wel beschouwd is als middel om uiteindelijk – specifiek – tot
verbeurdverklaring te kunnen komen. Hollander schrijft: ‘In een zeer groot
aantal gevallen zal bij het constateren van deze [economische] delicten tot
inbeslagneming moeten worden overgegaan, enerzijds om het plegen van
meer delicten te voorkomen, anderzijds om het terugbrengen in de normale
circulatie van daaraan wederrechtelijk onttrokken goederen in te leiden
(…).’233 Het ‘terugbrengen in de normale circulatie’ waarop Hollander doelt
zal gewoonlijk kunnen geschieden door de tenuitvoerlegging van (de door
de rechter als straf op te leggen) verbeurdverklaring. Volgens Hollander kan,
in bijvoorbeeld gevallen waarin goederen tegen te hoge prijzen ten verkoop
zijn aangeboden, ‘(…) effectieve rechtspraak alleen dan een feit zijn, indien
bij de opsporing door inbeslagneming en bij de berechting door verbeurdverklaring aan de wetsovertreding een krachtig eind wordt gemaakt niet
alleen, maar bovendien langs door de overheid daartoe geëigend bevonden
kanalen de goederen in kwestie wederom in omloop worden gebracht.’234
Duidelijk blijkt dat de inbeslagneming mede wordt gezien als middel om de
verbeurdverklaring van goederen ‘voor te bereiden’. Deze verbeurdverklaring kan dan inhouden dat de in beslag genomen goederen – bijvoorbeeld
door middel van verkoop tegen ‘normale’ prijzen – in het legale economisch
verkeer worden gebracht. De maatregel van opslag en bewaring heeft in
dit verband als voordeel dat goederen uiteindelijk kunnen terugkeren in
het economisch circuit zonder dat daarvoor een verbeurdverklaring hoeft
te worden uitgesproken. De goederen komen daarbij direct weer onder de
beschikkingsmacht van de verdachte.
233 F. Hollander, Wet op de economische delicten, Arnhem 1952, p. 123.
234 F. Hollander, Wet op de economische delicten, Arnhem 1952, p. 63.
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Een ander voordeel dat nog niet ter sprake is gekomen, maar dat in de
praktijk een belangrijke rol lijkt te spelen, betreft het kostenaspect. De
kosten van opslag en bewaring van formeel in beslag genomen goederen komen geheel voor rekening van de overheid. 235 De kosten van de
officiersmaatregel van opslag en bewaring blijken in de praktijk op de
verdachte zelf te rusten. Voor het geval in de zaak geen straf of maatregel
wordt opgelegd, of als gezien de uiteindelijk wel opgelegde straf of maatregel de officiersmaatregel ‘als onevenredig hard moet worden beschouwd’,
kan de verdachte op grond van art. 32 WED een schadeclaim indienen.
Opgemerkt moet worden dat de WED-inbeslagnemingsbevoegdheid ook
enige voordelen kent ten opzichte van het bevel van opslag en bewaring.
De voorlopige officiersmaatregel kan alleen onder strikte voorwaarden, bij
ernstige bezwaren tegen de verdachte, door de officier worden bevolen.
De inbeslagneming van voorwerpen kan op grond van de WED ‘te allen
tijde’ door iedere WED-opsporingsambtenaar worden uitgevoerd. Op
een ander punt lijkt er nauwelijks verschil te bestaan tussen de officiersmaat regel en de inbeslagnemingsbevoegdheid. Ook na een formele
inbeslagneming kunnen goederen, zonder verbeurdverklaring, door
middel van vervreemding in het economisch circuit worden gebracht.
Bovendien is het mogelijk om – onder voorwaarden – eenmaal in beslag
genomen voorwerpen aan de beslagene terug te geven. Verder lijkt
de huidige regeling van de inbeslagneming niet uit te sluiten dat een
verdachte wordt aangesteld als bewaarder van bij hem in beslag genomen
goederen.236
2.4.2 De rechtersmaatregelen (art. 29 WED)
De voorlopige rechtersmaatregelen stemmen, zo bleek reeds, ten dele
overeen met de eerder besproken officiersmaatregelen. Ook de rechter
kan – onder de voorwaarden neergelegd in art. 29 WED – bevelen dat de
verdachte zich dient te onthouden van bepaalde handelingen, alsmede dat
de verdachte dient zorg te dragen dat in het bevel aangeduide voorwerpen,
welke vatbaar zijn voor inbeslagneming, opgeslagen en bewaard worden
op een plaats zoals in het bevel aangegeven. De overige rechtersmaatregelen zijn ingrijpender van aard. Bij wijze van voorlopige maatregel kan de
rechter namelijk ook de gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van de verdachte bevelen, alsmede de onderbewindstelling van de
onderneming en de gehele of gedeeltelijke ontzetting dan wel ontzegging
van rechten of voordelen die de verdachte, in verband met zijn onderneming, van overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend.
235 Dit kan als groot nadeel worden ervaren voorzover het bijvoorbeeld de afwikkeling van in beslag genomen
vuurwerk of afval betreft, aangezien de kosten daarvan hoog zijn. Het in dergelijke gevallen mogelijk maken
van kostenverhaal, vergelijkbaar met de hier besproken officiersmaatregel, verdient nadere overweging.
236 In bepaalde gevallen – waarin men de verdachte niet in de buurt van de voorwerpen wenst te hebben –
zal dit aspect uiteraard weinig voordeel opleveren.
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De rechtersmaatregelen vertonen enige gelijkenis met de in het commune
recht verankerde bevelen tot handhaving der openbare orde (art. 540 e.v.
Sv). De door de rechter-commissaris in het kader van de handhaving van
de openbare orde op te leggen bevelen strekken, evenals de voorlopige
WED-maatregelen, tot voorkoming van herhaling of voortzetting van
strafbare feiten (art. 543 lid 2 Sv). ‘De toepassing van rechterlijke bevelen
preludeert op de strafvervolging,’ aldus Wedzinga. Ook zo bezien bestaat
er een overeenkomst met de voorlopige maatregel: de maatregelen werden
immers mede gezien als de ‘voorbodes’ van het (strenge) strafrecht dat op
het terrein van het economische ordeningsrecht zou moeten gaan gelden.
De rechtersmaatregelen van de WED kennen bovendien overeenkomsten
met voorwaardelijke varianten bij de schorsing van de voorlopige hechtenis
(art. 80 e.v. Sv).
2.4.3 Gelieerde bepalingen
Naast bepalingen waaruit de inhoud van de mogelijke voorlopige maatregelen blijkt kent de WED de nodige procedurele voorzieningen met betrekking
tot deze middelen. Zo kennen art. 28 en 29 bepalingen over mogelijkheden
voor opheffing en wijziging van een voorlopige maatregel, en geven art. 30
en 30a voorzieningen omtrent hoger beroep en cassatie. Art. 31 bepaalt dat
de ten aanzien van voorlopige maatregelen gegeven bevelen en beschikkingen ‘dadelijk uitvoerbaar’ zijn en onverwijld aan de verdachte moeten
worden betekend. Art. 32 ten slotte geeft een mogelijkheid tot schadevergoeding. De eerste volzin van het eerste lid van art. 32 WED bepaalt:
‘Indien de zaak eindigt hetzij zonder oplegging van straf of maatregel, hetzij met oplegging van een zodanige straf of maatregel, dat de
opgelegde voorlopige maatregel als onevenredig hard moet worden
beschouwd, kan het gerecht, op verzoek van de gewezen verdachte of van
zijn erfgenamen, hem of zijn erfgenamen een geldelijke tegemoetkoming
ten laste van de Staat toekennen voor de schade, welke hij ten gevolge van
de opgelegde voorlopige maatregel werkelijk heeft geleden.’
2.4.4 De voorlopige maatregel binnen en buiten het economisch strafrecht
De voorlopige maatregelen betreffen snel inzetbare en krachtige middelen die een belangrijke functie kunnen vervullen bij het voorkomen van
recidive en het beëindigen van voortdurende delicten. Zowel de officiersmaatregelen als de rechtersmaatregelen lijken dan ook onmisbaar om een
effectieve wetshandhaving te kunnen bewerkstelligen. Een van de officiersmaatregelen, te weten het bevel tot opslag en bewaring, leunt dicht tegen de
inbeslagnemingsbevoegdheid aan. Het bevel heeft immers betrekking op
voorwerpen die vatbaar zijn voor inbeslagneming, terwijl het bevel door de
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ontwerpers van de WED werd gezien als een alternatief voor de ‘formele’
inbeslagneming. Met behoud van zijn specifieke eigenaardigheden, zoals
de mogelijkheid om de kosten van opslag en bewaring voor rekening van
de verdachte te laten komen, zou de maatregel als bijzondere variant van
de commuun-strafvorderlijke inbeslagnemingsbevoegdheid kunnen
worden beschouwd, overigens zonder het bevel met inbeslagneming te
vereenzelvigen. Deze bijzondere variant van de inbeslagnemingsbevoegdheid zou ten aanzien van (bepaalde) economische delicten in het Wetboek
van Strafvordering geregeld kunnen worden.
De figuur van de voorlopige maatregel komt tegenwoordig ook buiten
het economisch strafrecht voor, en wel in het verkeersrecht en in het
‘medisch strafrecht’. Uit art. 31 en 32 Wet administratieve handhaving
verkeersvoorschriften volgt dat ambtenaren, belast met het toezicht op
de naleving van bepaalde verkeersvoorschriften, bij wijze van voorlopige
maatregel onder meer voertuigen mogen ‘overbrengen’ naar een door hen
aangewezen plaats en deze voertuigen in bewaring mogen stellen. Deze
maatregelen verschillen in belangrijke mate van de officiersmaatregelen uit de WED. In de eerste plaats komt de bevoegdheid een voorlopige
maatregel te treffen toe aan anderen dan de officier of de rechter. In de
tweede plaats betreft de voorlopige maatregel een handelen door toezichthouders, en niet een aan de verdachte gericht bevel tot handelen.
De voorlopige maatregelen die op grond van de Wet op de beroepen in
de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) kunnen worden opgelegd
zijn zowel formeel als materieel gezien sterk geënt op het economisch
strafrecht. De voorlopige maatregelen zijn alleen mogelijk ten aanzien
van het strafbare feit, neergelegd in art. 96 Wet BIG. Deze bepaling heeft
betrekking op personen die, tredend buiten hun kring van deskundigheid, gezondheidsschade veroorzaken. Art. 96a luidt: ‘Indien tegen de
verdachte van overtreding van artikel 96 ernstige bezwaren zijn gerezen
en de bescherming van de volksgezondheid dat dringend vordert, is de
officier van justitie, zolang de behandeling ter terechtzitting nog niet is
aangevangen, bevoegd, gehoord de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
de verdachte bij aan deze te betekenen kennisgeving als voorlopige
maatregel te bevelen zich van bepaalde handelingen te onthouden.’ Het
tweede lid van art. 96a geeft een van de WED afwijkende beroepsmogelijkheid, en het derde lid verklaart art. 28 lid 2 en 3 en art. 30 tot en met
32 WED van overeenkomstige toepassing. Art. 96b eerste volzin Wet BIG
geeft de rechter onder voorwaarden de bevoegdheid een zelfde soort
maatregel op te leggen: ‘Indien tegen de verdachte van overtreding van
artikel 96 ernstige bezwaren zijn gerezen en de bescherming van de volksgezondheid dat dringend vordert, kan het met de behandeling van de zaak
belaste gerecht voor de behandeling ter terechtzitting, op de vordering
van het openbaar ministerie, op de voordracht van de rechter-commissaris, met het gerechtelijk vooronderzoek belast, en, indien de zaak te zijner
zitting wordt behandeld, mede ambtshalve, de verdachte, gehoord de
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Inspectie voor de Gezondheidszorg, als voorlopige maatregel bevelen zich
van bepaalde handelingen te onthouden.’ De tweede volzin verklaart art.
29, tweede en derde lid, alsmede art. 30 tot en met 32 WED van overeenkomstige toepassing. De van overeenkomstige toepassing verklaarde
bepalingen zien, zo bleek, op de duur van de voorlopige maatregelen,
mogelijke rechtsmiddelen en eventuele schadevergoeding.
Ook op andere terreinen kan de voorlopige maatregel wellicht goede
diensten bewijzen. Zo zou het bij wege van voorlopige maatregel kunnen
bevelen van de ‘stillegging van de onderneming’ een adequaat, aanvullend strafrechtelijk wapen kunnen betekenen bij de handhaving van de
Opiumwetvoorschriften. Een dergelijke maatregel zou dan het strafvorderlijke equivalent zijn van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester
in het kader van de toepassing van zijn bestuursdwangbevoegdheid (zie
art. 13b van de Opiumwet).237

2.5 Transactie en berechting
2.5.1 Art. 36 en 37 WED
De huidige WED kent een tweetal bijzondere bepalingen met betrekking
tot de transactie. In de eerste plaats is in art. 36 WED bepaald dat bij de
toepassing van art. 74 Sr ter zake van economische delicten niet alleen
de in het tweede lid van art. 74 genoemde voorwaarden mogen worden
gesteld, maar ook de voorwaarde ‘dat wordt verricht hetgeen wederrechtelijk is nagelaten, tenietgedaan hetgeen wederrechtelijk is verricht en
dat prestaties tot het goedmaken van een en ander worden verricht, alles
op kosten van de verdachte, voor zover niet anders wordt bepaald.’ Deze
voorwaarde stemt inhoudelijk overeen met de maatregel, neergelegd in
art. 8 onder c WED.
In art. 37 lid 1 WED is bepaald dat de bij art. 74 Sr aan de officier van
justitie toegekende transactiebevoegdheid mag worden toegekend aan
‘bijzonderlijk hiertoe aangewezen lichamen of personen, met een publieke
taak belast’. De bevoegdheid tot toekenning van die transactiebevoegdheid komt volgens art. 37 WED toe aan ‘Ons’, ‘op de voordracht van Onze
Minister van Justitie, gedaan na overleg met Onze andere Ministers, wie
het aangaat.’ De transactiebevoegdheid kan binnen door de regering
gestelde grenzen worden verleend. De uitoefening van de in art. 37
bedoelde transactiebevoegdheid geschiedt volgens art. 37 lid 2 ‘onder
toezicht van en volgens richtlijnen, te geven door het openbaar ministerie.’ De bepaling heeft lange tijd een min of meer slapend bestaan geleid,
maar in het jaar 2000 kwam daarin enige verandering door de totstandkoming van het Transactiebesluit Milieudelicten (Besluit van 8 juli 2000, Stb.
237 Een dergelijke mogelijkheid is in een van de afgenomen interviews gesuggereerd.
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2000, 320).238 Op grond van dit beleid is een aantal personen en instanties
aangewezen die binnen grenzen ter zake van bepaalde milieudelicten
kunnen transigeren.239
Mocht de ‘OM-afdoening’ een feit worden – en de transactie plaats gaat
maken voor de ‘strafbeschikking’ – dan zal ook art. 37 WED van karakter veranderen. In hoofdstuk 3 zal hier nader op worden teruggekomen.
Afgezien daarvan lijkt de toekenning van transactiebevoegdheid aan
anderen dan de officier van justitie de effectiviteit van de wetshandhaving
te kunnen bevorderen, daar de afdoeningsbevoegdheid in handen kan
komen van gespecialiseerde organen of personen die – anders dan in veel
gevallen het OM – over bijzondere deskundigheid ten aanzien van de te
handhaven materie kunnen beschikken.240 Belangrijk voordeel van de
regeling van art. 37 WED is dat de uitoefening van de transactiebevoegdheid door middel van richtlijnen wordt gecoördineerd door het OM. De
eenheid in de rechtshandhaving wordt daarmee bevorderd.
2.5.2 Berechting door economische kamers
Een bijzonder kenmerk van de WED is dat de berechting van economische delicten primair is opgedragen aan zogenoemde ‘economische
kamers’. In eerste aanleg worden economische delicten berecht door een
enkelvoudige economische kamer (‘economische politierechter’) of een
meervoudige economische kamer. Hoger beroep wordt behandeld door
een meervoudige economische kamer van het gerechtshof. De instelling
van deze kamers volgt tegenwoordig uit art. 52 en 64 Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO). De competentie van deze kamers ten aanzien
van economische delicten volgt uit art. 38 en 52 WED. Uit art. 39 lid 1
WED volgt dat de economische kamers ook mogen kennisnemen van
een niet-economisch delict, mits dat delict samenhang vertoont met een
economisch delict, en mits deze delicten gezamenlijk aan de economische
kamer zijn voorgelegd.
De WED-wetgever achtte deskundigheid in de economische strafrechtspleging noodzakelijk. In de toelichting werd gesteld:
‘Wanneer aan het economische leven van overheidswege door
algemeen bindende voorschriften leiding wordt gegeven, zal de grens
tussen het geoorloofde en het verbodene niet licht die scherpte kunnen
hebben, die eigen is aan de omgrenzing van begrippen als diefstal en
doodslag. Theoretisch zal waarschijnlijk ook het economische delict
238 Zie voor de achtergronden van dit besluit onder meer E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het
economisch ordeningsrecht, diss. RUG, Den Haag 2003, p. 115 e.v.
239 Zie voor een overzicht van nadien verschenen besluiten en regelingen die verband houden met het
Transactiebesluit Strafrecht Tekst & Commentaar, Deventer 2004, aant. 2 op art. 37 WED (Hartmann).
240 Zie nader – kort – over de voordelen en de gevaren van specialisatie in de rechtshandhaving E. Gritter,
Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht, diss. RUG, Den Haag 2003, p. 51.
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nog wel door een redelijk scherpe formulering zijn omlijnd, maar in
ieder geval zal het practisch vaak moeilijk zijn om de mate der inbreuk
op de wet juist te berekenen. Dit laatste vooral is voor economische
delicten van het grootste belang. Zij toch plegen begaan te worden met
het oog op voordelen, die voor een ander dikwijls moeilijk te becijferen
zijn, maar die de delinquenten duidelijk genoeg voor ogen staan. Weegt
de straf tegen dit voordeel 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 delicten gemakkelijker vallen moet dan op
enig ander gebied om een rechter, die niet volkomen deskundig is, een
objectief onjuiste voorstelling te suggereren omtrent de ernst van het
delict, het gewicht der maatschappelijke belangen, die zijn geschonden, en de behaalde voordelen en dus omtrent de passende straf. Ja,
soms zelfs omtrent de vraag, of de grens van het strafbare inderdaad
is overschreden. Het is hierom, dat bij de berechting van economische
delicten de klemmende behoefte bestaat aan een rechter, die zich
thuis voelt op het gebied, waarop het delict zich heeft afgespeeld, een
behoefte, die hier meer spreekt dan bij de traditionele delicten, welke in
de overgrote meerderheid der gevallen belangen aantasten, die ieder op
hun waarde kan schatten en op een wijze, die ieder met normale kennis
der samenleving kan doorzien.’
In de ogen van de wetsontwerpers zou de specialisatie van de rechterlijke macht een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van de
wetshandhaving. Met name de gecompliceerdheid van de rechtsbelangen
die bij economische wetgeving in het geding waren vereisten een nadere
deskundigheid.241
De door de WED-wetgever noodzakelijk geachte deskundigheid ten
aanzien van economische delicten wordt tegenwoordig in vergaande
mate gerelativeerd door het gegeven dat ook de ‘gewone’ strafkamers,
onder voorwaarden, mogen kennisnemen van economische delicten.
Mits het economisch delict samenhang vertoont met een commuun delict
waarvan de rechtbank kennis mag nemen en mits de delicten in één
tenlastelegging aan de gewone strafkamer worden voorgelegd, mag ook
de gewone strafkamer een economisch delict berechten. Deze competentieregel was lange tijd neergelegd in de Wet op de rechterlijke organisatie,
maar hij sneuvelde bij de recente herziening van die wet. Sinds 1 juli
2004 heeft de competentieregel weer formeelwettelijke gelding; de regel
is tegenwoordig opgenomen in een nieuw tweede lid van art. 39 van de
WED.242 De competentie van de gewone strafkamers ter zake van econo241 Zie nader E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht, diss. RUG, Den
Haag 2003, p. 22 e.v.
242 ‘Berechting door een andere dan de economische kamer is mogelijk indien economische delicten zijn
begaan in samenhang met een of meer strafbare feiten, niet zijnde economische delicten waarvan de
rechtbank bevoegd is kennis te nemen en die economische delicten ten laste zijn gelegd samen met
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mische delicten was tussen het wegvallen van de voorziening in de Wet
RO en het opnemen van de regel in art. 39 lid 2 WED op jurisprudentiële
wijze gedekt (zie HR 16 september 2003, NJ 2003, 663).
De noodzaak van deskundigheid en specialisatie op het terrein van de
berechting van economische delicten gaat heden ten dage nog steeds
op. Nog steeds geldt dat de betrokken wettelijke materie ingewikkeld te
hanteren is. Bovendien is, conform de opvattingen van de WED-wetgever,
inzicht in het economisch verkeer nuttig en soms noodzakelijk. Wie een
boer berecht op grond van overtreding van het Besluit Melkveehouderij
doet er goed aan zich te vergewissen van de prijs van een koe. Gesteld
kan dus worden dat de behoefte aan specialisatie sinds de invoering
van de WED – toen met slechts zeventien onderliggende wetten – alleen
maar is toegenomen. Niet voor niets hebben sommige gerechten naast de
reguliere economische kamers ook milieukamers ingesteld, om daarin de
bij art. 1a WED strafbaar gestelde feiten af te doen. Tegelijkertijd echter
kan gezegd worden dat ‘echte’ specialisatie, juist vanwege het enorme
aantal uiteenlopende regelingen dat via de WED wordt gehandhaafd,
onbereikbaar is geworden. Voorlichting door ter zake kundige opsporingsambtenaren is in veel gevallen onmisbaar.
Een andere vraag is echter of de gewenste specialisatie, voorzover al
mogelijk, door formele regels moet worden ‘afgedwongen’. De door de
WED voorgeschreven berechting door aparte economische kamers
heeft in de praktijk weinig tot geen regulerende waarde gehad. De
bevoegdheidsregels zijn, zo bleek, zo ingericht, dat bij een cumulatieve
tenlastelegging met overwegend economische delicten waaraan één enkel
commuun delict is toegevoegd, de gewone strafkamer toch bevoegd kan
zijn.243 Verder is het in de praktijk zo, dat alle leden van de rechtsprekende colleges gemakshalve als lid van de economische kamer worden
aangewezen.244
De formeelwettelijke fundering van de economische berechting heeft
dus uiteindelijk nauwelijks toegevoegde waarde; de facto kan specialisatie afhangen van zelfregulering binnen de gerechten. Zojuist werd reeds
gewezen op de buiten een wettelijke grondslag ingestelde milieukamers.
In het verlengde daarvan kan geconstateerd worden dat met name grotere
gerechten eigener beweging bereid zijn tot instelling van fraudekamers en
verkeerskamers, zonder dat daarvoor een dwingende wettelijke grondslag
is. Het appointeringsbeleid wordt gericht op bundeling van een specifiek
aanbod van zaken.
Een eigenaardigheid van de bevoegdheid van de economische kamers
bij de rechtbanken was dat zij (bij uitsluiting van de kantonrechter) ook
een of meer van die andere strafbare feiten.’ Deze regel is ingevoegd door de ‘Veegwet modernisering
rechterlijke organisatie’ (Stb. 2004, 215).
243 Het omgekeerde is natuurlijk eveneens het geval, maar dat levert in dit verband slechts een bescheiden
bijdrage aan de argumentatie.
244 Dezelfde techniek wordt gehanteerd bij de aanwijzing van Kinderrechters.
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bevoegd waren kennis te nemen van economische overtredingen. Daarbij
hoorde dan ook het (behoudens bij lage geldboetes) mogelijk maken van
hoger beroep tegen overtredingen. Nu kon altijd al gesteld worden dat
de praktische waarde van die eigenaardigheid op competentiegebied
tamelijk relatief was, aangezien het OM doorgaans de misdrijfvariant
primair ten laste legt, en de overtredingsvariant subsidiair (‘al dan niet
opzettelijk’). Maar, sinds de doorvoering van de laatste fase van de reorganisatie van de rechterlijke macht, waarbij de kantonrechter is geïntegreerd
in de rechtbank en voor alle overtredingen (behoudens bagatellen) hoger
beroep is opengesteld, is in dit opzicht de onderscheidende positie van de
economische kamer nu ook in wettelijk systematisch opzicht vrijwel nihil
geworden. Hetzelfde geldt voor enkele andere aspecten van de economische berechting. Zo werd hiervoor al gewezen op het overnemen in de
commune rechtspleging van de schriftuurverplichting in cassatie. Een
blik op titels VIII t/m X van de WED laat heden ten dage zien dat een groot
aantal bepalingen is vervallen.
Systematisch en praktisch gezien levert het geheel laten vervallen van de
economische berechting al met al geen specifieke bezwaren op.245 Het
handhaven ervan heeft, lijkt het, louter een symbolische waarde. In dit
verband is wel gezegd dat het terechtstaan voor de economische rechter
minder defamerend zou zijn, omdat het onrechtgehalte van economische
delicten minder zou zijn. Of dat door bijvoorbeeld historische argumenten wordt geschraagd is echter de vraag. Na de oorlog werd immers de
zwarthandelaar, die exorbitante prijzen voor zijn schaarse maar noodzakelijke producten bedong, niet bepaald ethisch-neutraal bejegend door de
rechtsgenoten. De bijbehorende straffen waren ook niet mals. En, gezien
de introductie van het maximum van zes jaar gevangenisstraf voor de
huidige zwaarste categorie delicten, lijkt de waarde van dit argument ook
tegenwoordig relatief.

245 De in het kader van het onderzoek geïnterviewde personen waren allen van mening dat de specialisatie
binnen de zittende magistratuur behouden zou moeten blijven. Over de noodzaak van een wettelijk
voorgeschreven specialisatie waren de meningen echter verdeeld.

3 De WED in het perspectief van
de rechtsontwikkeling
In het vorige hoofdstuk is de inhoud van de WED tegen het licht gehouden. De vraag was vooral hoe ‘bijzonder’ het economisch strafrecht
nog genoemd kan worden. In hoeverre wijkt dat strafrecht nog af van
het gewone strafrecht? Een vraag daarbij was of voor de bijzondere,
van het gewone strafrecht afwijkende voorzieningen die in de WED
zijn te vinden, nog een voldoende rechtvaardiging is te geven. De
conclusie die uit de analyse kan worden getrokken, is dat de verschillen
tussen het economisch strafrecht en de commune strafrechtspleging
steeds kleiner zijn geworden. Voor een aantal van de nog overgebleven
verschillen geldt bovendien dat verdere harmonisering aanbeveling
verdient. Voor een aantal andere verschillen geldt dat zij weliswaar een
rechtvaardiging vinden in de – in vergelijking met het commune strafrecht – eigen aard van het economisch strafrecht, maar dat die eigen
aard meer te maken heeft met het ordeningskarakter van de desbetreffende wetgeving, dan met het economisch karakter ervan. Een duidelijk
verschil met ordeningswetgeving die niet onder de WED valt, is niet aan
te wijzen.
Het ging in het vorige hoofdstuk om een analyse van het bestaande recht.
Nu kan de vraag naar het bestaansrecht van de WED niet uitsluitend op
basis van een vergelijking van haar huidige inhoud met het commune
recht worden beantwoord. De vraag is namelijk niet alleen of de WED in
haar huidige vorm nog bestaansrecht heeft, maar ook of een vernieuwde,
herziene WED een zinvolle functie zou kunnen vervullen. Daarvoor
is nodig dat de blik wordt verbreed. Bezien moet worden of er, gelet op
de actuele situatie zoals die zich op het terrein van het economisch
strafrecht ontwikkelt, behoefte bestaat aan nieuwe afwijkende voorzieningen. De aandacht moet zich dus ook richten op wat er niet in de WED
staat, op wat daarin mogelijk wordt gemist.
In dit hoofdstuk worden de bevindingen uit het vorige hoofdstuk daarom
geplaatst in de bredere context van de rechtsontwikkeling op het terrein
van de handhaving van het ordeningsrecht. Het gaat daarbij zowel om
het waarderen van de veranderde positie van de WED in het licht van de
rechtsontwikkeling zoals die zich heeft voltrokken, als om het signaleren
van toekomstige ontwikkelingen en een bezinning op de consequenties
daarvan voor de WED. Deze beschouwing levert aldus desiderata op die
betrokken moeten worden bij de vraag hoe de wetgeving op het terrein
van het economisch strafrecht dient te worden ingericht.
Voor de goede orde nog dit. Een behandeling ten gronde van de bedoelde
rechtsontwikkeling in al haar facetten gaat het bestek van deze studie
ver te buiten. Om de vraag naar het bestaansrecht van de WED te beantwoorden kan met een betrekkelijk globale schets worden volstaan.
De bedoeling is niet veel meer dan het aanstippen en signaleren van
ontwikkelingen die voor de beoordeling van belang zijn. Daarmee wordt
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de WED in het perspectief van de rechtsontwikkeling geplaatst en kan
de vraag naar haar toekomstige plaats en functie worden beantwoord.
Dat de rechtsontwikkeling haar onzekerheden kent en dat nadere studie
en analyse daarvan zinvol kan zijn, doet daaraan niet af. De ‘bestaande’
onzekerheden vormen veeleer een gegeven dat in de afweging moet
worden betrokken.

3.1 De rol van de WED bij de handhaving van het ordeningsrecht
3.1.1

Algemene plaatsbepaling

Zoals onder 2.2.2.1 is beschreven beoogde art. 5 WED voor de handhaving van het economisch ordeningsrecht een gesloten sanctiestelsel
ingang te doen vinden. Uitsluitend de straffen en maatregelen waarin de
WED voorzag, mochten in geval van wetsovertreding worden opgelegd.
‘Verkapte bestraffing’ door bestuursorganen (zoals de intrekking van
vergunningen) was daarbij uit den boze. De wetshandhaving diende
dus exclusief via de WED – en daarmee via het OM en de economische
rechter – te geschieden. Vandaar ook dat sancties met een sterk bestuurlijk karakter (zoals art. 7 sub f WED: het ontnemen van door de overheid
toegekende rechten en voordelen) in handen van de strafrechter werden
gelegd. Het was de strafrechter die zo nodig de vergunning ‘introk’.
Van de gedroomde exclusieve rol van de WED is weinig terechtgekomen.
Niet alleen is wat de op te leggen sancties betreft een open verbinding
ontstaan met het Wetboek van Strafrecht, ook wordt op betrekkelijk grote
schaal bij wet in formele zin van art. 5 WED afgeweken. Aan civielrechtelijke en vooral bestuursrechtelijke wetshandhaving gaf de wetgever in
veel gevallen de voorkeur boven de strafrechtelijke handhaving. Daarbij
komt dat de term ‘voorzieningen met de strekking van straf of tuchtmaatregel’ als bij stilzwijgende afspraak steeds beperkter lijkt te zijn uitgelegd.
De intrekking van vergunningen en het afdwingen van naleving door
middel van dwangsommen worden allang niet meer gezien als vormen
van de door art. 5 WED verboden ‘verkapte bestraffing’. Het resultaat is
dat aan het strafrecht zelfs niet meer het primaat bij de wetshandhaving
wordt toegekend. Zo wordt in de toelichting op Aanwijzing 11 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving gesteld: ‘Een keuze voor het strafrecht
valt in het algemeen slechts te rechtvaardigen indien aannemelijk wordt
gemaakt dat bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en tuchtrechtelijke
oplossingen tekort schieten’. Ook in de praktijk van de wetshandhaving
ligt het primaat doorgaans niet meer bij het strafrecht. Het strafrecht
wordt in veel gevallen pas ingeschakeld als bestuurlijke oplossingen
hebben gefaald. Dat niet iedereen met de rol van ‘puinruimer’ even gelukkig is, doet aan dat gegeven niet af.
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Uit de geschetste ontwikkeling mag niet worden afgeleid dat de idee van
een exclusieve rol voor één stelsel van wetshandhaving (met de daaraan
inherente monopoliepositie voor de instanties die daarbij horen) haar
aantrekkingskracht heeft verloren. Integendeel, die idee is in zekere zin
nog springlevend. Niet uit het oog mag worden verloren dat de WED
aanvankelijk een beperkt terrein besloeg. Op dat beperkte terrein was een
monopoliepositie voor wetshandhavers met kennis van zaken wellicht
nog wel te realiseren geweest. Naarmate het werkingsgebied van de WED
zich uitbreidde, verloor het deskundigheidsargument echter zijn geloofwaardigheid. Daarvoor waren de vele te handhaven wetten eenvoudig te
talrijk en te divers. Bovendien vormde de omvang van het terrein zelf een
probleem. De krachtige aanpak die met de concentratie van de handhaving bij de strafrechter werd beoogd, verkeerde in zijn tegendeel doordat
het strafrechtelijk apparaat overbelast raakte. Er moesten prioriteiten
worden gesteld, met als noodzakelijk gevolg dat bepaalde deelterreinen
van de WED geen prioriteit kregen.
Het is leerzaam om de argumenten die bij de invoering van de WED ten
grondslag lagen aan een exclusieve rol voor het strafrecht, te vergelijken
met de argumenten waarmee in de jaren negentig van de vorige eeuw voor
bestuurlijke beboeting werd gepleit.246 De bestuurlijke boete werd gezien
als een oplossing voor het bestaande handhavingstekort. Het streven was
dus evenals toen gericht op een daadkrachtige aanpak van de ordeningscriminaliteit. Het werd daarbij als een voordeel gezien dat de handhaving
in één hand kwam te liggen, namelijk in de hand van het bestuur. Het
kabinet stelde zich op het standpunt dat de handhaving van de wet een
integraal onderdeel vormt van de uitvoering van de wet, zodat de handhaving van bestuurlijke wetten bij wijze van spreken van nature bij het
bestuur thuishoort. Daarbij was het volgens het kabinet juist het bestuur
dat beschikt over de deskundigheid en ervaring die nodig zijn voor een
effectieve en efficiënte handhaving. En het was juist op het terrein van
het economisch ordeningsrecht dat men verwachtte dat ‘de nodige winst’
viel te behalen.247 Op basis van deze argumenten werden delen van het
ordeningsrecht ‘gedecriminaliseerd’ en dus aan het regime van de WED
onttrokken. Daarmee herhaalde zich in feite de geschiedenis. Er werd
ten behoeve van een daadkrachtige wetshandhaving opnieuw exclusiviteit geclaimd – dit keer voor het bestuursrecht – met als resultaat dat op
beperkte deelterreinen nieuwe monopolieposities werden gecreëerd voor
deskundige handhavers.

246 Zie daarover E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht, Den Haag
2003, m.n. p. 22 e.v. en p. 39 e.v. Welhaast nog treffender is de vergelijking met het vooroorlogse
tuchtrecht. Zie Gritter, t.a.p., p. 105.
247 Zie het standpunt van het kabinet over het rapport van de Commissie voor de Toetsing van
Wetgevingsprojecten, Kamerstukken II 1993-1994, 23 400 VI, nr. 48, m.n. p. 5 e.v. en p. 18.
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Illustratief is hier het mededingingsrecht.248 Bij de invoering van de WED
behoorde het Kartelbesluit 1941 (de voorganger van de Wet economische
mededinging van 1958) tot de wetten van het eerste uur, dat wil zeggen
tot het ‘echte’ economische strafrecht waartoe de WED zich aanvankelijk
beperkte. De bedoeling was toen dus dat het mededingingsrecht exclusief gehandhaafd werd door middel van het economische strafrecht. De
ironie van het lot wilde dat de delicten op het terrein van het mededingingsrecht ook weer tot de eerste behoorden die aan de werking van de
WED werden onttrokken. In 1998 maakte de via de WED gehandhaafde
Wet economische mededinging plaats voor de Mededingingswet, die een
systeem van bestuurlijke beboeting introduceerde. Dat was opmerkelijk,
omdat aan een belangrijk criterium dat in navolging van de Commissie
voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten werd gehanteerd – namelijk de
eenvoudige aard van de overtreding – niet was voldaan. Over dat bezwaar
werd in de MvT heengestapt met een beroep op de volgens de minister
noodzakelijke deskundigheid: ‘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’.249
Zo verkreeg de Nederlandse Mededingingsautoriteit (de NMa) een
monopolie met betrekking tot de handhaving van het mededingingsrecht
(de concurrentie van de Europese Commissie even buiten beschouwing
gelaten). De NMa kan daarbij beschikken over een eigen – weliswaar
beperkt, maar toch fors – sanctiearsenaal. De oplegging van die sancties
wordt daarbij – zoals nog nader zal worden uiteengezet – beheerst door een
bijzondere aansprakelijkheidsregeling, die zowel afwijkt van het commune
strafrecht als van de in de (vierde tranche van de) Awb voorziene regeling.
Men zou kunnen zeggen dat de behoefte aan specialisatie en op maat
gesneden regelgeving gebleven is, maar dat die behoefte zich tegenwoordig tegen de WED en het strafrecht keert. Omdat de WED niet meer in die
behoefte kan voorzien, wordt de WED de rug toegekeerd en wordt in plaats
daarvan opnieuw een apart, exclusief, handhavingsregime gecreëerd.
Nu is volledige decriminalisering van het ordeningsrecht maar in beperkte
mate gerealiseerd. Op veel terreinen van het ordeningsrecht bleek het
strafrecht eenvoudig niet te kunnen worden gemist. Dat heeft vooral
te maken met de opsporingsbevoegdheden en met het sanctiepakket
(vrijheidsstraffen). Tot een exclusieve rol voor het strafrecht leidt dat echter
bepaald niet, eerder tot een complementaire rol als ultimum remedium.
248 Zie nader E. Gritter, t.a.p., p. 44 e.v.
249 Kamerstukken II 1995-1996, 24 707, nr. 3, p. 43.
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Zie bij wijze van illustratie het schrijven van 26 augustus 2003 van
de Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer 250,
waarin de minister ingaat op de vraag van de Kamer om te komen
met voorstellen tot uitbreiding van de expertise en de capaciteit van
het Openbaar Ministerie voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De minister wijst erop dat extra investeringen
de komende jaren slechts zeer beperkt mogelijk zijn. Een verschuiving binnen de bestaande capaciteit zou ten koste gaan van andere
vormen van ernstige criminaliteit. Tot een herijking komt het dan ook
niet. ‘Strafrechtelijk ingrijpen,’ zo schrijft de minister, ‘blijft zeker
een wezenlijk onderdeel van de aanpak van financieel-economische
criminaliteit, maar het strafrecht moet complementair zijn aan andere
handhavingsinstrumenten, en moet gereserveerd worden voor de
zwaardere zaken.’
Daar waar de WED een functie heeft behouden is de strafrechtelijke
handhaving naast andere, vooral bestuursrechtelijke vormen van handhaving komen te staan. Daarbij is in een aantal gevallen, maar lang niet
altijd, voorzien in de mogelijkheid van bestuurlijke beboeting. Waar dat
het geval is moet gekozen worden tussen de bestuurlijke beboeting en de
strafvervolging (una via).251 Niet-punitieve bestuurlijke trajecten sluiten
een – latere of gelijktijdige – strafvervolging daarentegen niet uit.252
Ook in dat geval echter bestaat een sterke neiging om het primaat bij het
bestuursrecht te leggen. Zoals al werd gezegd wordt het strafrecht dikwijls
pas te hulp geroepen als het bestuurlijke traject heeft gefaald.
De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, is dat art. 5
WED door de rechtsontwikkeling is achterhaald. De exclusieve rol die bij
haar totstandkoming aan de WED werd toegedacht, kan niet los worden
gezien van het beperkte terrein dat de wet aanvankelijk bestreek. Toen
haar werkingsgebied zich uitbreidde, keerde de behoefte aan specialisatie zich tegen de wet. Daar kwam de overbelasting van het strafrechtelijk
apparaat nog bij. Het uitgangspunt bij een eventuele herziening van de
WED kan derhalve niet meer zijn dat de reactie op wetsovertredingen
uitsluitend via de WED, en daarmee via het strafrecht, verloopt. Het

250 Kamerstukken II 2002-2003, 17 050 en 28 244, nr. 252 p. 2.
251 In situaties waarin zowel de bestuursrechtelijke weg als de strafrechtelijke weg bewandeld kan
worden, wordt tegenwoordig wel gesproken van ‘model B’. ‘Model A’ betreft dan gevallen waarin de
strafrechtelijke weg in beginsel is afgesloten, en alleen de bestuursrechtelijke weg openstaat. De
modellen komen uit de koker van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, en betreffen
voorbeelden van bestuurlijke boete-regelingen (zie het advies Handhaving door bestuurlijke boeten
(advies aan de minister van justitie), CTW 94/1, Den Haag 1994, p. 68 e.v.).
252 In het wetsvoorstel Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II 2003-2004, 29 702)
is voorzien in een algemene regeling van deze materie. Zie het voorgestelde art. 5.4.1.5 Awb. Daarnaast
wordt voorgesteld art. 243 Sv aan te vullen met een tweede lid waarin de oplegging van een bestuurlijke
boete gelijk wordt gesteld aan een kennisgeving van niet verdere vervolging.
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uitgangspunt moet juist zijn dat naast de strafrechtelijke handhaving
andere vormen van wetshandhaving staan. Dat vraagt om onderlinge
afstemming. De WED zou daarop moeten inspelen.
Daarmee is nog niets gezegd over de vraag of als uitgangspunt moet
worden aanvaard dat voor de strafrechtelijke handhaving slechts een
subsidiaire rol is weggelegd. Zoals gezegd tonen niet alle officieren van
justitie zich even gelukkig met een rol als puinruimer. Een punt van
overweging in dit verband is, dat het ordeningsrecht soms ook tegen
het bestuur moet worden gehandhaafd.253 Voor veel bestuursorganen
geldt dat zij, anders dan het OM, ook andere belangen dan het belang
van de wetshandhaving moeten behartigen. Dat kan er gemakkelijk
toe leiden dat bijvoorbeeld het werkgelegenheidsbelang boven dat
van de strikte naleving van de milieuwetgeving wordt gesteld. Dat
gegeven maakt dat het moeilijk is om in het algemeen te zeggen waar
het ‘primaat’ bij de wetshandhaving zou moeten liggen. Aannemelijk is
veeleer dat maatwerk vereist is, en dat per beleidsterrein moet worden
bezien hoe de verhouding tussen strafrechtelijke en bestuurlijke
handhaving dient te zijn en wat daarbij een optimale ‘mix’ van verantwoordelijkheden oplevert.
Exclusieve handhavingsregimes op deelterreinen van het ordeningsrecht
hebben als nadeel dat de wetshandhaving dreigt te versnipperen. De
rechtseenheid komt in het gedrang als elk deelterrein zijn eigen – inhoudelijk afwijkende – wettelijke regeling kent. Bovendien kan – als elk met
wetshandhaving belast bestuursorgaan zijn eigen beleid voert – de rechtsgelijkheid op de tocht komen te staan. Als beleidsafstemming ontbreekt
kan ten slotte ook de effectiviteit van de handhaving worden geschaad.
De opmars van de bestuurlijke beboeting leidde inderdaad tot een verlies
aan rechtseenheid. Er kwamen uiteenlopende regelingen tot stand met
inhoudelijke verschillen die niet goed vielen te verklaren. Om die versnippering tegen te gaan is in de vierde tranche van de Awb voorzien in een
algemene regeling, die in beginsel voor het gehele terrein van de bestuurlijke beboeting geldt. Afwijkingen – bij wet in formele zin – zijn uiteraard
niet uitgesloten, maar de regeling in de Awb heeft toch een belangrijke
eenheidscheppende functie. Van de wetgever mag worden verlangd dat hij
afwijkingen van de algemene regeling motiveert.254
253 Zie hieromtrent – en over de wijzen van rechtshandhaving jegens het bestuur – nader: Commissie
bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (Commissie-Michiels), Handhaven op niveau,
Deventer 1998, p. 138 e.v.
254 Vergelijk met betrekking tot de eenheidscheppende functie de memorie van toelichting bij de vierde
tranche Algemene wet bestuursrecht (Kamerstukken II, 29 702, nr. 3 p. 7 en 8): ‘Na inwerkingtreding
van de vierde tranche behoeft de bijzondere wet in beginsel nog maar vier aspecten te regelen:
de aanwijzing van het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het opleggen van de bestuurlijke boete,
de omschrijving van de beboetbare gedragingen, de hoogte van de op te leggen boete, alsmede in
een voorkomend geval de keuze tussen de lichte of de zware procedure (vgl. art. 5.4.2.6). Andere
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De parallel met de WED dringt zich op. Doordat haar werkingsgebied
zich uitbreidde, is de WED gaan fungeren als een algemene regeling voor
de strafrechtelijke handhaving van het ordeningsrecht. Van bijzondere,
afwijkende regeling op een betrekkelijke uithoek van het ordeningsrecht
evolueerde de WED tot een algemene regeling die grote delen van de
ordeningswetgeving bestrijkt. De aantrekkingskracht die van de WED
uitging, school daarbij niet zozeer in het maatwerk dat zij leverde op een
specifiek beleidsterrein, maar veeleer in het feit dat de voorzieningen die
zij bevatte, in het algemeen een geschikt instrumentarium vormen voor
de handhaving van ordeningsrecht. Als algemene raamwet vervult de
WED op het terrein van het ordeningsrecht een nuttige functie. Daarbij
moet bedacht worden dat het ordeningsrecht uiteenlopende beleidsterreinen beslaat waarvoor de verschillende vakdepartementen primair
verantwoordelijk zijn. Daardoor ontstaan gemakkelijk moeilijk te rechtvaardigen verschillen in strafrechtelijke regelgeving. De inpassing van de
vakdepartementale wetten in de WED voorkomt dat. Die wet zorgt ervoor
dat de strafrechtelijke handhaving telkens volgens hetzelfde stramien
verloopt. Het ministerie van Justitie (waaronder de WED ressorteert) is er
daarbij verantwoordelijk voor dat de inpassing in art. 1 en 1a WED op een
evenwichtige wijze geschiedt.
De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken, is dat de
kracht van de WED ligt in haar eenheidscheppende functie. Daaraan zou
moeten worden vastgehouden. Het uitgangspunt bij een eventuele herziening van de WED zou daarom moeten zijn dat de WED een algemene
regeling dient te geven voor de strafrechtelijke handhaving van in beginsel
het gehele ordeningsrecht.
Dat uitgangspunt heeft verschillende implicaties. De eerste is dat het
uitnodigt tot een verdere uitbreiding van het werkingsbereik van de
WED. De vraag zou niet zozeer moeten zijn of een bijzondere wet onder
de WED kan worden gebracht, maar veeleer of er redenen zijn om haar
buiten de WED te houden. De tweede implicatie is dat moet worden
bezien of en in hoeverre binnen de WED gedifferentieerd moet worden
en of en in hoeverre afwijkingen van de algemene regeling acceptabel
zijn. Een algemene regeling als de WED is geworden roept altijd een
zekere spanning op tussen algemeen en bijzonder, tussen uniformiteit
en de behoefte aan maatwerk. Die spanning kan worden opgelost door
binnen de WED ruimte te creëren voor verscheidenheid in eenheid.
De derde implicatie is paradoxaal genoeg dat bezien moet worden
of de WED nog wel bestaansrecht heeft. De vraag is namelijk of een
algemene regeling een plaats dient te krijgen in een bijzondere wet. De
Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering geven algemene regelingen
procedurele bepalingen, bepalingen inzake de samenloop met strafrechtelijke sancties, inzake het
zwijgrecht van de overtreder en dergelijke, kunnen vervallen, omdat de Awb een en ander reeds regelt.’
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op het terrein van het strafrecht. Zou een algemene regeling voor de
strafrechtelijke handhaving van het ordeningsrecht daarin niet kunnen
worden geïntegreerd?
Het naast elkaar bestaan van al dan niet exclusieve handhavingsstelsels
kan op uitvoerend niveau tot onevenwichtigheden leiden die zoals al
werd opgemerkt de rechtsgelijkheid en de effectiviteit van de handhaving
bedreigen. Een sterk punt van de WED in haar oorspronkelijke opzet is
daarmee verloren gegaan. Destijds vormde het feit dat de handhaving
uitsluitend in handen was gelegd van het OM en de economische rechter,
een waarborg voor de eenheid van beleid. Die waarborg bestaat niet
langer. Weliswaar heeft de verantwoordelijkheid van het OM voor een
evenwichtig beleid – door onder meer de vorming van het functioneel
parket – meer handen en voeten gekregen, maar tegelijk beperkt die
verantwoordelijkheid zich tot het strafrechtelijke deel van de wetshandhaving. Voor de bestuursrechtelijke handhaving is het OM uiteraard niet
verantwoordelijk. De eenheid van beleid moet hier tot stand worden
gebracht door onderlinge afstemming van beleid. Op dat punt vervult
de WED thans geen eenheidscheppende functie. De vraag is of dat een
leemte is waarin moet worden voorzien.
3.1.2 Verhouding tot het bestuursrecht
Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving zijn op het terrein van
het ordeningsrecht nauw met elkaar verweven geraakt. Die verwevenheid
vraagt om een adequate juridische vertaling. De verschillende taken en
verantwoordelijkheden moeten helder zijn afgebakend. Duidelijk moet
zijn door welke regels (strafrechtelijke of bestuursrechtelijke?) het optreden van de bevoegde autoriteiten wordt beheerst. De afstemming van de
bestuurlijke en de strafrechtelijke handhaving stelt daarbij ook eisen aan
de inhoud van de regelgeving. Samenwerking wordt eenvoudiger als het
optreden door gemeenschappelijke regels wordt gereguleerd.
Het realiseren van deze agenda is voor de wetgever niet eenvoudig.
Over de verhouding van het strafrecht tot het bestuursrecht bestaan
diepgaande verschillen in opvatting. Het is hier niet de plaats deze
meningsverschillen in hun volle breedte te behandelen. Wel is het
dienstig te wijzen op de uitgangspunten die in het kader van het project
Strafvordering 2001 zijn geformuleerd. Tot die uitgangspunten behoort
dat strafrecht en bestuursrecht beide publiekrecht zijn, en dat zij als
zodanig veel gemeenschappelijk hebben. Op grond daarvan wordt gesteld
dat er geen principieel bezwaar is om wat gemeenschappelijk is aan beide
rechtsgebieden ook gemeenschappelijk te regelen. Dat wil niet zeggen dat
gemeenschappelijke regeling altijd moet. Of algemene, voor beide rechtsgebieden geldende regels wenselijk zijn, wordt uiteindelijk bepaald door
de vraag of daardoor de inzichtelijkheid van de wetgeving in haar geheel
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wordt bevorderd. Als de algemene regel veel uitzonderingen en aanvullingen nodig maakt om bijzondere situaties tot een bevredigend resultaat te
geraken, kan het scheppen van een ‘eigenstandige’ regeling wel zo inzichtelijk zijn.255
In het project Strafvordering 2001 wordt afstand genomen van de idee
dat het strafrecht en het bestuursrecht twee gescheiden werelden zijn
met elk hun eigen regelsysteem. De beide werelden vallen voor een
deel samen. Daarom kunnen regels van bestuursrecht toepassing
vinden op het terrein van het strafrecht. Omgekeerd kunnen regels
van strafrecht van toepassing worden verklaard op de oplegging van
bestuurlijke boetes. Er is in die benadering dus sprake van over elkaar
heen schuivende regelsystemen die tegelijk van toepassing kunnen
zijn. Dat leidt tot het voorstel om art. 1:6 sub a Awb (waarin de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht op strafrechtelijk terrein wordt
uitgesloten) te laten vervallen. In plaats daarvan zou in het Wetboek
van Strafvordering moeten worden aangegeven of en in hoeverre van
de Algemene wet bestuursrecht wordt afgeweken.256
Deze benadering voorziet in een zekere integratie van strafrecht en
bestuursrecht. Zij opent de mogelijkheid om te komen tot gemeenschappelijke of overkoepelende regelingen van onderwerpen die op het
grensvlak van bestuurs- en strafrecht liggen. Er zijn derhalve geen dogmatische bezwaren om – zo daaraan behoefte is – in een wet als de WED
voorzieningen op te nemen met betrekking tot de afstemming van de
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke wetshandhaving en met betrekking
tot de samenwerking op dat terrein.
3.1.3 Uitwerking en concretisering
3.1.3.1 Sanctiepakket
Het loslaten van het ‘gesloten sanctiestelsel’ vraagt, in combinatie met
de evolutie van het bestuursrecht, om een herijking van het in de WED
verankerde sanctiepakket. Zo is het enerzijds de vraag of de strafrechter
heden ten dage nog belast zou moeten worden met het kunnen opleggen van de bijkomende straf, neergelegd in art. 7 onder f WED: de ‘gehele
of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen, welke rechten of voordelen de
veroordeelde in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn of
zouden kunnen worden toegekend’. In een gesloten sanctiestelsel is het

255 Zie G. Knigge, ‘De verhouding van het strafrecht tot het bestuursrecht’, in: M.S. Groenhuijsen &
G. Knigge (red.), Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering
2001, Deventer 2001, p. 104.
256 Idem, p. 123 e.v.
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kunnen opleggen van een dergelijke straf, gezien de context van de door
de economische strafrechter te berechten gedragingen, goed verdedigbaar. De behoefte aan een integrale, strafrechtelijk ingebedde aanpak van
economische criminaliteit brengt mee dat een veroordeelde het gebruik
van een bedrijfsvergunning door een strafrechter moet kunnen worden
ontnomen. Indien wordt geoordeeld dat de strafrechter deze voorziening
nog steeds moet kunnen treffen, zal afstemming verwezenlijkt moeten
worden met bestuursrechtelijke mogelijkheden om bijvoorbeeld vergunningen in te trekken. Daarbij is het de vraag hoe die afstemming moet
worden vormgegeven.
Bij de herijking van het sanctiepakket van de WED zou anderzijds ook
aandacht moeten worden besteed aan de vraag of het WED-pakket juist
niet zou moeten en kunnen worden aangevuld met bepaalde bestuursrechtelijke sanctie-elementen. Een voorbeeld van een bestuursrechtelijke
sanctie die in het kader van de strafrechtelijke handhaving goede
diensten zou kunnen bewijzen betreft het kunnen opleggen van een
last onder dwangsom. Gesteld kan worden dat deze sanctiemogelijkheid in aanzet reeds aanwezig is in het huidige WED-sanctiepakket. Bij
wijze van maatregel kan een veroordeelde op grond van art. 8 onder c
WED worden belast met de ‘verplichting tot verrichting van hetgeen
wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk
is verricht en verrichting van prestaties tot het goedmaken van een en
ander, alles op kosten van de veroordeelde’. Het opzettelijk niet-naleven
van een dergelijke maatregel is een op zichzelf staand economisch delict.
De handhaving van de opgelegde maatregel is door deze vormgeving
nodeloos ingewikkeld van aard. Denkbaar is dat een regeling wordt
geïntroduceerd – geïnspireerd door art. 5:32 e.v. Awb – waarbij een veroordeelde een dwangsom verbeurt indien de door de strafrechter opgelegde
maatregel niet wordt nageleefd. Hierop is elders in het rapport reeds
gewezen. Bij constatering van een overtreding kan door of vanwege het
OM direct tot invordering van het verbeurde bedrag overgegaan worden,
zonder eerst te komen tot dagvaarding en veroordeling, of aanbod en
aanvaarding van een transactieaanbod dan wel een strafbeschikking.
De last onder dwangsom zou overigens niet alleen als ‘rechtersmaatregel’
kunnen worden vormgegeven. Onderzocht zou kunnen worden of de last
niet ook bij wijze van voorlopige maatregel – als voorlopige last onder
dwangsom – zou kunnen worden opgelegd. Als voorbeeld van een regeling
van de voorlopige last onder dwangsom kan worden gewezen op art. 83
e.v. Mededingingswet.
Een andere bestuursrechtelijke sanctie die mogelijk voor plaatsing in de
WED in aanmerking komt betreft de bestuursdwang. Bestuursdwang is in
art. 5:21 Awb gedefinieerd als ‘het door feitelijk handelen door of vanwege
een bestuursorgaan optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens
enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen is of wordt gedaan,
gehouden of nagelaten.’ Denkbaar is immers dat het Openbaar Ministerie
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de bevoegdheid krijgt zelf op te treden tegen situaties die in strijd zijn
met de wet. Zo zou het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld de mogelijkheid
kunnen krijgen om zelf tot sluiting van een bedrijf over te gaan. Als nadeel
van de ‘stillegging’ bij wijze van bijkomende straf of voorlopige rechtersmaatregel kan worden ervaren dat de (vlotte) uitvoering van de straf of
maatregel afhankelijk is van de veroordeelde of verdachte. Voor een vergelijkbare sluitingsbevoegdheid elders in de Nederlandse strafwetgeving
kan worden gewezen op art. 13b van de Opiumwet.257
3.1.3.2 Opsporing en toezicht
Het naast elkaar bestaan van strafrechtelijke en bestuurlijke handhavingstrajecten – waarvoor verschillende instanties verantwoordelijk zijn
– vraagt ook op het terrein van de opsporing en de controle om een duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden. Het onderscheid
tussen controle en opsporing – en de ‘sfeerovergang’ tussen beide – heeft
al de nodige pennen in beweging gebracht. De heersende leer is lange tijd
geweest dat dit onderscheid samenvalt met de grens tussen bestuursrecht
en strafrecht. Het al dan niet bestaan van een verdenking vormt daarbij
de waterscheiding. Die verdenking wordt gezien als een wezenskenmerk
van de strafvordering, en daarmee van de opsporing. Zonder verdenking
zou opsporing niet denkbaar zijn. Alle controle moet dus wel bestuursrecht zijn.
In deze leerstellige benadering is het ruime opsporingsbegrip dat aan de
regeling van de opsporingsbevoegdheden in de WED ten grondslag ligt,
niet in te passen.258 Aandacht verdient dat, zoals in paragraaf 2.3.1.2 is
uiteengezet, die van het commune recht afwijkende regeling haar rechtvaardiging vindt in de noodzaak van een goede afstemming met het
bestuurlijke toezicht. Juist de afstemming met het bestuursrecht lijkt dus
om een ander, ruimer opsporingsbegrip te vragen dan in de heersende
leer wordt verdedigd. Daarbij zij erop gewezen dat die heersende leer
ervan uitgaat dat een scherpe grens getrokken dient te worden tussen
de beide rechtsgebieden. Zoals wij zagen is in het kader van het project
Strafvordering 2001 een andere benadering verdedigd. In die benadering
is van gescheiden werelden geen sprake. Het gaat om regelsystemen die
tegelijk van toepassing kunnen zijn.

257 In zijn preadvies De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctierecht – Enkele beschouwingen over het
bestraffende deel daarvan (Handelingen NJV 2002-1, Deventer 2002) laat O.J.D.M.L. Jansen zich positief
uit over het toekennen van de bevoegdheid tot het nemen van een ‘bestuursdwangbeschikking’ of
‘dwangsombeschikking’ aan ‘de justitiële bestuursorganen, met name die van het openbaar ministerie’
(p. 250). De denkbare dwangsombeschikking kan volgens Jansen dienen om een strafbaar feit te doen
beëindigen, of om aanwijzingen te laten opvolgen. Deze aanwijzingen kunnen volgens Jansen gelijk zijn
aan de voorwaarden die volgens het huidige recht aan een transactie kunnen worden verbonden.
258 Zie voor een overzicht van andere discrepanties met het geldende recht, G. Knigge & N.J.M. Kwakman,
‘Het opsporingsbegrip en de normering van de opsporingstaak’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge
(red.), Het vooronderzoek in strafzaken; Tweede interimrapport onderzoeksproject Strafvordering 2001,
Deventer 2001, p. 281 e.v.
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Die andere benadering leidt in het kader van Strafvordering 2001 tot een
andere invulling van het opsporingsbegrip.259 Dat opsporingsbegrip is
daarbij niet nodig om het terrein van het strafrecht af te grenzen van dat
van het bestuursrecht. Aan een dergelijke afgrenzing is geen behoefte. De
functie van het opsporingsbegrip is enkel om de opsporingstaak te omlijnen en daarmee te onderscheiden van andere taken. Het gaat daarbij in
het bijzonder om het onderscheid met de toezichthoudende taken die in
de Algemene wet bestuursrecht zijn geregeld. Een duidelijk onderscheid
in taken is nodig in verband met de verantwoordelijkheid voor de taakuitoefening. Het in de Algemene wet bestuursrecht geregelde toezicht dient
onder verantwoordelijkheid te staan van het bestuursorgaan dat bevoegd
is om bestuurlijk in te grijpen als het uitgeoefende toezicht onregelmatigheden aan het licht brengt. Toezicht is dus gericht op bestuurlijk optreden
(waaronder sanctionering) en maakt daarmee deel uit van bestuurlijke
handhavingstrajecten waarvoor het desbetreffende bestuursorgaan
eindverantwoordelijkheid draagt. In deze benadering vormt controlerend
optreden dat gericht is op strafrechtelijke sanctionering géén toezicht in de
zin van de Awb.
Het klassieke voorbeeld is hierbij de verkeerscontrole die gericht is
op de naleving van de alcohol-verkeerswetgeving. Het doel van deze
controle is het constateren van strafbare feiten met als verder gelegen
doel strafvervolging. De controle maakt dus deel uit van een strafrechtelijk wetshandhavingstraject.
Voor dergelijk controlerend optreden dient de OvJ verantwoordelijk te
zijn.260 Er is dus – vanuit een oogpunt van verantwoordelijkheid voor de
taakuitoefening – geen reden om onderscheid te maken tussen de ‘repressieve’ controle en de klassieke opsporing na gerezen verdenking. Het is
allemaal opsporing die onder leiding van de OvJ dient te geschieden.
In deze benadering is uitsluitend het doel van het optreden beslissend
voor de vraag of sprake is van opsporing dan wel toezicht. Toezicht is
gericht op bestuurlijke sanctionering, opsporing op strafrechtelijke
sanctionering. Op deze wijze wordt een heldere toedeling van verantwoordelijkheden tot stand gebracht,
Daaraan doet niet af dat het optreden van een toezichthouder die
tevens opsporingsbevoegdheid bezit, ‘meerdoelig’ kan zijn. In de
eerste fase van het onderzoek zal dikwijls de keuze voor het ene of het
andere handhavingstraject nog niet zijn gemaakt. Die keuze is immers

259 Idem, m.n. p. 300 e.v. en p. 336 e.v.
260 Die verantwoordelijkheid is, voorzover het gaat om repressieve controle door de (gewone) politie,
vastgelegd in de Politiewet (art. 13). De Politiewet heeft echter geen betrekking op andere
opsporingsambtenaren.

De WED in het perspectief van de rechtsontwikkeling

in de regel afhankelijk van de resultaten van het ingestelde onderzoek. Daarnaast is mogelijk dat bewust voor beide trajecten wordt
gekozen: naast de strafvervolging kunnen bestuurlijke maatregelen
staan zoals de intrekking van de vergunning. In deze gevallen richt het
optreden van de desbetreffende ambtenaar zich zowel op (eventuele)
strafrechtelijke als op (eventuele) bestuursrechtelijke handhaving.
Er is dus sprake van opsporing en toezicht tegelijk. Dat is uit een
oogpunt van verantwoordelijkheid geen onoverkomelijk probleem.
De OvJ is verantwoordelijk voorzover sprake is van opsporing, het
bevoegde bestuursorgaan is verantwoordelijk voorzover sprake is van
toezicht.261
Het doelcriterium past in een benadering waarin strafrecht en
bestuursrecht geen gescheiden werelden zijn. Het optreden van de
toezichthouder/opsporingsambtenaar kan daardoor heel wel tegelijk
onder het bestuursrecht en het strafrecht vallen. Het probleem van de
‘sfeerovergang’ komt daarmee in een ander daglicht te staan. Het enkele
feit dat het vermoeden rijst dat een strafbaar feit is begaan, doet het
onderzoek niet van karakter veranderen. Dat is pas het geval als het
doel van het onderzoek zich wijzigt. Het gevaar voor détournement de
pouvoir kan daarbij worden verkleind door gelijke normering van opsporing en toezicht. Doordat de bevoegdheden waarover de toezichthouder
beschikt, overeenkomen met de WED-bevoegdheden waarover hij als
opsporingsambtenaar beschikt, is het geen probleem als die bevoegdheden voor meer doelen tegelijk worden aangewend.262
In de voorgestelde ruime omschrijving van de opsporingstaak doet niet
terzake of sprake is van een verdenking of niet. Zelfs ‘aanwijzingen’ zijn
niet nodig. Alle onderzoek dat wordt ingesteld met het oog op de vraag
of strafrechtelijk ingrijpen nodig is, moet gerekend worden tot de uitoefening van de opsporingstaak. Daarmee hanteren de onderzoekers van
Strafvordering 2001 een opsporingsbegrip dat nog iets ruimer is dan het
opsporingsbegrip dat thans voor de WED geldt. Van opsporing in de zin
van de WED is volgens de Hoge Raad immers sprake als er aanwijzingen
zijn dat de wet wordt overtreden.
Voor een goed begrip zij aangetekend dat in het project Strafvordering
2001 onderscheid wordt gemaakt tussen de omlijning van de opsporingstaak en de normering van die taak. Het opsporingsbegrip heeft
uitsluitend betrekking op de taakafbakening. Bij de normering van
261 Een vergelijkbare figuur doet zich voor bij de samenval van opsporing en handhaving van de openbare
orde. Die handhaving gaat vaak gepaard met strafvorderlijk optreden (het aanhouden van verdachten).
De burgemeester is dan verantwoordelijk voorzover sprake is van ordehandhaving, de OvJ voorzover
sprake is van opsporing. Die gedeelde verantwoordelijkheid vertaalt zich vervolgens in afstemming en
overleg.
262 Zie over de inpassing van het zwijgrecht G. Knigge & N.J.M. Kwakman, t.a.p., p. 293 e.v.
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de opsporingstaak speelt het al dan niet bestaan van aanwijzingen
of van een verdenking wél een rol. Het ten behoeve van de opsporing
aanwenden van specifieke opsporingsbevoegdheden (zoals het betreden van plaatsen en de aanhouding van verdachten) kan, ja moet
uiteraard afhankelijk worden gemaakt van het bestaan van bepaalde
(verdenkings)voorwaarden. De verruiming van het opsporingsbegrip
die in Strafvordering 2001 wordt voorgestaan, impliceert dus niet dat
de uitoefening van de WED-bevoegdheden niet langer aan het bestaan
van aanwijzigingen zijn gebonden. Praktisch gesproken maakt
de verruiming dus weinig verschil. De winst zit hem in de grotere
theoretische zuiverheid, waardoor een heldere wettelijke regeling van
toezicht en opsporing binnen bereik komt.
Het voorgestelde verruimde opsporingsbegrip geldt voor de gehele
strafvordering en dient dus een plaats te krijgen in het Wetboek van
Strafvordering. Het gaat dus ook gelden voor de opsporing van commune
delicten. Die benadering sluit aan bij wat elders in Europa gebruikelijk is.
Daar wordt de ‘vroegsporing’ (de repressieve, op strafrechtelijke sanctionering gerichte controle) doorgaans niet als een aparte, van de opsporing
afgescheiden taak genormeerd.
Een aanzet tot een verruiming van het opsporingsbegrip is overigens
reeds gegeven bij de invoering van de wet BOB. Volgens de definitie
die art. 132a Sv van het opsporingsonderzoek geeft, is opsporing niet
steeds gebonden aan de verdenking dat een strafbaar feit is gepleegd.
Opmerkelijk daarbij is dat gewerkt wordt met een gedifferentieerd
opsporingsbegrip: voor georganiseerde criminaliteit geldt een ruimer
opsporingsbegrip dan voor de ‘gewone’ criminaliteit.
De conclusie kan zijn dat de rechtsontwikkeling ook op het punt van het
opsporingsbegrip een tendens tot harmonisering laat zien. De rechtsontwikkeling lijkt daarbij in een stroomversnelling te zijn geraakt door het
– thans nog – voorontwerp Verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven. In het ontwerp wordt
een nieuw art. 132a Sv voorgesteld, dat als volgt zou moeten komen te
luiden.
Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het
nemen van strafvorderlijke beslissingen.
Als dit voorstel wet wordt, bestaat voor een apart, van het commune recht
afwijkend opsporingsbegrip uiteraard geen reden meer. Art. 132a Sv kan
dan eenvoudig als uitgangspunt worden genomen voor de regeling van
de opsporing op het terrein van het ordeningsrecht. Zoals is uiteengezet
sluit dat uitgangspunt aan bij het geldende economische strafrecht en
leidt daarbij tot een heldere afbakening van taken en verantwoordelijk-
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heden. Die inhoudelijke argumentatie maakt dat het in elk geval, dus
ongeacht het lot van het voorgestelde art. 132a Sv, aanbeveling verdient
bij een herziening van de WED uit te gaan van de ruime omlijning van de
opsporingstaak zoals die door de onderzoekers van Strafvordering 2001 is
voorgesteld.
3.1.3.3 Afstemming en samenwerking
Doordat het aan art. 5 WED ten grondslag liggende uitgangspunt in
feite is losgelaten, is de handhaving van het economisch ordeningsrecht
onderhevig aan een zekere fragmentatie. Er is niet één instantie die
voor het geheel van de handhaving verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid van het OM beperkt zich tot de strafrechtelijke handhaving,
voor de bestuurlijke handhaving is een veelheid aan bestuursorganen
verantwoordelijk. Eénheid van beleid is daardoor niet eenvoudig te
verwezenlijken. Het gaat daarbij om twee te onderscheiden zaken:
enerzijds om afstemming van beleid, anderzijds om samenwerking.
Afstemming van beleid is op ten minste twee punten nodig. In de
eerste plaats op het punt van de trajectkeuze. Welke gevallen dienen
bestuurlijk te worden afgedaan, en wanneer dient het strafrecht te
worden ingeschakeld? In de tweede plaats op het punt van de sanctionering. Dat geldt in het bijzonder als ten aanzien van één en dezelfde
wettelijke regeling zowel bestuurlijke beboeting als strafvervolging
mogelijk is. Met de ultimum remedium-functie van het strafrecht is
moeilijk te rijmen dat de boete die de strafrechter oplegt, structureel
lager uitvalt dan de bestuurlijke boete die voor de overtreding pleegt
te worden opgelegd. Daaruit volgt echter niet direct dat de strafrechter
zijn straftoemetingsbeleid moet laten dicteren door het desbetreffende
bestuursorgaan.
Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op de recent
ingevoerde bestuurlijke boete in de Wet arbeid vreemdelingen.
Op aandrang van de Tweede Kamer werden de bestuurlijke boetes
die aan werkgevers kunnen worden opgelegd gedurende het
wetgevingstraject fors opgehoogd. 263 Dat plaatste het OM – en de
strafrechter – uiteindelijk voor een probleem. Moet het requireeren straftoemetingsbeleid eveneens in opwaartse richting bijgesteld
worden? Het nadeel daarvan is dat de strafrechtelijke boete dan
buitenproportioneel dreigt te worden, gelet op de boetes die op
andere terreinen van het ordeningsrecht gangbaar zijn. Voorkomen
moet worden dat incidentele aanpassingen de straftoemeting in
haar geheel uit het lood trekt.

263 Zie onder meer de motie van de leden Bussemaker en Dijselbloem (Kamerstukken II, 2003-2004, 29
523, nr. 16) en de stemming daarover (Handelingen II, 29 juni 2004, p. 89-5702 e.v.).
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Een goede aansluiting van bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
vergt dat de sanctionering over de gehele linie op elkaar is afgestemd. Het
sanctiebeleid moet in zijn totaliteit evenwichtig zijn.264
De afstemming van het strafrechtelijke vervolgingsbeleid op de bestuurlijke
handhaving vertaalt zich al snel in meer of minder vergaande vormen van
samenwerking. Er moeten procedureafspraken worden gemaakt over het doen
van aangifte en de inzending van processen-verbaal. Er moet voorzien zijn in
een goede informatie-uitwisseling. Er dient geregeld overleg plaats te vinden,
ook over de gezamenlijke aanpak van concrete zaken.
Samenwerking is, hoewel wenselijk, juridisch niet onproblematisch. Zo is er
de vraag hoever de uitwisseling van informatie kan gaan. In hoeverre mag
in het kader van de strafvordering vergaard bewijs aangewend worden voor
bestuurlijke doeleinden? Een andere vraag is in hoeverre het geoorloofd
is gezamenlijk onderzoek te verrichten naar mogelijke of vermoedelijke
wetsovertredingen. Men denke hier in het bijzonder aan het verschijnsel van het ‘meeliften’ op elkaars bevoegdheden, een figuur die ligt in het
schemergebied tussen de voortgezette toepassing van bevoegdheden en
détournement de pouvoir.265
Met het wettelijke, aan art. 5 ten grondslag gelegde uitgangspunt strookt
dat de WED geen voorzieningen kent met betrekking tot afstemming en
samenwerking. De vraag is of een herziene WED niet juist op dit punt een
functie zou kunnen vervullen. In het navolgende zal een aantal mogelijkheden worden genoemd waaraan zou kunnen worden gedacht. Uitdrukkelijk
zij opgemerkt dat het om niet meer gaat dan een eerste verkenning. Of en
in hoeverre de geopperde mogelijkheden verwezenlijking verdienen, is
een vraag die nadere studie vereist. Waar het hier vooral om gaat, is dat
de functie die de WED mogelijk zou kunnen vervullen met betrekking tot
afstemming en samenwerking, betrokken dient te worden bij de vraag naar
het bestaansrecht van de WED.
A Institutionalisering van overlegvormen
Naar in hoofdstuk 2 (onder 2.3.2.3) is uiteengezet, hebben de in art. 58
WED geregelde contactambtenaren niet alléén een voorlichtende taak in de

264 In dat verband oriënteert het departement van Justitie zich op dit moment (naar verluidt) op de
mogelijkheid om – in samenwerking met de verschillende departementen – bestuurlijke boetes en
strafrechtelijke sancties beter op elkaar af te stemmen. Vgl. voorts het zgn. ‘tarievenhuis’ van de
Commissie feiten en tarieven (een adviesorgaan van het College van procureurs-generaal). Het
tarievenhuis duidt weliswaar op een bundel waarin een overzicht van transactiebedragen is opgenomen,
en die als bijlage is bijgevoegd bij het transactiebesluit voor politietransacties. Maar ook daarvoor geldt
dat er wordt nagedacht over een optimale afstemming tussen deze politietransacties en de eventueel
op te leggen bestuurlijke boetes, bijvoorbeeld de bestuurlijke boetes die in de toekomst kunnen worden
opgelegd (door daartoe bevoegde BOA’s) op grond van de wetsvoorstellen ‘bestuurlijke boete kleine
ergernissen in het publieke domein’ en ‘bestuurlijke boete fout parkeren’ (zie voor de fase waarin deze
wetsvoorstellen verkeren o.a. TK 2004-2005, 28 684, nr. 41).
265 Zie daarover onder II.3.3.

De WED in het perspectief van de rechtsontwikkeling

richting van het Openbaar Ministerie om zo het tekort in deskundigheid
op de specifieke beleidsterreinen te kunnen compenseren. Van meet af
aan is de taak van de contactambtenaar ruimer gedacht. Het ging ook
om overleg over het handhavingsbeleid in breed verband. Op de afstemming en coördinatie van beleid is in de loop van de tijd steeds meer de
nadruk komen te liggen.
De vraag welke positie de contactambtenaar tegenwoordig feitelijk
inneemt en hoe hij daarbij functioneert, viel buiten het bestek van dit
onderzoek. Uit de interviews met leden van het OM kwam naar voren
dat zij in hun praktijk weinig tot niets met contactambtenaren van
doen hadden. Feit is dat er inmiddels andere vormen van afstemming
en coördinatie tot ontwikkeling zijn gekomen. Daarbij kan met name
genoemd worden het min of meer geregelde overleg in de ‘driehoek’
gevormd door het OM (functioneel parket), het vakdepartement en de
desbetreffende BOD. Althans in één geval participeerde een contactambtenaar namens het vakdepartement in dat overleg.
De wettelijke verankering van de contactambtenaar is een interessante
figuur, omdat het legaliteitsbeginsel daartoe niet lijkt te dwingen. Ook
zonder specifieke wettelijke basis kunnen ambtenaren contacten onderhouden met het Openbaar Ministerie en daarmee overleg plegen. De
(symbolische) meerwaarde van wettelijk regeling zou gelegen kunnen
zijn in de status van de contactambtenaar en daarmee van het door hem
belichaamde overleg. Het belang van samenwerking en afstemming
vindt zo in elk geval expliciete erkenning in de wet.
Het is zogezien het overwegen waard om art. 58 WED te moderniseren
in die zin dat aan de nieuwe vormen van overleg (zoals de driehoek)
een wettelijke status wordt gegeven. ‘Onze Ministers’ zou de bevoegdheid gegeven kunnen worden op bepaalde beleidsterreinen geregelde
vormen van overleg in te stellen. Bij gebruikmaking van die bevoegdheid zouden zij kunnen aangeven welke aandachtspunten daarbij
voorwerp van overleg en gezamenlijke beleidsontwikkeling dienen te
zijn. Denkbaar is ook dat zij voorzien in een vorm van terugkoppeling
(rapportage).
De plaats van regeling is daarbij nog een punt apart. In dit verband
verdient vermelding dat institutionalisering van het driehoeksoverleg
in 1999 is voorgesteld in het rapport ‘Transparantie en samenhang in
de bijzondere opsporing’.266 Die institutionalisering zou haar beslag
dienen te krijgen in een nieuwe Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Een mogelijk nadeel van deze oplossing is dat zij zich beperkt tot
de driehoek. Andere overlegvormen (waarbij geen BOD is betrokken)
kunnen bezwaarlijk in een Wet op de BOD’s regeling vinden.

266 Zie p. 70 van het rapport en nader hierna, onder 3.3.2.
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B Coördinerende taak voor het OM
De mogelijkheid van beleidsafstemming alleen is niet voldoende. Er
moeten stappen worden gezet en initiatieven worden ontplooid.267 De
vraag is steeds wie het voortouw neemt, wie het tot zijn verantwoordelijkheid rekent om tot beleidsafstemming aan te zetten. Denkbaar is dat de
verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van gemeenschappelijk
beleid uitdrukkelijk in de wet wordt vastgelegd. In dit verband verdient
aandacht dat de vervanging van de transactie door de zogenoemde ‘OMboete’ tot gevolg zal hebben dat bestuursorganen via de weg van het
aangepaste art. 37 WED boetes kunnen opleggen onder de directe verantwoordelijkheid van het OM. Zij moeten zich daarbij houden aan door het
OM te geven richtlijnen (zie daarover aanstonds, onder 3.3.4). Ten aanzien
van de afstemming van de ‘echte’ bestuurlijke beboeting met het vervolgings- en strafvorderingsbeleid is een dergelijke constructie niet mogelijk.
Denkbaar is wel dat het OM (meer in het bijzonder het College van procureurs-generaal) met de coördinatie op dit punt wordt belast.
Ter voorkoming van misverstand zij uitdrukkelijk gesteld dat het gaat
om de verantwoordelijkheid voor de bevordering van de totstandkoming
van gemeenschappelijk beleid, niet om de verantwoordelijkheid voor dat
beleid zelf. Op dat laatste punt verandert er niets. Elk orgaan blijft verantwoordelijk voor zijn eigen beleid en de mate waarin dat op ander beleid
wordt afgestemd. De winst die met een expliciete wettelijke regeling wordt
geboekt, is daarbij weer vooral gelegen in de wettelijke erkenning die
aldus aan de eenheid van beleid op het terrein van de handhaving van het
ordeningsrecht wordt gegeven.
C Wettelijke inkadering van handhavingsarrangementen
In art. 80 AWR is met betrekking tot de keuze tussen strafrechtelijke en
bestuurlijke afdoening in fiscale zaken een expliciete wettelijke regeling
getroffen. De voorkeur voor fiscale beboeting is daarbij gegoten in de
vorm van een uitzondering op de wettelijke plicht (art. 155, 156 en 157 Sv)
om processen-verbaal in te zenden aan het OM. De vraag is of een dergelijke regeling voor het economisch ordeningsrecht navolging verdient.
De praktijk laat zien dat onderwerpen als waarin art. 80 AWR voorziet,
tegenwoordig meer en meer regeling vinden in ‘soft law’, in handhavingsarrangementen neergelegd in tussen de verantwoordelijke instanties
gesloten convenanten. Het beeld is daarbij divers. De verschillende convenanten die tot stand zijn gekomen, lopen uiteen qua aard en inhoud. Het
overzicht dat in paragraaf 2.3.3 van hoofdstuk 2 ter illustratie is opgenomen (dat overigens niet de pretentie heeft van volledigheid), geeft daarvan
een indruk.

267 Zie hetgeen verderop nootsgewijs wordt opgemerkt m.b.t. het zgn. ‘tarievenhuis’ en in dat verband de
noodzaak tot afstemming tussen strafrechtelijke sancties (resp. transacties) en bestuurlijke boetes.
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Ook hier geldt weer dat het legaliteitsbeginsel geen specifieke wettelijke
grondslag vereist voor het sluiten van bestuurlijke convenanten. Die
convenanten vinden hun grondslag in de discretionaire bevoegdheden
die aan de betrokken partijen toekomen, en kunnen gezien worden als
een invulling van de hun toekomende vrije beleidsruimte. Toch kan een
‘wildgroei’ aan convenanten uit een oogpunt van kenbaarheid en consistentie van recht problematisch zijn. Dat deze vorm law, hoe soft ook,
niet geheel aan het vrije spel van de betrokken bestuurlijke krachten
kan worden overgelaten, wordt dan ook onderkend. In dit verband kan
gewezen worden op de ‘Aanwijzingen voor convenanten’ afkomstig van
het ministerie van Algemene Zaken.268 Voor een belangrijk deel gaat het
bij deze Aanwijzigen om procedurele en inhoudelijke aandachtspunten die
min of meer vanzelfsprekend zijn, of dat althans zouden moeten zijn. Soms
heeft een Aanwijzing een wat dwingender karakter. Zo schrijft Aanwijzing 25
publicatie voor van het convenant in de Staatscourant.
De aanwijzingen zijn alleen bindend voor de centrale overheid, zoals door
de Aanwijzingen 1 en 2 en de daarop gegeven toelichting wordt bevestigd.
‘Deze aanwijzingen binden naar hun aard decentrale overheden en zelfstandige bestuursorganen niet’, zo wordt gesteld. Niettemin wordt aanbevolen
dat ook zij rekening houden met deze aanwijzingen. Daarbij wordt erop
gewezen dat dit nader is uitgewerkt in het kader van de tussen het rijk,
provincies en gemeenten gesloten ‘Bestuursakkoord nieuwe stijl’ (Bans).
Een evaluatie van de eerste, uit 1996 stammende versie van de
Aanwijzingen wees uit dat de naleving ervan noch slecht, noch goed
genoemd kan worden. De indruk was dat er vaak sprake was van een
‘onbewuste naleving’, hetgeen het ‘open deur-karakter’ van een deel van
de Aanwijzingen lijkt te onderstrepen. Niettemin wordt ook geconstateerd dat het naleven van de Aanwijzingen vaak wordt bemoeilijkt ‘door
politieke wensen en uitkomsten van onderhandelingen met partijen die
niet gehouden zijn de Aanwijzingen na te leven’.269
De vraag is of met betrekking tot de handhaving van het ordeningsrecht
niet een stap verder zou moeten worden gegaan. Als bezwaar van de
huidige Aanwijzingen kan het (uit hun aard voortvloeiende) algemene
karakter ervan gelden. Daarnaast kunnen de betrekkelijk geringe status
en het beperkte geldingsbereik als bezwaren aangemerkt worden.
Tekenend is dat de gebondenheid van provincies en gemeenten zelf
weer berust op een bestuursakkoord. Voor ZBO’s geldt alleen een in de

268 Zie de Bijlage bij de Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten, Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18, p. 9. Het
begrip ‘convenant’ wordt in de toelichting (op het tweede lid van aanwijzing 1) als een containerbegrip
beschouwd, waaronder allerlei (schriftelijke) samenwerkingsovereenkomsten, zoals bestuursakkoorden,
en zelfs intentieverklaringen vallen. Aangenomen moet worden dat daartoe ook de zogenoemde
‘handhavingsarrangementen’ behoren.
269 Bijlage bij de Vaststelling Aanwijzingen voor convenanten, Stcrt. 27 januari 2003, nr. 18, p. 9), Algemeen
Deel van de Toelichting.
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toelichting gedane aanbeveling. Daarom verdient het tenminste overweging om in de herziene WED de mogelijkheid te scheppen bij AMvB meer
specifieke aanwijzingen te geven waaraan convenanten die betrekking
hebben op bepaalde, nader aan te duiden onderwerpen, zouden moeten
voldoen. Het voordeel van de formeelwettelijke grondslag is daarbij dat
ook decentrale overheden en ZBO’s daaraan kunnen worden gebonden.
De aanwijzingen gelden alleen als de betrokken partijen een convenant
sluiten. Hoewel de totstandkoming van handhavingsarrangementen op
bepaalde beleidsonderdelen in hoge mate wenselijk is, lijkt een wettelijke
verplichting om een convenant te sluiten in strijd met de beleidsvrijheid
waarop de bevoegdheid om tot een akkoord te komen, nu juist berust.
De eigen verantwoordelijkheid die het OM heeft voor de wetshandhaving zou in het gedrang komen als het verplicht zou zijn daarover
overeenstemming met anderen te bereiken. Denkbaar is echter wel dat
in de herziene WED uitdrukkelijk de mogelijkheid wordt geschapen dat
de verantwoordelijke ministers gezamenlijk aan de betrokken partijen
opdragen om te streven naar een akkoord dat aan bepaalde eisen voldoet.
Daarbij zou weer voorzien kunnen worden in terugkoppeling en rapportage. Dat is vooral van belang als geen akkoord totstandkomt.
D Informatie-uitwisseling
Samenwerking bij de wetshandhaving gaat welhaast per definitie
gepaard met het uitwisselen van gegevens. Die informatie-uitwisseling
is niet onproblematisch. Men kan daarbij twee samenhangende vragen
onderscheiden. De eerste is of ‘het bestuur’ gegevens aan ‘de justitie’ mag verstrekken en omgekeerd. De tweede is of in een bestuurlijk
traject verkregen gegevens mogen worden gebruikt voor het bewijs, en
omgekeerd of gegevens uit opsporingsonderzoek ten grondslag mogen
worden gelegd aan bestuurlijke besluiten.
De eerste vraag vindt primair beantwoording in de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en in de Wet politieregisters en het daarbijbehorende Besluit. Art. 8 sub e Wbp verschaft voor de verstrekking van
gegevens binnen de publieke sector ruime mogelijkheden. De Wet politieregisters kent een beperkter regime. De instanties waaraan – en met welk
doel – gegevens mogen worden verstrekt, worden limitatief opgesomd.
Art. 14 sub c van de wet maakt verstrekking mogelijk aan opsporingsambtenaren in dienst van een publiekrechtelijk lichaam ‘voor zover zij deze
behoeven ter opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarvan zij
zijn betrokken’. Daaronder valt niet de verstrekking aan toezichthoudende
ambtenaren en ook niet de verstrekking ten behoeve van bestuurlijke
beboeting. De koppeling die wordt gelegd met een specifiek onderzoek
waarbij de opsporingsambtenaren zijn betrokken, lijkt een algemene
– ongerichte – uitwisseling van informatie voorts uit te sluiten.
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Dezelfde terughoudendheid komt men tegen in art. 126dd Sv, waarin
het gebruik is geregeld dat mag worden gemaakt van gegevens die door
de inzet van BOB-bevoegdheden zijn verkregen. Op de hoofdregel dat
de gegevens moeten worden vernietigd als het onderzoek is geëindigd,
wordt een uitzondering gemaakt ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek (en ten behoeve van opneming in het zwacri-register). Verstrekking
ten behoeve van bestuurlijke beboeting is daarmee uitgesloten.
Bij de huidige stand van de wetgeving lijkt het niet mogelijk om, als een
strafrechtelijk onderzoek niet wordt doorgezet en de zaak wordt geseponeerd en overgedragen voor bestuurlijke afdoening, de uitkomsten van
het onderzoek ter beschikking te stellen aan het bestuur. Dat althans
geldt als het onderzoek is uitgevoerd door de reguliere politie. Voor
bijzondere opsporingsdiensten geldt (art. 14 van) de Wet politieregisters
niet. Voor deze diensten geldt – voorzover geen sprake is van gegevens uit
zogenoemde ‘bijzondere politieregisters’270 – het regime van de Wbp.271
Ook dit regime lijkt evenwel weinig ruimte te bieden om de resultaten van
een opsporingsonderzoek ter beschikking te stellen aan het bestuur.272
Het ligt het meest voor de hand om dit type knelpunten en discrepanties te
ondervangen door wijziging van de genoemde wettelijke regelingen zelf.
In dit verband is van belang dat het de bedoeling is dat de Wet politieregisters op termijn vervangen wordt door de Wet politiegegevens. In
het concept-wetsvoorstel wordt voor een opener verstrekkingsregime
gekozen.273 Voorts is mogelijk dat met betrekking tot de Bijzondere
Opsporingsdiensten nieuwe stijl (BOD’s; zie daarover hierna, onder 4.2)
een met de Wet politieregisters vergelijkbare regeling totstandkomt.
Niet geheel uitgesloten is echter dat er behoefte zou kunnen ontstaan om
in een herziene WED specifieke voorzieningen te treffen met betrekking
tot gegevensuitwisseling ten behoeve van de handhaving van ordeningswetgeving.

270 Zie art. 13-13d Wet politieregisters jo. art. 18a Besluit politieregisters.. In art. 18a Besluit politieregisters
wordt bepaald dat de bepalingen van art. 13-13d Wet politieregisters (die betrekking hebben op de
bijzondere politieregisters) van toepassing zijn op de registers (in de zin van de Wet politieregisters)
die worden gehouden bij een CIE van een bijzondere opsporingsdienst (BOD). Zo kan de Minister van
Justitie bijvoorbeeld op grond van art. 13c lid 5 van de Wet politieregisters bepaalde BOA’s in dienst van
een publiek lichaam aanwijzen die toegang hebben tot de registers van een BOD. Op grond van art. 18a
lid 2 Besluit politieregisters dienen deze ambtenaren wel te voldoen aan de eindtermen van de door de
Minister van Justitie aan te wijzen opleidingen. De BOD’s nieuwe stijl beschikken inmiddels over eigen
CIE’s. Vgl. het Besluit van de Minister van Financien, waarin – gelet op het hier besproken art. 18a Besluit
politieregisters – een CIE is ingesteld t.b.v. de Belastingdient/FIOD-ECD. (Stcrt. 151, 28-07-2003).
271 Zie primair art. 8 en 9 van de wet, alsmede art. 43 (de ‘vrijwillige’ verstrekking).
272 Zie voor een recente studie inzake gegevensverstrekkingen in het licht van de Wet bescherming
persoonsgegevens privacywetgeving: E.C. Mac Gillavry, Met wil en dank. Een rechtsvergelijkend
onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven, diss. RUG, 2004, p. 46 e.v.
273 Zie de brief van de Minister van Justitie van 13 juni 2003, Kamerstukken II 2003-2003, 28600 VI, nr. 134.
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De tweede vraag betreft als gezegd het gebruik van gegevens. Het kan
daarbij gaan om gegevens die (rechtmatig) door de ene aan de andere
instantie zijn verstrekt. Vaker evenwel zal de vraag zich voordoen in
situaties waarin opsporing, toezicht en bestuurlijke afdoening in één
hand liggen. Het spreekt niet altijd vanzelf dat rechtmatig verkregen
‘bestuurlijke’ informatie gebruikt mag worden voor het bewijs in strafzaken. Dat geldt in het bijzonder als het gaat om informatie die in het kader
van toezicht is verkregen op grond van een op de burger rustende inlichtingenplicht. Het nemo tenetur-beginsel kan daaraan in de weg staan.274
Een open vraag is voorts of het toelaatbaar is in het kader van de opsporing – mogelijk met inzet van ingrijpende dwangmiddelen – verkregen
gegevens voor bestuurlijke doeleinden te gebruiken.
De oplossing van deze nog lang niet uitgekristalliseerde problematiek zal
in eerste instantie gezocht moeten worden in de algemene doctrine. Niet
geheel ondenkbaar is evenwel dat de behoefte ontstaat aan voorzieningen die voor het commune recht te ver gaan, maar aanvaardbaar zijn als
zij beperkt blijven tot de context van de ordeningswetgeving.
E ‘Meeliften’ op bevoegdheden
Opsporings- en controlebevoegdheden in bijzondere wetten zijn
doelgebonden: zij mogen alleen aangewend worden ten behoeve van de
handhaving van de desbetreffende wet. Samenwerking tussen verschillende handhavingsdiensten die daarin bestaat dat gezamenlijk wordt
opgetreden tegen overtredingen van verschillende wetten, kan ertoe
leiden dat onhelder wordt met welk doel een bepaalde bevoegdheid
wordt uitgeoefend. Men spreekt in dit verband wel van ‘meeliften’.
Het schoolvoorbeeld is hier het inzetten van een hasjhond bij een
verkeerscontrole. Het stopbevel lijkt dan (mede) te worden gebruikt
om de naleving van de Opiumwet te controleren. In het kader van
Strafvordering 2001 is voorgesteld dit verschijnsel te normeren en met
waarborgen te omkleden.275 Denkbaar is dat een herziene WED in dit
opzicht een voortrekkersrol zou kunnen vervullen. De meest aangewezen plaats voor normering is echter het Wetboek van Strafvordering,
reeds omdat – zoals het schoolvoorbeeld leert – het verschijnsel zich niet
beperkt tot wetten die onder de WED vallen of daaronder in de toekomst
zullen vallen.

274 Zie met name EHRM 17 dec. 1996, NJ 1997, 699 m.nt Kn (Saunders). Absoluut is the privilege against
self-incrimination volgens het Europese Hof overigens niet. Afgewacht moet worden hoe strak het Hof
de Saunders-doctrine zal doortrekken. Zie in dit verband de noot van Alkema onder EHRM 22 juni
2002, NJ 2004, 473 (Coëme tegen België).
275 Zie N.J.M. Kwakman, ‘De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de opsporingsbevoegdheid in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing’, in: M.S. Groenhuijsen & G. Knigge,
Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport Strafvordering 2001, Deventer 2002, p. 650.
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3.2 Europeanisering
Het ordeningsrecht wordt in toenemende mate beïnvloed door het supranationale Europese recht. Deze beïnvloeding treft zowel de inhoud van het
ordeningsrecht als de handhaving van dat recht. De totstandkoming van
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
heeft daarbij onder meer geleid tot een niet afnemende stroom van richtlijnen en verordeningen die het nationale materiële ordeningsrecht blijvend
vormen. Richtlijnen streven daarbij naar Europese harmonisatie van het
ordeningsrecht, terwijl verordeningen rechtstreeks werkende regelingen
kunnen geven voor economische aangelegenheden.
De harmonisatie van het ordeningsrecht door middel van richtlijnen kan
leiden – en heeft geleid – tot ingrijpende vernieuwingen van dat recht. Een
voorbeeld onder vele betreft de totstandkoming van de Arbeidstijdenwet,
waarbij de wijze van regulering van de arbeidstijden door middel van
Europese richtlijnen op een geheel andere leest werd geschoeid dan
voorheen. Ook is een meer indirecte Europese beïnvloeding van het nationale ordeningsrecht waarneembaar. Zo heeft het Europese kartelrecht
model gestaan voor het normenstelsel van de huidige Mededingingswet.
Voor wat betreft de handhaving van het door Europa beïnvloede
ordeningsrecht geldt sedert het EG-Verdrag een belangrijke verplichting:
‘De Lid-Staten treffen alle algemene of bijzondere maatregelen welke
geschikt zijn om de nakoming van de uit dit Verdrag of uit handelingen
van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen
te verzekeren (…)’ (art. 10 van het Verdrag). Deze bepaling verplicht de
lidstaten, en daarmee de nationale instanties die bij de rechtspleging
zijn betrokken, tot een effectieve aanpak van inbreuken op het Europees
gekleurde ordeningsrecht.276 De nationale lidstaten zijn daarbij lange tijd
vrij gelaten in de wijze waarop het Europees gekleurde ordeningsrecht
werd gehandhaafd. Noch het EG-Verdrag, noch de richtlijnen verplichtten de lidstaten tot bijvoorbeeld een expliciete strafrechtelijke aanpak van
schendingen van het geharmoniseerde recht. Mede onder invloed van de
komst van de Europese Unie, waarin de lidstaten zich hebben verplicht
tot vergaande samenwerking op strafrechtelijk terrein, lijkt hierin verandering te zijn gekomen. De Europese wetgevingsinstrumenten lijken de
lidstaten steeds vaker te verplichten tot een punitieve of een specifiek
strafrechtelijke aanpak.277 Een voorbeeld hiervan is het Kaderbesluit
‘inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht’. 278

276 Zie over de handhavingsplicht onder meer B.F. Keulen, Economisch strafrecht, Arnhem 1995, p. 151 e.v.
en O.J.D.M.L. Jansen, De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctierecht – Enkele beschouwingen over
het bestraffende deel daarvan, Preadvies NJV, Handelingen NJV 2002-1, Deventer 2002, p. 203 e.v.
277 Zie omtrent deze ‘omslag’ tevens O.J.D.M.L. Jansen, De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctierecht
– Enkele beschouwingen over het bestraffende deel daarvan, Preadvies NJV, Handelingen NJV 2002-1,
Deventer 2002, p. 204 e.v.
278 Kaderbesluit 2003/80/JBZ van 27 januari 2003, Pb L 29.
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Art. 5 daarvan bepaalt: ‘Iedere lidstaat neemt de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat op de in de artikelen 2 en 3 bedoelde handelingen
doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende strafrechtelijke sancties
staan, waaronder, ten minste in ernstige gevallen, vrijheidsstraffen
waarvoor uitlevering kan plaatsvinden.’ In de toelichting op het commissievoorstel voor een Richtlijn ‘inzake verontreiniging vanaf schepen en
invoering van sancties, inclusief strafrechtelijke sancties, voor milieumisdrijven’279 staat geschreven:
‘De Gemeenschap beschikt niet per se over een expliciete materiële
bevoegdheid in strafzaken. De Gemeenschap kan echter, voorzover
dat voor de verwezenlijking van haar doelstellingen noodzakelijk is,
de lidstaten verplichten in strafsancties te voorzien. Ook wanneer het
gemeenschapsrecht niet uitdrukkelijk in sancties (of strafrechtelijke
sancties) voorziet, kunnen de lidstaten verplicht worden passende
stappen te nemen om het gemeenschapsrecht te handhaven. (…)
Overeenkomstig haar beleid inzake milieudelicten is de Commissie van
mening dat alleen strafrechtelijke sancties effectief genoeg zijn om het
door de regels tegen vervuiling vanaf schepen beoogde effect te sorteren.’280
De Europeesrechtelijke beïnvloeding van de handhaving is soms bijzonder gedetailleerd. Zo verplicht art. 16 lid 2 van de Richtlijn ‘tot vaststelling
van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten’281 tot een
specifieke boeteregeling:
‘De lidstaten dragen er zorg voor dat een boete wegens overmatige
emissie wordt opgelegd aan elke exploitant die uiterlijk 30 april van
elk jaar niet voldoende emissierechten heeft ingeleverd ter dekking
van zijn emissies in het voorgaande jaar. De boete wegens overmatige
emissie bedraagt 100 EUR voor elke ton door de installatie uitgestoten
kooldioxide-equivalent waarvoor de exploitant geen emissierechten
heeft ingeleverd.’
In het voorstel van de Wet die deze richtlijn beoogt te implementeren
heeft deze gedetailleerde sanctieverplichting een bestuursstrafrechtelijk
karakter gekregen. Het strafrecht is daarbij als ultimum remedium achter
de hand gehouden.282

279
280
281
282

COM(2003) 92 def.
Toelichting op het voorstel, p. 5.
Richtlijn 2003/87/EG, Pb L 27.
Zie Kamerstukken II 2003-2004, 29 565, nr. 3, p. 58.
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In het voorstel voor een Kaderbesluit ‘tot versterking van het strafrechtelijke kader voor de bestrijding van verontreiniging vanaf schepen’283 is
een bepaling opgenomen die de lidstaten verplicht tot het opnemen van
‘al dan niet strafrechtelijke geldboetes’ die de nationale strafrechtelijke
maxima verre te buiten kunnen gaan. Voor bepaalde ‘ernstige’ gevallen mag het boetemaximum namelijk niet minder bedragen dan ‘10 à
20% van de totale omzet in het voorgaande begrotingsjaar, of van het
totale vermogen in het voorgaande jaar’ (zie art. 3 lid 2). Om dergelijke
boetemaxima in de nationale wetgeving een plaats te kunnen geven zal,
gezien de beperkte geldboetecategorieën van art. 23 Sr, moeten worden
uitgeweken naar het bestuursrecht.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen kunnen voor de toekomst
belangrijke consequenties inhouden, waarmee bij een nieuwe nationale
regeling van de handhaving van het ordeningsrecht rekening zal moeten
worden gehouden. De europeanisering kan ertoe leiden dat vaker dan
nu het geval is overgegaan moet worden tot ‘directe strafbaarstelling’
van bijvoorbeeld voorschriften uit verordeningen. Een voorbeeld uit
het huidige recht betreft de in art. 1 ten 4e WED terug te vinden directe
strafbaarstelling van voorschriften, gesteld bij of krachtens een aantal
artikelen uit 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)’.
Als de directe strafbaarstelling van voorschriften uit verordeningen
een tendens wordt dan rijst de vraag in hoeverre nog kan worden volgehouden dat normen van buitenlandse origine vertaald moeten worden,
vooraleer zij kunnen doordringen tot de nationale rechtsorde. ‘Geen
feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke
strafbepaling’, aldus art. 1 lid 1 Sr, en de ‘strekking van de grondwettelijke waarborg brengt mee dat het begrip “wettelijke strafbepaling”
aldus moet worden verstaan dat daarmee uitsluitend wordt gedoeld op
van een strafbedreiging voorziene normen die in de Nederlandse taal
zijn gesteld en bekendgemaakt’ (HR 24 juni 1997, NJ 1998, 70, m.nt. ’t
H.). De vertalingseis kan, indien de hoeveelheid normen vanuit Europa
toeneemt, een beletsel opleveren voor de effectieve handhaving van het
Europese recht.
Een directe, nationaal ingebedde strafbaarstelling van de schending
van Europeesrechtelijke voorschriften zal noodzakelijkerwijs consequenties hebben op het formele vlak. Immers, hoe dient bij dergelijke
wijze van strafbaarstelling de koppeling te worden gelegd met de nationale regelingen op het terrein van de opsporing, de vervolging en de
berechting? Strafbaarstelling in afzonderlijke wetten lijkt daarbij niet
opportuun. Mocht directe strafbaarstelling van Europese voorschriften
een hoge vlucht nemen, dan biedt een herziene WED mogelijk de ruimte
283 COM(2003) 227 def.
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om als trait d’union te fungeren tussen het materiële recht van de EU
en het nationale procesrecht. De verknoping van deze rechtssferen kan
plaatsvinden door de directe strafbaarstelling van Europese voorschriften
in de herziene WED te laten plaatsvinden.284
De verplichting tot punitieve of soms strafrechtelijke handhaving van
Europese voorschriften, al dan niet gepaard gaand met gedetailleerde
sanctievoorschriften, doet de vraag rijzen hoe lang het nog duurt vooraleer de Europese Unie op het terrein van het ordeningsrecht overgaat
tot directe strafbaarstelling van Europese regels. Ook bij die mogelijke
ontwikkeling bestaat er een belangrijke behoefte aan een nationaalrechtelijk platform voor de koppeling van het Europese recht aan het nationale
recht. De behoefte hieraan bestaat evenzeer indien de strafrechtelijke
bemoeienis van Europa gaat leiden tot bovennationale handhavingsinstanties. Daarbij kan gedacht worden aan een instantie als de Europese
Commissie, die rechtstreeks kan optreden tegen Europese kartelrechtovertredingen, en aan een instantie als het ‘Europees Openbaar
Ministerie’. Het Europees OM krijgt in de toekomst mogelijk een rol bij de
Europeesrechtelijke fraudebestrijding. Niet ondenkbaar is dat een dergelijke instantie in de verder liggende toekomst betrokken zal worden bij de
handhaving van het ordeningsrecht.
Ook op het terrein van het sanctierecht kan de europeanisering verstrekkende gevolgen hebben. Het werken met bijvoorbeeld sanctietarieven
(‘100 Euro boete voor elke ton afval die niet door emissierechten is
gedekt’) kan vooralsnog een plaats krijgen in het – overigens diffuus
georganiseerde – ‘bestuursstrafrecht’. Maar hoe lang behoudt Nederland
de vrijheid om dergelijke sanctievormen in het bestuursrecht te plaatsen? De toenemende bemoeienis van Europa met de strafrechtelijke
handhaving van het ordeningsrecht kan ertoe leiden dat het strafrechtelijke sanctierecht moet worden aangepast.285 De betrokkenheid van de
bemoeienis op het ordeningsrecht kan ertoe leiden dat een aangepaste
wet op de ordeningsdelicten het noodzakelijke kader biedt om aanpassingen te realiseren. Maar ook vanuit nationaalrechtelijk perspectief kan
er behoefte bestaan aan het aanpassen van het strafrechtelijke sanctie284 Deze oplossing lijkt met name in de rede te liggen, indien aan de Europese verordening geen nationale
uitvoeringswet is gekoppeld. In dat geval lijkt het onnodig om tussen de WED en de verordening
een wet te plaatsen die enkel de strafbaarstelling bevat. Als de verordening wel is gekoppeld aan
uitvoeringswetgeving dan kan de strafbaarstelling van voorschriften, gesteld bij de verordening, zonder
bezwaar in de uitvoeringswet worden opgenomen. Een dergelijke oplossing kan gaan gelden voor
de in de tekst genoemde verordening over Europese economische samenwerkingsverbanden (aan
de verordening is gekoppeld de ‘Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, tot uitvoering van de Verordening nr.
2137/85’; deze uitvoeringswet is overigens eveneens opgenomen in art. 1 ten 4 e WED (de overtredingen
van voorschriften, gesteld bij of krachtens art. 3 lid 4 van de uitvoeringswet zijn economische delicten)).
285 Jansen en De Hullu zien ‘Europa’ daarbij als belangrijke inspiratiebron voor de herbezinning op het
sanctiearsenaal voor rechtspersonen (zie hiervoor hun in 2002 uitgebrachte preadviezen voor de NJV
(respectievelijk De dynamiek van het publiekrechtelijke sanctierecht – Enkele beschouwingen over het
bestraffende deel daarvan, Handelingen NJV 2002-1, Deventer 2002, p. 217 en 218 en Enkele suggesties
voor de herziening van het strafrechtelijk sanctiestelsel, Handelingen NJV 2002-1, Deventer 2002, p. 21).

De WED in het perspectief van de rechtsontwikkeling

recht. De rol van het OM in de handhaving van het ordeningsrecht wordt
immers op oneigenlijke gronden teruggedrongen indien voor het kunnen
realiseren van Europese boetemaxima moet worden uitgeweken naar het
bestuursrecht. Een verdergaande differentiatie in de boetemaxima op het
terrein van het ordeningsrecht kan dit effect ondervangen. Een herziene
WED biedt daarvoor de nodige mogelijkheden.

3.3 Andere ontwikkelingen
3.3.1 Reorganisatie van de vervolging
Het OM reorganiseert. Daarbij wordt de oorspronkelijke arrondissementale inbedding van de organisatie steeds verder losgelaten. Het OM wordt
‘neergezet’ als een landelijke organisatie waarbij geografische indelingscriteria plaatsmaken voor functionele. De oprichting van een Landelijk
parket (art. 137 RO) en de (via een plaatsvervangersconstructie geregelde)
landelijke bevoegdheid van officieren van justitie (art. 136 lid 5 RO)
kunnen daarbij gezien worden als de voorbodes van de thans circulerende
‘Houtskoolschets’.286 Ook op het terrein van het ordeningsrecht is deze
ontwikkeling zichtbaar. De bijzondere opsporingsdiensten opereerden
altijd al landelijk. De oprichting van een Functioneel parket (formeel een
onderdeel van het Landelijk parket) sloot daarbij aan.
Deze tendens tot centralisering en ‘functionalisering’ van de vervolging
staat op gespannen voet met de regeling van de relatieve competentie in
art. 2 e.v. Sv. Er dreigt namelijk een kloof te ontstaan tussen de nationale
aanpak van opsporing en vervolging enerzijds en de regionale organisatie
van de berechting anderzijds. Dat is een knelpunt dat zich – zo volgt uit
het voorgaande – op het terrein van de handhaving van het ordeningsrecht voordoet, maar zich daartoe niet beperkt. Daarom ligt het minder
voor de hand om op het punt van de relatieve competentie een afwijkende
regeling te treffen in een herziene WED. De vraag is veeleer of de algemene
regeling in het Wetboek van Strafvordering moet worden herzien. Die
vraag kan daarbij in een breder kader worden geplaatst. Er zijn mogelijk
andere redenen die tot een herbezinning van de huidige regeling nopen.
Er zij daarbij gewezen op de oneigenlijke constructies die thans worden
gehanteerd om de (capaciteits)problemen het hoofd te bieden. Door het
plaatsvervangerschap van rechtswege (art. 40 lid 2 RO) te combineren
met de aanwijzing van nevenzittingsplaatsen buiten het eigen arrondissement (op de wankele basis van art. 41 lid 2 RO) wordt de regeling van de
relatieve competentie in feite omzeild.

286 Zie de brief van de Minister van Justitie van 5 febr. 2004, Kamerstukken II 2003-2004, 28 684, nr. 25. Zie
ook de Rubriek Openbaar ministerie en rechter, DD 2004, p. 184 e.v.
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3.3.2 Reorganisatie van de opsporing
Een andere ontwikkeling is het initiatief van de wetgever om de wildgroei
in de bijzondere opsporing aan te pakken en daartoe die bijzondere
opsporing meer te stroomlijnen. In dat verband kan worden gewezen
op het rapport ‘Transparantie en samenhang in de bijzondere opsporing’.287 De daarin geformuleerde conclusies en voorstellen behelzen
onder meer een reorganisatie van de bijzondere opsporingsdiensten. Op
de verschillende beleidsterreinen komen in totaal vier bijzondere opsporingsdiensten ‘nieuwe stijl’ (BOD’s).288 Daarnaast komen inspecties die
naast hun toezichthoudende taak slechts een beperkte opsporingstaak
hebben. Voorzien is ook in de oprichting van een functioneel parket.
Een deel van de voorstellen is inmiddels, vooruitlopend op de op stapel
staande Wet op de BOD’s, gerealiseerd.
Enkele zaken die, naar de bedoeling is289, in de nieuwe wet zullen worden
geregeld, zijn:
– het organisatorische kader voor de BOD’s;
– de institutionalisering van het driehoeksoverleg (tussen de BOD’s, het
vakdepartement en het OM);290
– de verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie voor de strafrechtelijke handhaving van beleidsinstrumentele wetgeving door de BOD’s,
met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de vakministers
en het OM;
– de positie van het landelijke (en het functionele) parket van het OM ten
opzichte van de BOD’s;
– de taken, functies en bevoegdheden (inclusief de steunbevoegdheden)
van de BOD’s;
– de gezagsverhouding tot het OM.
Volgens de plannen zullen de BOD’s een algemene opsporingsbevoegdheid krijgen. Daartoe zal art. 141 Sv worden aangepast. De lijn van de
in beginsel ongedifferentieerde taaktoedeling in art. 17 WED voor wat
betreft de opsporing van economische delicten (vaak in combinatie met
het toekennen van een ‘algemene opsporingsbevoegdheid’ op grond
van art. 142 lid 3) wordt daarmee doorgetrokken.291 Wel is de bedoeling

287 Rapportage van het project Regeerakkoord 1998 en Bijzondere Opsporingsdiensten (Ministerie van
Justitie, Directoraat-Generaal Rechtshandhaving) d.d. 26 november 1999. Het rapport betreft het
kabinetsstandpunt inzake bijzondere opsporingsdiensten.
288 In het genoemde rapport wordt nog uitgegaan van vijf BOD’s.
289 De opsomming berust deels op het rapport (p. 70), deels op ambtelijke informatie.
290 Vergelijk paragraaf 3.1.3.3, onder A.
291 Vergelijk hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.1. De ‘grondslagfunctie’ van art. 17 lid 1, onder 2e WED zal
door het voorstel voor de opsporingsbevoegdheid van de BOD’s haar betekenis verliezen. Immers, de
desbetreffende ambtenaren zullen in de toekomst behoren tot de opsporingsambtenaren van art. 141 Sv.
Zij vallen daarmee onder het bereik van art. 17 lid 1, onder 1e , dat geen grondslagfunctie vervult, maar
een ‘schakelfunctie’.
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dat bepaalde ‘taakaccenten’ worden aangebracht. De activiteiten van
de BOD’s dienen zich te richten op bepaalde beleidsterreinen. Daarbij
zal worden geregeld in hoeverre en onder welke voorwaarden de BOD’s
kunnen worden belast met de opsporing van strafbare feiten die daar
buiten vallen.292
Het zal duidelijk zijn dat de door de regering beoogde ‘stroomlijning’ van
de bijzondere opsporing als een belangrijke ontwikkeling kan worden
beschouwd, die consequenties kan hebben voor een eventuele herziening
van de WED. Echter, de concrete uitwerking van de oplossingsrichting die
de regering in dat verband voor ogen staat, zal – naar het zich laat aanzien –
nog enige tijd in beslag nemen. Vanwege de politieke gevoeligheid is een
tekst van het (voor)ontwerp nog niet vrijgegeven. Met de nieuwe wet wordt
beoogd de gegroeide wildgroei in de bijzondere opsporing (in de vorm van
onwenselijke opeenstapelingen van allerlei toezicht- en opsporingsbevoegdheden) in te dammen door het onderscheid tussen strafrechtelijke
handhaving en bestuurlijk toezicht duidelijker te articuleren. Wat men
zich daarbij precies moet voorstellen is echter nog onduidelijk. Onduidelijk
is ook of en in hoeverre de voorstellen resulteren in een meer gedifferentieerde toedeling van opsporingsbevoegdheden en hoe die voorstellen
zich in dat opzicht verhouden tot de voorstellen die in het kader van
Strafvordering 2001 zijn gedaan (zie daarover aanstonds).
Een en ander wil zeggen dat de nodige terughoudendheid moet worden
betracht bij het (in speculatieve zin) vooruitlopen op de betekenis van de
wet voor de herziening van de WED. Het wetsvoorstel zal moeten worden
afgewacht alvorens daaruit conclusies kunnen worden getrokken met
betrekking tot de regeling van de opsporing in een herziene WED.
3.3.3 Bijzondere opsporing volgens Strafvordering 2001
In het kader van het al meermalen ter sprake gekomen onderzoeksproject Strafvordering 2001 zijn ook voorstellen gedaan met betrekking tot
de bijzondere opsporing.293 In die voorstellen is rekening gehouden met
de zojuist gesignaleerde voorgenomen reorganisatie van de bijzondere
opsporing. De organisatorische scheiding van de verschillende diensten
in BOD’s en Inspecties wordt in de voorstellen tot uitgangspunt genomen.
Aan de voorstellen liggen drie uitgangspunten ten grondslag. Het eerste
292 Daarbij kan worden aangetekend dat art. 17 WED in zijn uitwerking ook thans al wordt gekenmerkt door
een zekere differentiëring in de omvang van de taken waarmee de buitengewone opsporingsambtenaren
worden belast. Immers, de Minister van Justitie kan de opsporingstaak van deze ambtenaren beperken
tot bepaalde economische delicten.Zie hoofdstuk 2, onder 3.2.1.
293 Zie N.J.M. Kwakman, ‘De verhouding tussen het Wetboek van Strafvordering, de
opsporingsbevoegdheid in bijzondere wetten en de buitengewone opsporing’ in: M.S. Groenhuijsen
& G. Knigge, Dwangmiddelen en rechtsmiddelen; derde interimrapport Strafvordering 2001, Deventer
2002, p. 599 e.v. Zie ook de samenvatting die in het Algemeen Deel van hetzelfde interimrapport wordt
gegeven (p. 51 e.v.). Zie voorts hoofdstuk 2, onder 3.2.1, waarin reeds herhaaldelijk aan deze voorstellen
is gerefereerd.
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is dat regeling van de bijzondere opsporing bij voorkeur in het Wetboek
van Strafvordering dient te geschieden. Het tweede is dat toedeling van
opsporingstaken zo veel mogelijk bij de wet zelf (en dus niet door middel
van delegatie) dient te geschieden. Het derde is dat niet alle opsporingsambtenaren dienen te beschikken over alle opsporingsbevoegdheden,
zodat gestreefd moet worden naar een meer ‘horizontale’ differentiatie. Op grond daarvan wordt voorgesteld de opsporingsbevoegdheden
die thans in de WED zijn te vinden, over te hevelen naar het Wetboek
van Strafvordering. Het voorgestelde ruime opsporingsbegrip (vergelijk
hiervoor, onder 2.3.2) maakt dat theoretisch mogelijk.
Voorgesteld wordt daarbij in het Wetboek van Strafvordering te regelen
welke bevoegdheden aan welke opsporingsambtenaar toekomen.
Daartoe zijn drie grondmodellen ontwikkeld. Het eerste grondmodel
is toegesneden op de reguliere politie. Deze ambtenaren hebben een
algemene opsporingstaak (art. 141 Sv), maar zij kunnen slechts onder
bepaalde voorwaarden (concrete verdenking) beschikken over de WEDbevoegdheden. Het tweede grondmodel is toegesneden op de BOD’s
nieuwe stijl. De ambtenaren van deze diensten hebben – evenals de
politie –algemene opsporingsbevoegdheid (art. 141 Sv). Zij kunnen wel
steeds beschikken over de WED-bevoegdheden ten behoeve van de
handhaving van de wetten die op hun beleidsterrein liggen. Zij kunnen
niet beschikken over bepaalde ingrijpende BOB-bevoegdheden zoals
direct afluisteren en infiltratie. Die blijven dus voorbehouden aan de
politie.
Het derde grondmodel ten slotte is toegesneden op de Inspectie.
Voorgesteld wordt het uitgangspunt dat niet elke toezichthouder (in de
zin van art. 5:11 Awb) automatisch opsporingsbevoegdheid toekomt,
los te laten. In het Wetboek van Strafvordering zou juist aan elke
toezichthouder (tenzij daarvan bij bijzondere wet wordt afgeweken)
een buitengewone opsporingsbevoegdheid moeten worden toegekend
die zich in beginsel beperkt tot de wetten waartoe de toezichtbevoegdheid zich uitstrekt, aangevuld met enkele annexe of connexe ‘commune’
delicten. Die beperkte taakstelling gaat daarbij gepaard met een (in het
wetboek vastgelegd) bescheiden pakket opsporingsbevoegdheden. Zij
kunnen, naast de WED-bevoegdheden, beschikken over de bevoegdheid
tot aanhouden en staande houden. Uiteraard zijn zij bevoegd om procesverbaal op te maken.
Realisering van deze voorstellen zou een regeling van de opsporing in de
WED overbodig maken. Vooralsnog echter is onduidelijk of, en zo ja op
welke termijn, een dergelijke realisering is te verwachten. Zoals al gezegd
is ook onzeker wat in dit opzicht van de in voorbereiding zijnde Wet op de
BOD’s is te verwachten. Wel kan worden gezegd dat een dergelijke organisatorische wet niet de meest aangewezen plaats lijkt om de toedeling van
opsporingstaken en bevoegdheden te regelen. Regeling in het Wetboek
van strafvordering of anders in de WED ligt meer in de rede.
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3.3.4 Wetsvoorstel OM-boete
In november 2004 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend
dat voorziet in een radicale hervorming van de buitengerechtelijke
afdoening.294 Voorgesteld wordt om de OvJ de bevoegdheid te geven een
strafbeschikking uit te vaardigen. Deze bevoegdheid komt in de plaats
van de huidige transactiebevoegd. Art. 74 e.v. Sv zullen dus worden
geschrapt. Voor het voorwaardelijk sepot blijft slechts een bescheiden
plaats over. De bedoeling is dat zijn functie voor een belangrijk gedeelte
door de nieuwe strafbeschikking wordt overgenomen.
De OM-boete – zoals de strafbeschikking in de wandeling wordt
genoemd – heeft veel weg van de bestuurlijke boete. Een belangrijk
verschil is echter dat zij geen regeling vindt in het bestuursrecht, maar in
het strafrecht. In het Tweede Boek van het Wetboek van Strafvordering
wordt een nieuwe titel IVA ingevoegd, met als opschrift: Vervolging door
strafbeschikking. In die titel wordt geregeld welke straffen en maatregelen
de OvJ kan opleggen (art. 257a) en welke procedurele waarborgen daarbij
hebben te gelden (art. 257c). Het recht op toegang tot de rechter wordt in
het wetsontwerp gewaarborgd doordat de verdachte het recht is gegeven
om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking (art. 257e). Dat verzet leidt
ertoe dat de verdachte alsnog wordt berecht. De feitsomschrijving in de
strafbeschikking fungeert daarbij als tenlastelegging (art 257f lid 3).
Het wetsvoorstel voorziet in de aanpassing van art. 37 WED. Die bepaling
biedt thans de mogelijkheid om lichamen en personen, met een publieke
taak belast, de bevoegdheid tot transigeren te geven. Die personen en
lichamen mogen straks op dezelfde voet een OM-boete opleggen. Een niet
onbelangrijk verschil met de bestuurlijke boete is daarbij dat de oplegging van boetes door anderen dan het OM geschiedt ‘onder toezicht en
volgens richtlijnen te geven door het openbaar ministerie’ (art. 37 lid 2
WED).295 De afstemmingsproblemen die zich bij de ‘echte’ bestuurlijke
beboeting voordoen, vinden hier dus op een elegante wijze oplossing. Een
ander verschil is dat problemen met betrekking tot het toepasselijke recht
(bestuursrecht of strafrecht) zich niet voordoen. De handhaving blijft
steeds binnen het strafrechtelijke traject. Om deze redenen is denkbaar
dat art. 37 WED-nieuw zich zal ontwikkelen tot een aantrekkelijk alternatief voor de bestuurlijke beboeting. De boete-oplegging door anderen dan
het OM zou daarbij wel eens per saldo kunnen toenemen.
294 Kamerstukken II 2004-2005, 29 849. Het wetsvoorstel vormt een uitvloeisel van voorstellen die in het
kader van het onderzoeksproject Strafvordering 2001 zijn gedaan.
295 Naar verluidt, bestaat er op het department van Justitie de verwachting dat daarmee ook de huidige
‘wildgroei’ in (zelfstandige) bestuurlijke boetes – die verband houdt met de voordelen die gepaard gaan
met de mogelijkheid om bestuurlijke boetes op te leggen, zoals de relatief eenvoudige inbaarheid –
enigszins zal worden ingedamd. Dat wil overigens, zoals hieronder wordt uiteengezet, nog niet zeggen
dat het aantal boete-opleggingen door bestuursorganen zal afnemen ten gevolge van het nieuwe art.
37 WED. Wel dat de bestuurlijke resp. strafrechtelijke sanctionering van overtredingen beter op elkaar
zullen worden afgestemd.
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De vraag is of deze mogelijkheid zich moet beperken tot het economisch
strafrecht. Regeling in het Wetboek van Strafvordering is in elk geval
denkbaar. Desgewenst kan daarbij nader worden aangegeven binnen
welke grenzen de Minister van Justitie in elk geval moet blijven bij het
toekennen van de boetebevoegdheid.

3.4 Conclusies
De belangrijkste conclusies uit dit hoofdstuk kunnen als volgt puntsgewijs
worden weergegeven.
– Art. 5 WED, dat voorzag in een exclusieve rol voor de WED bij de
punitieve handhaving van het economisch recht, is achterhaald. Bij een
eventuele herziening van de WED dient het uitgangspunt te zijn dat
naast de strafrechtelijke handhaving andere vormen van handhaving
staan.
– De kracht van de WED zoals die zich heeft ontwikkeld, ligt in haar
eenheidscheppende functie. Het uitgangspunt bij een eventuele herziening van de WED zou moeten zijn dat zij een algemene regeling dient
te geven voor de strafrechtelijke handhaving van in beginsel het gehele
ordeningsrecht.
– Er bestaan geen dogmatische belemmeringen om in een herziene WED
voorzieningen op te nemen met betrekking tot de afstemming van de
bestuurlijke en de strafrechtelijke wetshandhaving en met betrekking
tot de samenwerking op dat terrein.
– Overweging verdient om de bijkomende straf van art. 7 onder f WED te
schrappen. Overweging verdient voorts om aan het sanctiepakket de
mogelijkheden van dwangsom en bestuursdwang toe te voegen.
– Aan een ruim opsporingsbegrip voor het economisch strafrecht dient
te worden vastgehouden. Aanbeveling verdient bij een herziening van
de WED uit te gaan van de omlijning van de opsporingstaak zoals die
in het kader van Strafvordering 2001 is voorgesteld.
– Met betrekking tot het opsporingsbegrip lijkt zich een proces van
‘communisering’ te voltrekken. De plannen tot opneming van een ruim
opsporingsbegrip in art. 132a Sv zijn in een vergevorderd stadium. In
het kader van Strafvordering 2001 zijn voorts voorstellen gedaan om
de regeling van de bijzondere opsporing (de toedeling van taken en
de toekenning van bevoegdheden) te integreren in het Wetboek van
Strafvordering. Een en ander zou betekenen dat de WED op het terrein
van de opsporing haar functie verliest. Onduidelijk is overigens wat de
toekomstige Wet op de BOD’s op dit punt in petto heeft.
– Onderzocht dient te worden of en in hoeverre een herziene WED een
functie kan vervullen met betrekking tot de onderlinge afstemming
van de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke handhaving en met
betrekking tot de samenwerking op dat terrein. Daarbij kan in het
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bijzonder gedacht worden aan (1) institutionalisering van overlegvormen, (2) vastlegging van een coördinerende rol van het OM, (3)
wettelijke inkadering van handhavingsarrangementen, (4) regeling van
informatie-uitwisseling en (5) regeling van het zogenoemde ‘meeliften’.
– Het voortschrijdende proces van ‘europeanisering’ kan opnieuw de
behoefte doen ontstaan aan bijzondere – van het commune recht
afwijkende – voorzieningen op het terrein van het ordeningsrecht. Een
herziene WED biedt daarvoor de nodige mogelijkheden.
– Sommige ontwikkelingen op het terrein van het (economisch)
ordeningsrecht zijn weliswaar ingrijpend, maar raken de vraag naar
inhoud en functie van de WED slechts zijdelings. Dat geldt zowel voor
het streven naar een meer centrale en meer ‘functionele’ organisatie
van opsporing en vervolging, als voor de op handen zijnde invoering
van de OM-boete. Bijzondere voorzieningen in de WED vergen deze
ontwikkelingen niet. De aangepaste regeling van art. 37 WED zou een
plaats kunnen krijgen in het Wetboek van Strafvordering.
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4.1 Het opmaken van de balans
4.1.1

Toegespitste vraagstelling

De centrale vraag van dit onderzoek is of de WED in haar huidige vorm
nog bestaansrecht heeft. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat
die vraag klemt in het licht van een drietal ontwikkelingen die met
betrekking tot de WED zijn te signaleren. Die ontwikkelingen zijn: (1)
communisering, (2) vergroting van het werkingsbereik en (3) verlies aan
exclusiviteit.
1

Communisering
De WED introduceerde bij haar inwerkingtreding een groot aantal
voorzieningen die afweken van het commune straf- en strafprocesrecht. Die afwijkingen vonden hun rechtvaardiging in het
uitzonderlijke karakter van het economische recht. In de loop van de
tijd hebben veel van de destijds getroffen voorzieningen hun uitzonderlijke karakter echter verloren. Zo heeft de strafbaarheid van de
rechtspersoon, in de WED als uitzondering op de regel ingevoerd, een
plaats gekregen in art. 51 van het Wetboek van Strafrecht. Dit proces
van communisering, waarbij de uitzondering tot de in het commune
recht aanvaarde regel wordt, ondergraaft het bestaansrecht van de
WED. Rechtvaardigen de (weinige) verschillen met het commune
strafrecht die nog bestaan, een aparte wet?

2

Vergroting van het werkingsbereik
Het werkingsbereik van de WED heeft zich in de loop van de tijd
steeds verder uitgebreid. De keuze om een bepaalde wet onder het
regime van de WED te brengen, heeft daarbij sterk pragmatische
trekken gekregen. Aanwijzing als economisch delict vindt vooral
plaats als dat ‘handig’ lijkt vanwege het instrumentarium dat de
WED te bieden heeft. Daarmee is op zich weinig mis. Het gevolg is
wel geweest dat de voorschriften die via de WED worden gehandhaafd, qua karakter weinig inhoudelijke verschillen meer vertonen
met voorschriften die niet door de WED worden bestreken. Dat
ondergraaft paradoxaal genoeg het bestaansrecht van de WED. De
afwijkende voorzieningen van die wet kunnen immers steeds moeilijker hun rechtvaardiging vinden in het uitzonderlijke karakter van de
te handhaven regelingen.

3

Verlies aan exclusiviteit
Het sanctiestelsel van de WED heeft zijn exclusieve karakter zo
goed als geheel verloren. Van de uitsluiting van andere vormen van
wetshandhaving die art. 5 WED beoogde te bewerkstelligen, is weinig
overgebleven. In het bijzonder de bestuurlijke handhaving van de
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economische ordeningswetgeving heeft een hoge vlucht genomen.
Het oorspronkelijke uitgangspunt van de WED – een monopoliepositie
voor het strafrecht – is dus in feite achterhaald. Dat betekent dat de rol
van de strafrechtelijke handhaving ten opzichte van andere handhavingsmodaliteiten opnieuw moet worden gedefinieerd. De vraag
daarbij is of nog een plaats is weggelegd voor de WED.
De vraag naar het bestaansrecht van de WED wordt niet gesteld in een
juridisch en maatschappelijk vacuüm. Rekening moet worden gehouden
met de ontwikkelingen die zich op het terrein van de handhaving van
economische ordeningswetgeving voordoen of mogelijk zullen voordoen.
Niet ondenkbaar is dat die ontwikkelingen (nieuwe) behoeften scheppen, waarin een aparte wet voor het economisch strafrecht zou kunnen
voorzien. Die behoeften zouden mogelijk kunnen zorgen voor een
vernieuwd fundament, dat als het ware onder een daarop aangepaste
WED kan worden ‘geschoven’. Het gaat daarbij in het bijzonder om (a)
europeanisering en (b) Behoefte aan afstemming en samenwerking.
a

Europeanisering
De handhaving van de wetgeving die thans door de WED wordt
bestreken, wordt in toenemende mate een EU-aangelegenheid.
Harmonisering in Europa kan daarbij leiden tot min of meer gedwongen afwijkingen van het bestaande strafrecht. In de lijn van het
standpunt van de minister zou liggen dat die afwijkingen zich beperken tot het bijzondere strafrecht, zodat het commune strafrecht zijn
eigen, ‘nationale’ karakter kan behouden. Daarin kan een argument
worden gevonden voor een aparte wet voor het ordeningsrecht.

b

Behoefte aan afstemming en samenwerking
Doordat de WED haar exclusieve karakter heeft verloren, is de
bestuursrechtelijke handhaving naast de strafrechtelijke handhaving
komen te staan. Dat heeft geleid tot een behoefte aan afstemming op
zowel regelniveau (wetgeving) als op toepassingsniveau. Dat laatste
uit zich onder meer in de totstandkoming van zogenoemde ‘handhavingsarrangementen’. Afstemming kan zich daarbij ontwikkelen tot
min of meer intensieve samenwerking. Een en ander speelt zich af op
het grensvlak van strafrecht en bestuursrecht. Eventuele wettelijke
inkadering en regulering zou daarom wellicht in een aparte (grensoverschrijdende) wet gestalte moeten krijgen.

De vraag is dus niet enkel of de WED nog bestaansrecht heeft dan wel
moet worden afgeschaft, maar ook of zij wellicht grondig moet worden
herzien. Het is daarbij als met een schip. Dat moet ook van tijd tot tijd
op de helling om te bezien of het nog zeewaardig is en om zo nodig een
ingrijpende reconstructie uit te voeren.
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4.1.2 Recapitulatie van bevindingen
Om de vraag naar het bestaansrecht van de WED in haar huidige vorm
te kunnen beantwoorden is in hoofdstuk 2 onderzocht wat er bijzonder
is aan de WED. In hoeverre wijkt het economisch strafrecht af van het
commune straf- en strafprocesrecht? Is voor de afwijkingen een goede
grond aan te wijzen? In aansluiting daarop is in hoofdstuk 3 de positie
van de WED geschetst in het perspectief van de rechtsontwikkeling. De
bevindingen uit de vorige hoofdstukken kunnen als volgt worden gerecapituleerd.
Techniek van strafbaarstelling
De techniek van strafbaarstelling in de WED is een andere dan in het
Wetboek van Strafrecht. Het wetboek kent betrekkelijk nauwkeurige
delictsomschrijvingen, waarin gedragingen worden gedefinieerd waarop
straf is gesteld. De WED daarentegen sanctioneert voorschriften. Er
worden geen gedragingen gedefinieerd, maar verbods- en gebodsbepalingen aangewezen op de overtreding waarvan straf is gesteld. Daarbij wordt
veelvuldig gebruikgemaakt van de techniek van de gelede normstelling.
Dat maakt dat de strafbare gedraging dikwijls uit een woud van uitvoeringsregelingen moet worden ‘gereconstrueerd’.
Voor deze afwijking van het commune strafrecht bestaat een goede reden.
Sterker nog, transformatie naar de methode die het wetboek hanteert, is
een onhaalbare kaart. Wél kan gezegd worden dat het hier niet om een
bijzonderheid gaat die specifiek is voor het economisch strafrecht. Alle
ordeningswetgeving, dus ook de wetgeving die buiten het bereik van de
WED valt, kenmerkt zich door deze wijze van strafbaarstelling. Dat komt
doordat in deze wetgeving de ordening van het maatschappelijk leven
centraal staat, en daarmee het stellen van regels. De sanctionering van
die regels is daarbij niet meer dan het min of meer logische sluitstuk. De
‘eigen’ techniek van strafbaarstelling vindt haar rechtvaardiging dus in
het ordenende karakter van de desbetreffende wetgeving.
Op één punt wijkt de strafbaarstelling in het economisch strafrecht af van
die in de overige ordeningswetgeving. De strafbaarstelling is namelijk te
vinden in art. 1 en 1a van de WED, en niet in de ordeningswet zelf. Bij de
problematiek van de gelede normstelling voegt zich derhalve de gescheiden sanctionering. Dat was aanvankelijk – toen de WED nog slechts een
beperkt werkingsbereik kende – nauwelijks een probleem. Tegenwoordig
echter moet men een schier oneindige waslijst bij langs lopen om te weten
of de overtreding van een bepaald voorschrift als economisch delict strafbaar is gesteld.
Ongedifferentieerde strafbedreiging
De strafbedreiging in de WED is ‘grover’ dan die in het Wetboek van
Strafrecht. Dat hangt weer samen met het ordeningskarakter van de
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economische wetgeving en de daarbijbehorende techniek van strafbaarstelling. Omdat geen gedragingen worden omschreven, maar
voorschriften gesanctioneerd, wordt bij de strafbaarstelling geabstraheerd van de wijze waarop, en de mate waarin het desbetreffende
voorschrift is overtreden. Ook hier geldt dat dit niet kenmerkend is voor
het economisch strafrecht, maar min of meer eigen is aan alle ordeningswetgeving. Wel kan gezegd worden dat de ‘abstractie’ van de ernst van
de normschending in de WED verder is doorgevoerd dan althans bij
sommige andere bijzondere wetten het geval is. Zo kent bijvoorbeeld de
Wet wapens en munitie een betrekkelijk gedifferentieerde strafbaarstelling van het voorhanden hebben van verboden wapens. Dergelijk
maatwerk kan de WED moeilijk bieden, doordat het de overtreding van
vele voorschriften uit zeer verschillende wetten bij de strafbaarstelling op
één hoop gooit. De belangrijkste factor waarmee rekening wordt gehouden, is het al dan niet bestaan van opzet. Daarnaast maakt art. 6 lid 1
WED de strafbedreiging afhankelijk van onder meer de waarde der goederen met betrekking tot welke het delict is begaan. De formulering van
deze bepaling is echter toegesneden op de wetten die aanvankelijk onder
de WED vielen. Met de uitbreiding die de WED in de tijd heeft ondergaan,
houdt zij geen rekening. De vraag daarbij is of in de WED nog wel plaats is
voor dergelijk ‘maatwerk’.
Het voordeel van het systeem van strafbaarstelling dat de WED hanteert,
is de uniformiteit en daarmee de overzichtelijkheid. Tegelijk echter is
het nadeel dat de mogelijkheid tot differentiatie in de strafbaarstelling
gering is. Dat bezwaar doet zich in het bijzonder gelden ten aanzien van
de bijkomende straffen en maatregelen die de WED kent. Bij lang niet alle
strafbaar gestelde overtredingen is behoefte aan een dergelijk ingrijpend
sanctiepakket. De praktijk lijkt dat te bevestigen. De bijzondere sancties
vinden in een uiterst beperkt aantal gevallen toepassing.

Afwijkend sanctiestelsel
Het verschil tussen het ‘eigen’ sanctiestelsel van de WED en dat van het
Wetboek van Strafrecht is in de loop van de tijd steeds kleiner geworden.
Zo is de cumulatie van hoofdstraffen inmiddels gemeengoed geworden (art. 9 lid 2 Sr). Een ander voorbeeld vormt de voordeelsontneming,
aanvankelijk een exclusieve WED-sanctie, thans een maatregel die
centraal regeling heeft gevonden in art. 36e Sr. De vraag is waar dit proces
van gelijkschakeling van het sanctiestelsel een einde vindt.
Voor een aantal van de nog bestaande verschillen geldt, dat daarvoor
geen overtuigende argumenten kunnen worden aangedragen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de verbeurdverklaring en haar tenuitvoerlegging.
Harmonisering van commuun en economisch strafrecht is hier aangewezen. Voorzover nog behoefte bestaat aan de typische WED-sancties (zoals
stillegging van de onderneming), kan worden opgemerkt dat de exclu-
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sieve band met het economisch strafrecht niet langer vanzelfsprekend is.
Naar reeds werd opgemerkt bestaat bij veel van de regelingen die thans
onder de WED zijn gebracht, aan dergelijke bijzondere sancties weinig tot
geen behoefte. Aan de andere kant geldt dat dergelijke sancties wellicht
ook buiten het terrein van de huidige WED een zinvolle functie zouden
kunnen vervullen. Men denke bijvoorbeeld aan vervolging wegens milieuverontreiniging gebaseerd op art. 173a of 173b Sr. Denkbaar is daarom
dat de WED-sancties worden opgenomen in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht, met dien verstande dat de oplegging aan nadere
voorwaarden wordt gebonden. Zo’n voorwaarde zou kunnen zijn dat het
strafbare feit moet zijn begaan in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Het sanctiestelsel van de WED staat ook nog om een andere reden ter
discussie. Het loslaten van het oorspronkelijke, in art. 5 WED neergelegde uitgangspunt roept de vraag op of bepaalde sancties waarin de
WED voorziet, en die hun rechtvaardiging lijken te hebben gevonden in
het exclusieve karakter van het handhavingsstelsel, nog langer aan de
strafrechter dienen toe te komen. Kan bijvoorbeeld de ‘ontzegging’ van
een verleende vergunning niet beter aan het bevoegde bestuursorgaan
worden overgelaten?
De opkomst van andere handhavingstrajecten roept ook een spiegelbeeldige vraag op. Zouden instrumenten die in het bestuursrecht een nuttige
functie vervullen, niet ook in handen van de strafrechter moeten worden
gelegd? Te denken valt daarbij in het bijzonder aan de oplegging van een
dwangsom en de toepassing van bestuursdwang.
De vergelijking van het sanctiepakket van de WED met dat van het
bestuursrecht, roept ook de vraag op of niet nieuwe, tot dusver niet
bestaande afwijkingen van het commune strafrecht wenselijk zijn. Men
kan in dit verband denken aan de hoogte van de boetecategorieën (art. 23
Sr). Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat die boetecategorieën te laag zullen blijken als het gaat om harmonisering van de
strafbedreiging in Europees verband. Dat kan ertoe leiden dat uitgeweken
wordt naar het bestuursrecht, waar aan de hoogte van de bestuurlijke
boete geen algemeen plafond wordt gesteld. Het toch wat wonderlijke
resultaat is dan dat juist de hoogste boetes het moeten doen zonder de
toch meer complete strafrechtelijke rechtsbescherming. Denkbaar zou
natuurlijk zijn dat de boetecategorieën in art. 23 Sr worden opgehoogd.
Dat betekent dan een algehele verhoging, die ook voor het commune
strafrecht geldt. Overwogen zou daarom kunnen worden aan de zes
boetecategorieën nog een zevende toe te voegen, die uitsluitend voor het
‘bestuurlijke’ ordeningsstrafrecht geldt.
Ruim opsporingsbegrip
De WED kent een ruimer opsporingsbegrip dan thans het Wetboek van
Strafvordering. Dat ruime opsporingsbegrip vindt een inhoudelijke
rechtvaardiging in het feit dat de handhaving van ordeningswetgeving
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een actieve opstelling van de overheid vraagt. De handhaving kan
bezwaarlijk afhankelijk worden gemaakt van de aangiftebereidheid van
de burger. Daarbij komt dat het ruime opsporingsbegrip, gelet op het
bestaande onderscheid tussen bestuursrechtelijk toezicht en strafrechtelijke opsporing, een functionele taakverdeling mogelijk maakt tussen
toezichthoudende instanties en opsporingsdiensten. Als een strafrechtelijk handhavingstraject in de rede ligt, kan de opsporingsdienst in
actie komen zodra er aanwijzingen zijn dat de strafwet is overtreden.
De opsporingsambtenaar is in het voortraject niet afhankelijk van de
toezichthouder, die zich op zijn beurt kan concentreren op de bestuursrechtelijke handhaving.
Deze argumenten gelden overigens niet specifiek voor het economisch
strafrecht. Zij gaan op voor de strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving in het algemeen. Daarbij zij opgemerkt dat in het kader van het
project Strafvordering 2001 nog een stap verder wordt gegaan. Voorgesteld
wordt de omschrijving van de opsporingstaak te zuiveren van verdenkingsvoorwaarden. Uitsluitend het doel van de handhavingsactiviteiten
bepaalt in die benadering of sprake is van opsporing of niet. Alle activiteiten die gericht zijn op de strafrechtelijke handhaving van de wet vallen
daarmee onder de opsporing. Dat ruime opsporingsbegrip zou daarbij
volgens de voorstellen ten grondslag gelegd moeten worden aan de
regeling van de opsporing in het Wetboek van Strafvordering, zodat dat
begrip ook geldt ten aanzien van de opsporing van commune delicten.
De rechtsontwikkeling laat ook hier een tendens tot harmonisering zien.
Een aanzet tot een verruiming van het opsporingsbegrip werd reeds
gegeven bij de invoering van de Wet BOB. In art. 132a Sv werd een ‘gedifferentieerd’ opsporingsbegrip geïntroduceerd. Voor georganiseerde
criminaliteit geldt een ruimer opsporingsbegrip dan voor de ‘gewone’
criminaliteit. Met het concept-wetsontwerp Verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven wordt een
volgende stap gezet. In het ontwerp wordt een nieuw art. 132a Sv voorgesteld, dat als volgt zou moeten komen te luiden.
‘Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de officier van justitie met als doel het
nemen van strafvorderlijke beslissingen.’
Het aldus gedefinieerde opsporingsbegrip is van elke verdenkingsvoorwaarde ontdaan en stemt daarom overeen met hetgeen in het kader van
Strafvordering 2001 is voorgesteld. Als dit voorstel wet wordt is er geen
behoefte meer aan een apart, van het commune recht afwijkend opsporingsbegrip voor het economisch strafrecht. Het voorstel bewerkstelligt
dan op dat terrein een naadloze aansluiting bij het in de Algemene wet
bestuursrecht geregelde toezicht (dat op bestuurlijke wetshandhaving is
gericht).
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Mocht het voorstel het Staatsblad niet halen, dan zal aan een afwijkend
opsporingsbegrip voor het economisch strafrecht moeten worden vastgehouden. Het verdient dan aanbeveling in elk geval dat opsporingsbegrip
op de in Strafvordering 2001 voorgestelde leest te schoeien. Denkbaar
is verder dat de werking van dat opsporingsbegrip wordt uitgebreid tot
ordeningsstrafrecht in het algemeen. Die uitbreiding zou eventueel gerealiseerd kunnen worden door het opsporingsbegrip in het Wetboek van
Strafvordering verder te differentiëren dan thans al gebeurt, en wel zodanig,
dat voor de bijzondere wetgeving een apart – ruim – opsporingsbegrip geldt.
Afwijkende opsporingsbevoegdheden
De WED kent bijzondere opsporingsbevoegdheden die afwijken van de
opsporingsbevoegdheden voor commune delicten. In het algemeen geldt
dat de afwijkende regeling haar rechtvaardiging vindt in de eigen eisen
die de handhaving van het economisch strafrecht stelt. Het gaat daarbij
mede om afstemming met de toezichthoudende bevoegdheden die in het
kader van de bestuursrechtelijke handhaving kunnen worden aangewend.
Daarbij kan overigens worden opgemerkt dat deze argumentatie zich niet
tot het economisch strafrecht beperkt. De behoefte aan afstemming met
de regeling van het toezicht in de Algemene wet bestuursrecht bestaat ook
ten aanzien van wetten die niet onder de WED vallen. In het algemeen
geldt dat ordeningswetgeving eigen handhavingseisen stelt.
Niet voor alle verschillen met de commune regeling van de opsporingsbevoegdheden geldt dat zij een toereikende grond vinden in de
handhavingseisen die het ordeningsrecht stelt. Zo is het de vraag of de
regeling van de inbeslagneming niet zou moeten worden geharmoniseerd. In elk geval is een heldere inbedding in de algemene regeling van de
inbeslagneming die het wetboek geeft, wenselijk. De vraag of inbeslagneming op grond van de WED het zonder een verdenking van een strafbaar
feit kan stellen, zou daarbij – anders dan het Hof Arnhem op basis van het
geldende recht aannam – negatief moeten worden beantwoord. Er is onvoldoende reden om op dit punt van het wetboek af te wijken.
Ook in ander opzicht lijkt een betere aansluiting bij de algemene uitgangspunten van de dwangmiddelenregeling in het Wetboek van Strafvordering
wenselijk. Dat geldt in het bijzonder voor de voorwaarden waaraan de
toepassing van bevoegdheden is gebonden en de waarborgen waarmee
die toepassing is omkleed. Zo valt op dat elke vakminister in art. 24 lid 2
WED de ongeclausuleerde bevoegdheid krijgt ten behoeve van de opsporing land- en waterwegen te doen versperren. Hoe die bevoegdheid zich
verhoudt tot het gezag van de officier van justitie over de opsporing is niet
recht duidelijk. Meer in het algemeen valt op dat aan opsporingsambtenaren ruime discretionaire bevoegdheden zijn toegekend. Dat kan met name
op het punt van de inbeslagneming van alle bedrijfsvoorraden of van de
complete bedrijfsadministratie problematisch zijn. Er zijn aanwijzingen
dat het EHRM op dit punt hogere eisen stelt.
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Bij dit alles komt nog dat de huidige ‘wildgroei’ aan buitengewoon
opsporingsambtenaren en de opeenstapeling van commune en WEDbevoegdheden om een gemeenschappelijk kader vraagt waarin de
commune en de bijzondere opsporing op een meer evenwichtige wijze
op elkaar kunnen worden afgestemd. Het is om die reden dat in het kader
van het project Strafvordering 2001 is gepleit voor een in het Wetboek van
Strafvordering geïntegreerde regeling van de bijzondere opsporing, die
voorziet in een meer gedifferentieerde toedeling van taken en bevoegdheden dan thans het geval is.
Vervolging en berechting
De afwijkende voorzieningen die de WED op het vlak van de vervolging en berechting kende, zijn voor een deel verdwenen als gevolg van
een proces van gelijkschakeling. Wat aanvankelijk uitzondering was is
inmiddels regel geworden. De overgebleven voorzieningen staan onder
druk doordat het economisch strafrecht zijn uitzonderlijke en exclusieve
karakter goeddeels heeft verloren. Hoe gewoner dat strafrecht wordt, hoe
minder behoefte er bestaat aan afwijkende processuele voorzieningen.
Dat geldt in het bijzonder voor de exclusieve competentie van de economische strafkamer. In de specifieke deskundigheid die de berechting van
economische delicten zou vereisen, kan ook langs organisatorische weg
worden voorzien. Daarbij zij opgemerkt dat de WED een zo groot terrein
is gaan beslaan, dat het weinig realistisch is te veronderstellen dat een
rechter op dat gehele terrein deskundig zou kunnen zijn. Aan de andere
kant geldt dat er meer terreinen zijn waarvoor specifieke deskundigheid
gewenst is, zonder dat dat heeft geleid tot een aparte competentieregeling.
Afschaffing van (de exclusieve competentie van) de economische kamers
resulteert ten slotte in een heldere regeling waardoor nodeloze complicaties worden vermeden.
Een en ander kan worden verduidelijkt aan de hand van de zogenoemde
‘fraudekamers’. De wet verplicht niet tot de instelling van dergelijke
kamers, laat staan dat zij de bevoegdheid ervan regelt. Het bestaan van
dergelijke kamers is gebaseerd op art. 6 lid 1 RO dat het bestuur van het
gerecht opdraagt de benodigde kamers te vormen en hun bezetting te
regelen. Op dezelfde informele wijze zouden bij de rechtbanken economische kamers gevormd kunnen worden. Een denkbare tussenoplossing
is dat de Wet RO wel verplicht tot de instelling van economische kamers,
maar dat daarbij van een dwingende en exclusieve competentieregeling wordt afgezien. Volstaan zou kunnen worden met de bepaling dat
dergelijke kamers in het bijzonder belast zijn met de berechting van
economische delicten (of ruimer: ordeningsdelicten). Daaraan zou dan
in het Wetboek van Strafvordering een verwijzingsregeling gekoppeld
kunnen worden analoog aan de verwijzing van de politierechter naar de
meervoudige kamer en omgekeerd (zie wetsvoorstel 29254, art. 282a Sv).
De gewone strafkamer zou dan dus de bevoegdheid kunnen krijgen om de
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zaak naar de economische kamer te verwijzen als behandeling door die
kamer wenselijk voorkomt. Omgekeerd zou de economische rechter naar
een andere (meervoudige of enkelvoudige) kamer kunnen verwijzen als
hij van oordeel is dat behandeling door die kamer dient plaats te hebben.
Enkele afwijkende voorzieningen op het terrein van de vervolging lijken
hun bestaansrecht te hebben behouden. Dat geldt onder meer voor de
mogelijkheid die art. 37 WED biedt om de bevoegdheid tot transigeren
aan anderen dan het OM toe te kennen. Men zal deze voorziening daarbij
moeten bezien in het bredere kader van het verlies aan exclusiviteit van
de strafrechtelijke handhaving. Dat verlies brengt zijn eigen problemen
mee. Nu de wetshandhaving niet in één hand ligt, bestaat er behoefte
aan coördinatie en afstemming. Hoe kan bereikt worden dat de verschillende wetshandhavers hun activiteiten op elkaar afstemmen? De in art. 37
WED gevolgde constructie biedt daarvoor mogelijk een model. Opgemerkt
zij overigens dat de behoefte aan coördinatie en afstemming zich niet
alleen op het terrein van het huidige economische strafrecht voordoet.
Het gaat om een algemeen vraagstuk, dat zich bij alle ordeningswetgeving
voordoet.
Een andere voorziening die niet lijkt te kunnen worden gemist, is de
mogelijkheid tot oplegging van voorlopige maatregelen. Maar ook hier
is de vraag of die mogelijkheid zich tot de wetgeving die thans onder
de WED valt, zou moeten beperken. Ook op andere terreinen van het
ordeningsrecht kan de voorlopige maatregel wellicht goede diensten
bewijzen.
Ten slotte kan erop worden gewezen dat zich op het terrein van de
handhaving van de ordeningswetgeving knelpunten kunnen voordoen
die hun oorzaak niet vinden in de afwijkende WED-regeling, maar
juist in de commune regeling in het Wetboek van Strafvordering. In de
regel zal het daarbij gaan om knelpunten die niet specifiek zijn voor het
ordeningsrecht, en dus eventueel door aanpassing van het Wetboek van
Strafvordering zelf tot een oplossing moeten worden gebracht. Om die
reden zijn dergelijke mogelijke knelpunten niet systematisch in het onderzoek – dat zich richt op de WED – betrokken. Toch kan het bestaan – of
ontstaan – van dergelijke mogelijke knelpunten hier niet geheel worden
genegeerd. Niet uitgesloten kan worden dat dergelijke (toekomstige)
knelpunten opnieuw de behoefte aan afwijkende voorzieningen voor het
ordeningsstrafrecht doen ontstaan.
Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de in hoofdstuk 3,
onder 3.3.1 gesignaleerde tendens tot concentratie van de handhaving
van het ordeningsrecht op landelijk niveau. Als gevolg daarvan kan, zo
werd gesteld, de regeling van de relatieve competentie in art. 2 e.v. Sv
een knelpunt gaan vormen. De vraag is dan primair of de regeling in
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het Wetboek van Strafvordering niet moet worden herzien. Eerst als een
aanpassing van de algemene regeling niet wenselijk voorkomt, kan een
afwijkende voorziening voor het ordeningsstrafrecht worden overwogen.
4.1.3 Conclusies
De belangrijkste conclusie kan zijn dat de verschillen tussen het economisch strafrecht en de commune strafrechtspleging in de loop van de
tijd steeds kleiner zijn geworden. Op een aantal punten ligt verdergaande
harmonisering bovendien in de rede. Het eigen karakter van het economisch strafrecht doet zich nog het sterkst gevoelen op het terrein van
de strafbaarstelling en strafbedreiging en op het terrein van de opsporing. Dat eigen karakter lijkt echter meer te maken te hebben met het
ordeningskarakter en minder met het economische karakter van de
desbetreffende bijzondere wetgeving. Die stand van zaken roept de vraag
op of aan de WED in haar huidige vorm nog langer behoefte bestaat.
Die vraag komt niet uit de lucht vallen. Uit het voorgaande kan gemakkelijk de conclusie worden getrokken dat de WED aan haar eigen succes
ten onder dreigt te gaan. De WED heeft op het terrein van het straf- en
strafprocesrecht een voortrekkersrol vervuld. Wat in de WED voorzichtig,
uitzonderingsgewijs, werd ingevoerd, is gemeengoed geworden. Men zou
kunnen zeggen dat de WED haar tijd ver vooruit was, maar dat die tijd de
WED inmiddels heeft ingehaald. Mogelijk kan aan de WED als proeftuin
voor nieuw recht nog steeds een functie worden toegedacht. Dat impliceert dat de wet wordt vernieuwd. De vraag daarbij blijft natuurlijk of dit
niet meer is dan een hersenspinsel, dan wel of de actuele problemen van
het ordeningsstrafrecht daadwerkelijk om oplossingen vragen die afwijken van het gemene recht.
Ook in ander opzicht ondergroef het succes van de WED haar bestaansrecht. De aantrekkingskracht die van de voorzieningen van de WED
uitging, leidde ertoe dat haar werkingsbereik buiten haar oorspronkelijke
grenzen werd uitgebreid. De rechtvaardiging van de afwijkingen van het
gemene recht kwam daardoor op de tocht te staan. Meer in het bijzonder
is de vraag of er zodanige inhoudelijke verschillen zijn met ordeningsrecht
dat niet onder de WED valt, dat een verschil in regelgeving gerechtvaardigd
is. Voorzover er nog behoefte bestaat aan afwijkingen van het commune
recht, lijkt dat voor in beginsel het gehele ordeningsrecht te gelden.
Op één punt is de WED juist geen succes geworden. Van de exclusieve rol
die de wetgever het strafrecht toedacht, is niets terechtgekomen. Buiten
de WED om ontwikkelden zich andere, met name bestuursrechtelijke,
handhavingsmodaliteiten. De handhaving geschiedt dus voor een deel
buiten de WED om, waardoor die wet haar dominante positie in de
handhaving van het economisch strafrecht heeft verloren. Tegelijk kan
worden geconstateerd dat de achter art. 5 WED liggende gedachte (de
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ratio legis) weinig aan betekenis heeft ingeboet. Eenheid in de wetshandhaving is op het terrein van het ordeningsrecht nog steeds van groot
belang. Het middel om die eenheid te bewerkstelligen – een exclusieve rol
voor het strafrecht – is onwerkbaar gebleken. De oplossing zal veeleer in
de richting van coördinatie en onderlinge afstemming gezocht moeten
worden. Geconstateerd kan echter worden dat de WED in elk geval thans
op dat punt niets te bieden heeft.
De genoemde, moeilijk terug te draaien ontwikkelingen nopen tot een
fundamentele herbezinning op de functie en de betekenis van de WED.

4.2 Harmonisering en integratie: drie modellen
Het voorgaande levert argumenten op voor een meer of minder vergaande
vorm van harmonisering en integratie van economisch en commuun
strafrecht. Integratie is daarbij niet hetzelfde als harmonisering. Onder
harmonisering wordt hier verstaan: gelijkschakeling ofwel: het opheffen
van de verschillen tussen bijzonder en gewoon strafrecht. Harmonisering
brengt mee dat de bijzondere voorziening verdwijnt en dat de materie
geheel wordt beheerst door de – eventueel bijgestelde – algemene regeling
in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering. Inhoudelijk gezien
behoeft harmonisering geen verandering met zich mee te brengen van
het economisch strafrecht. De bijstelling van de commune regeling kan
immers inhouden dat de uitzondering tot regel wordt verheven.
Integratie van de WED in het commune strafrecht is niet hetzelfde
als gelijkschakeling. Integratie impliceert de erkenning van het eigen
(ordenings)karakter van de economische strafwetgeving. Dat eigen
karakter rechtvaardigt afwijkende voorzieningen, die echter een plaats
krijgen binnen de commune regelingen van de Wetboeken van Strafrecht
en Strafvordering. Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de
hiervoor, onder 3.1.3.2 aangestipte mogelijkheid het opsporingsbegrip van art. 132a Sv verder te differentiëren, zodat in het Wetboek van
Strafvordering zelf ruimte wordt geschapen voor een afwijkend opsporingsbegrip voor het economisch strafrecht. Het voordeel van deze
benadering – boven handhaving van de status quo –zou kunnen zijn dat
het afwijkende opsporingsbegrip niet beperkt behoeft te blijven tot de
wetten die thans onder de WED vallen. Dat begrip kan een ruimer bereik
krijgen, en zich uitstrekken tot alle ordeningswetgeving.
Op het pad van harmonisering en integratie kan meer en minder ver
worden gegaan. De vele keuzemogelijkheden en varianten die daarbij
opdoemen, kunnen – om de gedachten te bepalen – teruggebracht worden
tot drie modellen. Het eerste model is het meest radicaal, en behelst een
volledige harmonisering en integratie van de WED in het commune strafrecht. In het tweede model blijft de WED bestaan, maar wordt daarbij
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ingrijpend herzien. Het derde model is het meest conservatief. Alles blijft
bij het oude, op een harmonisering van een enkel onderdeel na.
In deze paragraaf zullen de drie modellen worden geschetst. Het gaat
daarbij om een betrekkelijk neutrale verkenning van de mogelijkheden.
In de volgende paragraaf zal, op basis van een afweging van voor- en
nadelen, een voorkeur worden uitgesproken.
Model I: Afschaffing van de WED
Het eerste model is als gezegd het meest radicale. Dat model voorziet in
opheffing van de WED en in volledige harmonisering met en integratie in
het commune strafrecht. Bij integratie gaat het als gezegd om de inbedding van bijzondere voorzieningen in de commune regeling zelf.
Aan het model ligt als uitgangspunt ten grondslag dat, voorzover het
economisch strafrecht om afwijkende voorzieningen vraagt, dat is
vanwege het ordeningskarakter – en niet het economisch karakter – van
de desbetreffende wetgeving. Wetstechnisch gezien vertaalt zich dat in het
loslaten van de term ‘economisch delict’ en de vervanging daarvan door
de term ‘ordeningsdelict’. De introductie van die term in de Wetboeken
van Strafrecht en Strafvordering maakt het mogelijk in die wetboeken
voorzieningen te treffen die specifiek zijn voor ordeningsdelicten. Dit kan
als volgt worden geconcretiseerd.
De strafbaarstelling als ordeningsdelict zou kunnen geschieden op een
wijze die vergelijkbaar is met het systeem van geldboetes dat het Wetboek
van Strafrecht hanteert. Zoals bekend onderscheidt art. 23 Sr een aantal
geldboetecategorieën waarop vervolgens bij de afzonderlijke strafbaarstellingen dient te worden teruggegrepen. Dat systeem beperkt de
wetgever bij de strafbaarstelling in zijn mogelijkheden: hij kan slechts
bepalen welke boetecategorie van toepassing is. Dat systeem leidt tot een
vergaande uniformering van de boetebedreigingen, en voorziet tegelijkertijd in een centrale regeling van de geldboete als sanctie. Dat maakt dat
aanpassing van de regeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte
van de boete) op eenvoudige wijze kan worden gerealiseerd. Welnu, in het
Wetboek van Strafrecht zouden op vergelijkbare wijze categorieën van
ordeningsmisdrijven en -overtredingen kunnen worden onderscheiden
en de daarbij behorende strafbedreigingen kunnen worden vastgelegd. De
regeling zou er als volgt kunnen uitzien.
1 Ordeningsdelicten zijn feiten die als ordeningsdelict van een bepaalde
categorie strafbaar zijn gesteld.
2 Er zijn (bijvoorbeeld) zes categorieën.
3 Een ordeningsdelict van de eerste categorie is een misdrijf en wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van
de vijfde categorie.
4 enz.
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Aan deze regeling is de bijzondere wetgever gebonden als hij overtreding
van voorschriften als ‘ordeningsdelict’ wenst strafbaar te stellen. Dat kan
eenvoudig door middel van een formule als:
Handelen in strijd met de voorschriften [x en y] van deze wet wordt
gestraft als ordeningsdelict van (bijvoorbeeld) de eerste categorie.
Uiteraard is een wat andere wetstechnische uitwerking van het voorgestelde systeem van strafbaarstelling mogelijk. De formulering van een
mogelijke wettekst bedoelt slechts inzichtelijk te maken wat de bedoeling
is. Ook op het punt van de plaats van de regeling in het wetboek rijzen
uitwerkingsvragen die hier geen beantwoording behoeven.
Denkbaar is dat voor de indeling in categorieën plaats wordt ingeruimd
in titel II van Boek I (‘Straffen’). Denkbaar is echter ook dat een nieuwe
titel X wordt geschapen (‘Van andere wetten en verordeningen’), waarin
de huidige ‘Slotbepaling’ (art. 91 Sr) wordt opgenomen. In deze titel
kan dan worden bepaald onder welke voorwaarden en binnen welk
stramien strafbaarstelling als ordeningsdelict mogelijk is.
Denkbaar is dat in de wet criteria worden opgenomen aan de hand
waarvan kan worden bepaald of strafbaarstelling als ordeningsdelict in
de rede ligt. Die criteria zouden dan wel een hoog pragmatisch gehalte
moeten hebben. Bepalend voor de rubricering als ordeningsdelict zal
namelijk moeten zijn of de daaraan gekoppelde wettelijke voorzieningen
(strafstelsel; opsporingsbevoegdheden) als ‘passend’ kunnen worden
aangemerkt. Dat zal in de regel bij ordeningswetgeving het geval zijn,
omdat de specifieke voorzieningen nu eenmaal hun grond vinden in
het ordeningskarakter van de wetgeving waarvoor zij zijn bestemd.
Strafbaarstelling van overtredingen van bijzondere wetten als ordeningsdelict kan zogezien als de regel worden aangemerkt, het buiten het
regime voor de ordeningsdelicten laten van een bijzondere wet – omdat
dat regime daarvoor niet passend is – als de uitzondering. Bij die stand
van zaken lijkt het niet gewenst om wettelijke criteria te formuleren voor
de strafbaarstelling als ordeningsdelict. Met een verklarende MvT kan
worden volstaan.
Een voordeel van het voorgestelde systeem van strafbaarstelling is dat
– hoewel de WED wordt afgeschaft – een uniform strafstelsel behouden
blijft. Daarbij wordt de mogelijkheid geopend van een iets grotere differentiatie in de strafbaarstelling. Het is immers mogelijk meer categorieën
te onderscheiden dan thans in de WED besloten liggen. Daaraan kan om
twee redenen behoefte bestaan. De eerste reden kan mogelijk gevonden
worden in de vergroting van het bereik van het nieuwe systeem van strafbaarstelling in vergelijking met de WED. Bezien zal moeten worden of het
vergrote werkingsbereik een grotere diversiteit aan wetten met zich brengt
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die om meer maatwerk vraagt. De tweede reden kan mogelijk gevonden
worden in de opwaartse druk op de hoogte van de strafbedreigingen die
van Europese eenwording zou kunnen uitgaan. Zie hetgeen daarover
hiervoor, onder 3.2, is opgemerkt.
Als ander voordeel kan gelden dat de strafbaarstelling zelf niet in het
wetboek staat, maar in de bijzondere wet. Aan de bestaande scheiding
tussen normstelling en strafbedreiging wordt met andere woorden
een einde gemaakt. Dat levert vanuit een oogpunt van inzichtelijke
regelgeving winst op. Men behoeft immers slechts de bijzondere wet te
raadplegen om te weten of het feit als ordeningsdelict is strafbaar gesteld.
De moeizame zoektocht in de lijsten van art. 1 en 1a WED behoort
daarmee tot het verleden.
Het eens gesloten strafstelsel van de WED is, wat de hoofdstraffen betreft,
door de voorgestelde wijze van strafbaarstelling in het Wetboek van
Strafrecht geïntegreerd. Dat strafstelsel kan voorts, wat de bijkomende
straffen en maatregelen betreft, op onderdelen worden geharmoniseerd
langs de lijnen die in hoofdstuk 2 zijn uiteengezet. Van sommige straffen en maatregelen is de vraag of zij behouden moeten blijven. Dat geldt
in het bijzonder voor de ontzetting van rechten of voordelen (art. 7 sub
f WED). De bijkomende straffen die overblijven, kunnen opgenomen
worden in de opsomming die art. 9 Sr geeft. De maatregelen kunnen
toegevoegd worden aan titel III van Boek I. Bij de nadere uitwerking van
deze sancties kunnen vervolgens nadere voorwaarden worden gesteld.
Het begrip ‘ordeningsdelict’ kan daarbij een belangrijk aanknopingspunt
zijn. Bepaald zou kunnen worden dat de bedoelde sancties alleen in geval
van ordeningsdelicten kunnen worden opgelegd. Nadere differentiatie
(naar categorie ordeningsdelict; naar misdrijf of overtreding) is daarbij
denkbaar. Overwogen kan ook worden bijkomende voorwaarden – of
vervangende – voorwaarden te stellen. Naar eerder werd aangegeven kan,
door de stillegging van een onderneming afhankelijk te maken van het
begaan van het feit in de uitoefening van beroep of bedrijf, bereikt worden
dat deze straf ook in geval van een commuun delict kan worden opgelegd.
Een andere mogelijkheid is om de strafbedreiging wat de bijkomende
straffen en maatregelen betreft te ‘delegeren’ aan de bijzondere wetgever.
Dit verdient in ieder geval aanbeveling als het gaat om de ontzetting van
rechten (art. 7 sub a WED) en om de openbaarmaking van de uitspraak
(art. 7 sub g WED). Als deze sancties alleen kunnen worden opgelegd ‘in
de gevallen bij de (bijzondere) wet bepaald’, wordt een betere aansluiting tot stand gebracht met het systeem van het wetboek. Een dergelijke
constructie kan ook overwogen worden bij de stillegging en ondertoezichtstelling van de onderneming. De ingrijpendheid van deze sancties
vraagt, zo kan worden gesteld, om een zorgvuldige afweging van de
wetgever. Kortom, integratie van het sanctiestelsel van de WED in het
Wetboek van Strafrecht opent de mogelijkheid tot een meer gedifferen-
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tieerd en evenwichtiger sanctiestelsel, dat beter aansluit bij het – op het
legaliteitsbeginsel gebaseerde – stelsel van het wetboek.
Voor de overige afwijkende voorzieningen van materieel recht die de WED
kent (zoals op het punt van de rechtsmacht en de executie), geldt dat
harmonisering in de rede ligt. Voorzover behoefte blijft bestaan aan een
bijzondere regeling, is die wetstechnisch eenvoudig te realiseren doordat
aangeknoopt kan worden bij het begrip ordeningsdelict.
De regeling van de opsporing kan geïntegreerd worden in het Wetboek
van Strafvordering, waarbij het begrip ‘ordeningsdelict’ weer als aanknopingspunt van regeling kan dienen. Met het voorgestelde art. 132a Sv
– dat over de gehele linie, dus ook voor de commune opsporing, een ruim
opsporingsbegrip introduceert – is daarvoor een stevige basis gelegd.296
Voor de bijzondere opsporingsbevoegdheden uit de WED geldt dat zij
naar het Wetboek van Strafvordering kunnen worden overgeheveld onder
bepaling dat zij alleen ten behoeve van de opsporing van ordeningsdelicten kunnen worden toegepast. Hoe de regeling er precies zou moeten
uitzien hangt daarbij af van de ontwikkelingen met betrekking tot de Wet
op de BOD’s en met betrekking tot de voorstellen gedaan in het kader van
Strafvordering 2001. Dat geldt ook voor de toedeling van opsporingstaken zoals die thans is geregeld in art. 17 WED. Voor de hand ligt dat de
voorziene algemene opsporingsbevoegdheid voor BOD-ambtenaren
gerealiseerd wordt door aanvulling van art. 141 Sv. Het is voorts wetstechnisch geen probleem om, zo men de aanwijzingsbevoegdheid van art. 17
lid 1 sub 2e WED wenst te handhaven, die bevoegdheid onder beperking
tot ordeningsdelicten te verplaatsen naar art. 142 Sv. Het verdient daarbij
aanbeveling om de onheldere verhouding die thans bestaat tussen art.
142 lid 1 sub c Sv en art. 17 lid 1 sub 2e WED (en in het verlengde daarvan
tussen art. 142 lid 4 Sv en art. 17 lid 3 WED) weg te nemen.
Voor de bijzondere voorzieningen op het vlak van de vervolging (voorlopige maatregelen; mandatering transactiebevoegdheid) geldt evenzeer
dat integratie in het commune strafrecht dankzij de introductie van
het begrip ‘ordeningsdelict’ in het Wetboek van Strafrecht eenvoudig te verwezenlijken is. Mochten de voorstellen tot invoering van de
zogenoemde ‘OM-boete’ doorgang vinden, dan kan de mandatering van
wat nu nog de transactiebevoegdheid is een plaats krijgen in de regeling
van de OM-boete in het Wetboek van Strafvordering.
Wat ten slotte de berechting betreft, bestaat aan bijzondere voorzieningen geen behoefte meer. Hier kan dus volledige harmonisering met het
commune procesrecht plaats hebben.

296 Noodzakelijk is die harmonisering echter niet. Zoals reeds werd opgemerkt, kan in art. 132a Sv een
apart opsporingsbegrip voor ordeningsdelicten worden geformuleerd.
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Model II: Ingrijpende herziening van de WED
Het tweede model is iets minder radicaal. De WED blijft bestaan, maar
haar werkingssfeer wordt daarbij uitgebreid tot in beginsel het gehele
ordeningsstrafrecht. Alle voorschriften waarvoor het speciale regime van
de WED passend lijkt, kunnen daarin worden ondergebracht. Daartoe
wordt die WED omgebouwd tot de WOD, de Wet op de OrdeningsDelicten.
Die ombouw dient gepaard te gaan met een harmoniserings- en
herijkingsoperatie die vergelijkbaar is met de operatie waarin model I
voorziet. Anders gezegd: in de WOD dienen alleen voorzieningen te
worden opgenomen op punten waarop een afwijking van het commune
recht, gelet op het bijzondere karakter van het ordeningsrecht, gerechtvaardigd is. Zo zal bijvoorbeeld ook in de WOD geen plaats meer zijn voor
aparte berechting door de economische strafkamer. Het primaat van de
Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering staat dus ook in dit model
voorop.
De herziening gaat gepaard met een wijziging in het systeem van strafbaarstelling. De lijsten van art. 1 en 1a WED – die door de uitbreiding
van de werkingssfeer alleen maar langer zullen worden – verdwijnen.
Daarvoor in de plaats komt het systeem zoals dat voor model I uit de
doeken is gedaan. In art. 1 WED wordt volstaan met het definiëren van de
verschillende categorieën ordeningsdelicten. Daaraan is dan de bijzondere wetgever gebonden als hij de overtreding van voorschriften als
ordeningsdelict wenst strafbaar te stellen. De voordelen die model I op dit
punt biedt, kunnen dus ook in model II worden gerealiseerd.
Voor het sanctiestelsel, de vervolging en de berechting geldt, dat ook hier
de inhoudelijke verschillen met model I gering zullen zijn. Dat is het gevolg
van de genoemde harmoniserings- en herijkingsoperatie. Het verschil is
daardoor vooral van wetssystematische aard. De aparte voorzieningen
voor ordeningsdelicten zijn niet geïntegreerd in de commune regeling,
maar bijeengebracht in een aparte wet.
Model III: Meer of minder beperkte harmonisering
Dit model is als gezegd het meest conservatief. Volstaan wordt met een
meer of minder beperkte harmoniseringsoperatie. Dat betekent dat de
structuur en het werkingsbereik van de wet onaangetast blijven. Wel zal
de wet in meer of mindere mate worden uitgekleed. Zo zal ook bij een
slechts beperkte harmonisering de aparte regeling van de berechting al
snel sneuvelen.

4.3 Afweging
Zoals model I laat zien lijkt volledige integratie van de WED in de
Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering weliswaar om soms ingrijpende aanpassingen van het commune recht te vragen (zoals met
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betrekking tot het opsporingsbegrip), maar niet op onoverkomelijke
dogmatische bezwaren te stuiten. Dat behoeft niet te verbazen. Het gaat
tenslotte bij de economische strafwetgeving om strafrecht waarop in
beginsel zowel het Algemeen Deel van het Wetboek van Strafrecht als
het Wetboek van Strafvordering van toepassing is. De geschiedenis laat
zien dat tal van afwijkende WED-voorzieningen zich probleemloos lieten
‘communiseren’. Dat zou niet hebben gekund als het economisch strafrecht van geheel andere orde was geweest als het gewone strafrecht.
Welbeschouwd vormen het Algemeen Deel van het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering raamwetten waarin
algemene regels worden gegeven voor de gehele strafrechtspleging, dus
ook voor die op het terrein van het economisch strafrecht. De vraag is of
er daarnaast nog behoefte bestaat aan een derde raamwet, exclusief voor
dat economisch strafrecht. Die vraag klemt meer naarmate het aantal
afwijkende voorzieningen op WED-terrein afneemt.
Het is tegen deze achtergrond dat de keuze uit de drie voorliggende
modellen moet worden gemaakt. Het kan daarbij moeilijk anders of de
uiteindelijke keuze wordt mede bepaald door pragmatische overwegingen. Zo valt te verwachten dat de stand van de rechtsontwikkeling een
belangrijke factor in de afweging zal zijn. De integratie van de opsporingsbevoegdheden in het Wetboek van Strafvordering is bijvoorbeeld
mogelijk een brug te ver zolang de discussie over het opsporingsbegrip
niet is uitgekristalliseerd. Hoewel het per saldo op hetzelfde neerkomt,
roept een afwijkend opsporingsbegrip voor een bepaalde categorie
delicten in een bijzondere wet minder weerstand op dan eenzelfde
differentiatie die binnen het wetboek gestalte krijgt. Zoals in de vorige
paragraaf reeds werd opgemerkt zijn de inhoudelijke verschillen tussen
model I en model II uiteindelijk beperkt. De keuze tussen beide modellen
lijkt daarmee teruggebracht te zijn tot een kwestie van juridische smaak,
waarover moeilijk te twisten valt. Wie zal uitmaken welk model ‘fraaier’
is? Toch valt er over de verschillen tussen beide modellen wel iets meer te
zeggen. Een voordeel van model I is, dat het dwingt tot een bezinning op
de soms ondoorgrondelijke verschillen tussen de WED en het commune
strafrecht.
De aanvullende rechtsmachtsregeling waarin art. 3 WED thans nog
voorziet, zal bijvoorbeeld direct sneuvelen als die regeling zou moeten
worden geïntegreerd in de regeling die het Wetboek van Strafrecht
geeft. Omdat de toegevoegde waarde van art. 3 WED uiterst dubieus is,
zou het klakkeloos overplanten van die speciale voorziening namelijk
onvermijdelijk leiden tot ongewenste a contrario-redeneringen. Bij een
keuze voor model II is de kans veel groter dat art. 3 WED gehandhaafd
blijft. De overweging zal dan al gauw zijn dat die bepaling geen kwaad
kan en dat je nooit kunt weten waarvoor zij nog eens goed zal zijn.
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Model I draagt dus, meer dan model II, bij aan de helderheid en inzichtelijkheid van de wetgeving in haar geheel. Het model vormt een dam tegen
de subtiele en moeilijk uit te leggen verschillen die al gauw ontstaan als
een aparte regeling wordt geschapen.
Wat de kracht van model I is, is tegelijk zijn zwakte. Afwijkingen van de
commune regeling buiten het wetboek roepen, zo werd al opgemerkt,
minder weerstand op dan afwijkingen die binnen die regeling zelf hun
beslag krijgen. Een overweging om voor model II te kiezen zou dus
kunnen zijn dat een WOD nieuwe stijl de functie van ‘proeftuin’ die de
WED in het verleden heeft vervuld, voor de toekomst kan blijven spelen.
De introductie van nieuwe, afwijkende regelingen kan – althans voorshands – beperkt blijven tot de WOD.
Voor ogen moet worden gehouden dat model I zijn aantrekkelijkheid
vooral ontleent aan het feit dat de nog bestaande verschillen tussen
commuun strafrecht en ordeningsstrafrecht betrekkelijk klein zijn. Dat
maakt dat integratie in de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering
een serieuze optie is. Eventuele toekomstige ontwikkelingen – die nooit
goed te voorspellen zijn – kunnen dat anders maken. Niet uit te sluiten
valt dat in de toekomst de behoefte groeit om op het terrein van het
ordeningsstrafrecht nieuwe voorzieningen te creëren die fors afwijken
van het commune recht. Daarbij kan in het bijzonder aan het volgende
worden gedacht.
Een aparte Wet op de ordeningsdelicten lijkt meer mogelijkheden te
bieden om onderwerpen te regelen die op het snijvlak van strafrecht
en bestuursrecht liggen en die als gevolg daarvan deels een bestuursrechtelijk karakter dragen. Dergelijke regelingen gaan de grenzen van
de Wetboeken van Strafrecht en Strafvordering al gauw te buiten. Dat
dergelijke regelingen in een behoefte kunnen voorzien, kwam in het
voorgaande reeds naar voren. Naar in paragraaf 3.1.1 werd opgemerkt,
heeft de WED, doordat het uitgangspunt van een exclusief sanctiestelsel door de ontwikkelingen is achterhaald, haar dominante positie bij
de wetshandhaving verloren. Dat terwijl het naast elkaar bestaan van
verschillende handhavingstrajecten als het ware schreeuwt om samenwerking en afstemming.
In de WED is daarover – gelet op het uitgangspunt vanzelfsprekend – niets
te vinden. Wat de rol van het strafrecht ten opzichte van het bestuursrecht zou moeten zijn, is daarmee bij wijze van spreken aan het vrije spel
der krachten overgelaten. Of dat een slechte zaak is, is daarmee nog niet
gezegd. Misschien kan inderdaad het beste met beleid, convenanten en
‘soft law’ worden volstaan. Niet uitgesloten is echter dat hier toch een
richtinggevende en regulerende rol voor de wetgever is weggelegd. Die rol
zou via een herziene WED gestalte kunnen krijgen.
Concrete onderwerpen waaraan zou kunnen worden gedacht zijn de
institutionalisering van overlegvormen, de informatie-uitwisseling
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en het gebruik van bewijsmateriaal. Gedacht kan ook worden aan
afspraken met betrekking tot het vervolgings- en sanctioneringsbeleid. Men kan in dit verband denken aan een wettelijke regeling zoals
in de AWR is te vinden met betrekking tot de inzending van processen-verbaal. Aantrekkelijker is wellicht dat een kaderregeling met
betrekking tot handhavingsarrangementen wordt geschapen. Daarin
zouden voorschriften kunnen worden opgenomen ten aanzien van de
minimumeisen waaraan een dergelijk arrangement moet voldoen (bijv.
publicatie). Denkbaar is ook dat de verantwoordelijke ministers de
bevoegdheid wordt gegeven om de onder hen ressorterende bestuursorganen als daartoe aanleiding bestaat de inspanningsverplichting op te
leggen een convenant te sluiten dat aan bepaalde eisen voldoet. Daarbij
zou bepaald kunnen worden dat het convenant aan hen ter toetsing
moet worden voorgelegd.
Een ander punt betreft de ontwikkelingen met betrekking tot de Europese
eenwording. De afwijkingen van het commune recht waartoe de Europese
eenwording wellicht zal nopen, kunnen zo talrijk zijn of een dermate
grote doorbreking van de systematiek van de wetboeken meebrengen, dat
zij beter een plaats kunnen krijgen in een bijzondere wet als de WOD is.
Ter sprake kwam reeds dat de verplichting tot effectieve handhaving
met zich mee zou kunnen brengen dat in hogere maximumboetes
moet worden voorzien dan het Wetboek van Strafrecht te bieden heeft.
Naarmate de handhaving van het ordeningsrecht meer supranationale
trekken krijgt, zal de noodzaak van samenwerking met de Europese
handhavingsinstanties naar verwachting toenemen, en de behoefte
aan regelgeving op dat terrein groeien. Supranationaal ordeningsrecht
kan verder de directe strafbaarstelling van overtreding van in Brussel
geformuleerde voorschriften met zich meebrengen. Die directe strafbaarstelling zou een plaats kunnen krijgen in de WOD.
Het hier gestelde is in hoge mate speculatief en tentatief. Maar duidelijk
moge zijn dat de keuze tussen model I en II mede afhangt van de ambities
die de wetgever met betrekking tot de handhaving van het ordeningsrecht
heeft. In elk geval vormt de mogelijke behoefte aan voorzieningen die
thans niet in de WED zijn te vinden, een argument voor het behoud van
een aparte kaderwet met betrekking tot het ordeningsstrafrecht.
Duidelijk zal zijn dat het derde model het minst ambitieus is. Daarbij
zij opgemerkt dat de verschillen met het tweede model kleiner worden
naarmate van de harmonisering meer werk wordt gemaakt en het proces
van gestage uitbreiding van het werkingsbereik van de WED zich blijft
voortzetten. Het belangrijkste verschil is evenwel het uitgangspunt. Aan
model III ligt geen principiële heroriëntatie op de plaats en de functie van
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de WED ten grondslag. De kans is daarom groot dat de harmonisering
zich beperkt tot het wegnemen van enkele praktische knelpunten en dat
de mogelijkheid om nieuwe voorzieningen te introduceren die inspelen
op de actuele ontwikkelingen op het terrein van de strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke wetshandhaving, niet wordt benut. De ontwikkeling
wordt min of meer op haar beloop gelaten. Dat maakt het derde model tot
een weinig aantrekkelijke optie.
Een verschil tussen model III enerzijds en de modellen I en II anderzijds
is, dat in het derde model het bestaande systeem van strafbaarstelling
blijft gehandhaafd. Dat model mist derhalve de voordelen die kleven aan
de wijze van strafbaar stellen die door de modellen I en II wordt geïntroduceerd. Die voordelen zijn de grotere inzichtelijkheid (geen zoekwerk
meer in eindeloze lijsten) en de mogelijkheid van een meer gedifferentieerde sanctiebedreiging.
Niet onvermeld mag blijven dat de nieuwe wijze van strafbaar stellen ook
een verandering met zich brengt die als nadeel kan worden gevoeld. In
het bestaande systeem vergt het onder de WED brengen van een bepaalde
wet een wijziging van de WED zelf (aanvulling van art. 1 of 1a WED). Dat
verschaft het ministerie van Justitie in het wetgevingsproces een relatief
sterke positie ten opzichte van de verschillende vakdepartementen. Die
positie verzwakt als in de bijzondere wet zelf kan worden bepaald dat
overtreding van haar voorschriften een ordeningsdelict van een bepaalde
categorie oplevert. Dat bergt het gevaar in zich van een onevenwichtige
categorie-indeling door de verschillende vakdepartementen. De vraag
daarbij is hoe zwaar aan dat gevaar moet worden getild. Een onoverkomelijk bezwaar tegen de modellen I en II levert het naar het oordeel van
de onderzoekers niet op. In de eerste plaats niet omdat het bezwaar voor
een deel kan worden ondervangen door de coördinerende rol van het
ministerie van Justitie nader in de Aanwijzingen voor de regelgeving te
verankeren. Daarbij zouden criteria geformuleerd kunnen worden die de
keuze voor deze of gene categorie bepalen. In de tweede plaats niet omdat
niet gebleken is dat zich bij al die wetten die thans buiten het werkingsbereik van de WED vallen, structureel onaanvaardbare onevenwichtigheden
in de wijze van strafbaar stellen voordoen. Daarbij zij opgemerkt dat,
aangezien de modellen I en II gepaard gaan met een uitbreiding van het
werkingsbereik van de WED, de sanctiebedreiging in haar geheel wel
eens evenwichtiger en uniformer zou kunnen worden. Het aantal wetten
waarvoor de nieuwe categorie-indeling gaat gelden, neemt immers toe.
Een compromis zou wellicht zijn dat strafbaarstelling als ordeningsdelict vermelding vergt in een Bijlage bij de wet. Een ordeningsdelict
zou dan in de wet moeten worden gedefinieerd als een delict dat als
zodanig is strafbaar gesteld én dat als zodanig is vermeld in de Bijlage.
Deze oplossing past uiteraard beter bij model II dan bij model I. Bijna
eigen aan het compromis is daarbij, dat de oplossing weinig ‘fraai’ is.
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Alles afwegende, menen de onderzoekers dat model III geen aanbeveling
verdient. Als het gaat om een keuze tussen model I en model II, menen
zij dat model II in elk geval voorshands, gelet op de onzekere stand van
de rechtsontwikkeling, de voorkeur verdient. Zwaar weegt daarbij dat
dat model de mogelijkheid opent tot het treffen van voorzieningen op
het grensvlak van strafrechtelijke en bestuurlijke wetshandhaving die
thans in de WED worden gemist. Bovendien kan met dat model gemakkelijker worden ingespeeld op ontwikkelingen die zich in ‘Europa’ kunnen
voordoen.

4.4 Afsluitende conclusies
De centrale vraag van dit onderzoek is of de WED, zoals die tegenwoordig is vormgegeven, bestaansrecht heeft. Een drietal ontwikkelingen, te
weten de communisering, de vergroting van het werkingsbereik van de
WED en het verlies aan exclusiviteit, hebben het bestaansrecht van de
WED ondergraven. Een fundamentele herbezinning op de functie en de
betekenis van de WED is daardoor noodzakelijk. Daar staat tegenover
dat de voortschrijdende europeanisering mogelijk opnieuw de behoefte
aan bijzondere voorzieningen op het terrein van het ordeningsrecht doet
ontstaan. Daarnaast zou een herziene WED wellicht een brugfunctie
kunnen vervullen tussen strafrechtelijke en de bestuurlijke wetshandhaving. Voorzover nog behoefte bestaat aan afwijkende voorzieningen
op het terrein van het economisch strafrecht, dan is dat vanwege het
ordeningskarakter van dat recht, en niet vanwege het economisch karakter daarvan.
De algehele afschaffing van de WED is een reële optie. Die afschaffing
vereist verdergaande harmonisering tussen bijzonder en gewoon strafrecht en integratie van de overblijvende afwijkende voorzieningen in het
commune recht. Dat laatste kan gestalte krijgen door middel van introductie van het begrip ‘ordeningsdelict’ in het Wetboek van Strafrecht.
Het verdient echter aanbeveling de WED ingrijpend te herzien. Daarbij
zou de WED omgebouwd moeten worden tot een ‘WOD’ (Wet op de
ordeningsdelicten), dat wil zeggen tot een raamwet die in beginsel het
gehele ordeningsstrafrecht omvat. In die WOD zouden alleen voorzieningen moeten worden opgenomen op punten waarop een afwijking van het
commune recht gerechtvaardigd is. Ook hier geldt derhalve dat geharmoniseerd moet worden waar dat kan.
De herziening van de WED dient gepaard te gaan met een ander systeem
van strafbaarstelling. De ellenlange lijsten van de huidige art. 1 en 1a van
de WED zullen daarbij verdwijnen. In de WOD kan worden volstaan met
het definiëren van de verschillende categorieën ordeningsdelicten met het
daarbijbehorende sanctiepakket. De strafbaarstelling als ordeningsdelict
vindt plaats in de bijzondere wet zelf.
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Onderzocht moet worden of en in hoeverre behoefte bestaat om in de
WOD onderwerpen te regelen die op het snijvlak van het strafrecht en
bestuursrecht liggen. Verder kan de WOD worden benut om de europeanisering van het ordeningsrecht het hoofd te bieden. De WOD lijkt bij
uitstek de plaats om de directe strafbaarstelling van EU-verordeningen te
herbergen.

Summary
The WED on the slips – A study on the advisablility of
a revision of the Economic Offences Act
Reasons for and relevance of the study
The report entitled ‘De WED op de helling’ (The WED on the slips) is the
result of a study carried out by three staff members of the Criminal Law
and Criminology Department of the University of Groningen by order
of the WODC (Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry
of Justice). The reason for this study was formed by the experiences in a
number of legislative processes (and from interdepartmental contacts) that
have given the legislative department of the Ministry of Justice the impression that the WED (Economic Offences Act), which dates back to 1951 and
has been amended many times since then, no longer meets today’s requirements. Further to this impression the study group was asked to take an
integral and detailed look at the WED or, in other words: to put it ‘in the dry
dock’ in order to carry out the most complete assessment possible. The key
question in this assessment was whether the enormous expansion of the
scope of the WED, and the changing character of the Act as a result of this
expansion, could still be reconciled with the original objective from which
the WED derives its right to exist, or at least did so initially. In the study
instruction this key question was divided into a number of (possible) study
questions relating to issues like:
– the WED’s relation to administrative law and general criminal law;
– the criteria based on which, and the way in which, stipulations from
special laws are designated as economic offences within the meaning
of the WED (the comprehensive enumeration in Articles 1 and 1a of the
WED);
– the system selected in respect of WED sanction right;
– the structure of preliminary measures;
– the separate proceedings for WED offences;
– the preliminary process in the enforcement of the WED (and the
relationship between administrative control and criminal investigation).

Definition of the problem
The study group has ‘translated’ the key question and the (possible) study
questions from the study instruction into the following central definition of
the problem:
Does the WED still provide a framework for the criminal enforcement of
important sections of the socio-economic (regulatory) law that:
– is dogmatically sound
– is structured systematically and coherently
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– does justice to its relation to other enforcement instruments, and in
particular to administrative enforcement instruments.
In other words: does the WED in its present structure still have a right to exist?

Study methods
The study was given a traditional juristic-dogmatic structure. Using the
relevant Parliamentary documents and literature, much emphasis was
placed on the analysis of the juristic-systematic starting points of the WED
in relation to legislative changes that have occurred since its inception and
the interpretation of the Act in case law.
It was not (empirically) assessed how the WED functions in practice.
However, on a limited scale interviews were held with a number of people
who are practically involved in economic criminal procedure in the capacity of ‘economic’ public prosecutors, economic police court judges, public
prosecutor’s clerks and court secretaries. The interviews were held in the
districts of The Hague, Leeuwarden and Rotterdam. The objective of the
interviews was to spot potential obstacles on which, among other things,
the study would be able to focus. The interviews also provided a platform
for suggestions for the improvement or amendment of the WED.
In addition to the interviews, an expert meeting was also held toward the
end of the study period, in which the main preliminary findings were put
to a group of experts who are practically involved with the WED. This
group consisted of persons employed in the various parts of the Public
Prosecution Service (Office of the Public Prosecution Service, Dedicated
Public Prosecution Service, as Public Prosecutor and as Advocate General),
in the criminal courts and various Ministries (Ministry of Justice (the
Directorate-General for Legislation, Administration of Justice and Legal
Aid and the Directorate-General for Law Enforcement), the Ministry of
Agriculture, Nature and Food Quality (Legal Affairs department) and the
Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment). This expert
meeting proved to be a useful tool in the verification of the preliminary
findings of the study group. By and large, those present at the meeting
could agree with the present proposals.

Main findings and conclusions
The analysis of the special characteristics of the WED
The original raisons d’être of the WED
The Explanatory Memorandum with the original draft WED gave two
reasons for the need for a special Act to regulate the investigation, prosecu-

Summary

tion and adjudication of economic offences. In the first place it was
felt to be important that the enforcement of the economic laws and
regulations that existed at that time should be regulated and uniform.
In the second place it was felt that the nature of ‘the’ economic offence
required special provisions with regard to the judicial organisation and
substantive and procedural criminal law. The Explanatory Memorandum
based the need for special provisions on three characteristics that most
economic offences were deemed to have in common: “they have only
recently become an offence, they relate to interests that are too complex
to be immediately understood by everyone and that may be susceptible
to differing assessments, even by the courts and, finally, they have major
advantages for the offender, which means their appeal exists not just at a
superficial level, but also after sober consideration.”
The special provisions intended by the party submitting the legislative
proposal can be classified as follows:
– Provisions for guaranteeing the expertise of the judiciary and the
Public Prosecution Service;
– A system of heavy penalties (‘strict criminal law’) and other provisions
and arrangements that would enable powerful repression in economic
areas;
– A system of partially broadened investigative powers, adapted to the
type of economic offence;
– A simplified criminal procedure system (in respect of general criminal
procedural law) and less strict procedural requirements;
– A system of (‘drastic’) preliminary measures.
As mentioned before, the WED has undergone quite a few changes since
1951, both in a qualitative and quantitative sense. It appeared the WED
was becoming farther and farther removed from its original raison d être
and objectives.
The original, rather limited, effective scope of the WED was increasingly
abandoned over the years and today the ‘accommodation’ of laws within
the WED is, in many cases, based on pragmatic considerations: the WED
offers a suitable instrumentarium for the criminal enforcement of the
‘regulatory law’ (ordeningsrecht), and not just the socio-economic (regulatory) law. It therefore appears that the legitimisation of special provisions
– in respect of general criminal (procedural) law – is no longer derived
from the ‘special characteristics’ of the offences to which the WED originally limited itself, but from the suitability and practicality of the special
provisions for regulatory legislation in general.
It was assessed whether it was in fact still possible to derive sufficient
justification from these special characteristics for the ‘special provisions’
outlined above and the other differences compared to general criminal
(procedural) law, or whether – now that the WED appears to be becoming ever further removed from its original raison d’être – generalisation
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of the ‘special provisions’ would make sense. In this context an analysis
was performed of the ‘special provisions’ in the field of substantive law
(the WED sanctions), enforcement of the WED in the preliminary phase
(investigation versus control) and WED adjudication. This resulted in the
following conclusions.
Characteristics and particulars of the WED
One of the ‘special provisions’ in the WED concerns the penalisation
method, which differs considerably from the penalisation method in the
Criminal Code.
The WED does not penalise conduct, but rather ‘violations of regulations’
prescribed by or pursuant to stipulations included in Article 1 or Article
1a. The penalisation of ‘violations of regulations’ highlights the ‘end
piece’ character of criminal law: in regulatory legislation the Government
acts in a regulatory capacity through command and prohibition rules
and criminal law provides penalties. In other words, the special penalisation techniques that occur in the WED, among others, find their
justification in the regulatory character of the underlying legislation.
This does not change the fact that, in the context of a potential revision
of the WED, a lot can be said for a different penalisation system, which
could eliminate the long lists. In its place it would suffice to define the
different categories of regulatory offences and the associated package of
sanctions. The penalisation as a regulatory offence can then take place in
the special legislation itself.
In addition the WED has its own (different) system of sanctions.
At first glance the WED system of sanctions is strongly coloured by the
stipulations in Article 5 of the WED:
“Unless the law stipulates otherwise, in respect of economic offences
no other provisions can be made with regard to the purport of the
penalty or disciplinary measure than to impose the penalties and
disciplinary measures in accordance with this Act.”
With this stipulation the legislator intended, on the one hand, to put a
stop to the previously existing chaotic adjudication of economic offences
by various disciplinary, criminal law and semi-criminal law authorities.
Henceforth, the adjudication of economic offences was to be primarily
the responsibility of the (economic) criminal court. On the other hand,
Article 5 of the WED was regarded as a ‘guarantee against hidden penalisation’.
In recent years this ‘closed’ nature of the sanction system was put into
perspective to a large extent, among other reasons because the legislator
increasingly created exceptions to the principle of Article 5 of the WED
by allowing non-criminal law sanctions with the purport of a penalty
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in respect of economic offences. This concerns the administrative
law enforcement processes in which sanctions such as administrative penalties and penalty orders can be imposed. The background of
the emergence of the sanctions lies, for an important part, in changing
views on the enforcement of the law and in the effort to achieve ways of
settlement that are more effective than by means of criminal law. Little
remains, therefore, of the criminal law primacy based on Article 5 of the
WED in the enforcement of laws that come under the WED. The advance
of administrative law enforcement, which is diametrically opposed to
Article 5 of the WED, makes further repositioning of the WED a necessity.
A second notable characteristic of the WED sanction system is its
uniformity. For every economic offence the possible penalties and
measures that may be imposed do, in principle, follow on from Article 6
and onward of the Act. The possible monetary penalties and custodial
sentences are, to an important extent, linked to the different categories of regulations as outlined in Articles 1 and 1A. For instance, for all
regulations in Article 1 subsection 4 the rule applies that actions that
contravene these regulations can only be penalised with a monetary
penalty of the fourth category and/or a maximum imprisonment of
six months (Article 6 paragraph 1 subsection 4, first full sentence). The
additional penalties of Article 7 and the measures of Article 8 can also be
imposed for each economic offence.
The uniformity of the (closed) penalisation system did initially work well
with the relatively limited number of strongly substantively cohesive
economic offences. However, the current multitude of economic
offences has a much less strong substantive cohesion. It can be said that
this strongly reduced cohesion between ‘the’ economic offences will
therefore need a suitably adapted and more varied penalisation system.
With regard to the specific characteristics of the WED penalties, the
changing character of the WED means that the right to exist of a number
of these sanctions (that differ from general criminal law) will have to
be revised. Based on an analysis of the individual sanctions it has been
shown that in nearly all cases much can be said for harmonisation
between the provisions in question and their general law counterparts
(also referred to as ‘generalisation’: the generalisation of provisions, laid
down in special laws). For some sanctions the rule even applies that
they can be cancelled altogether. Insofar as sanctions that are different
(compared to general law) can still be justified, it is advisable to differentiate – more than is currently the case – in their scope of application,
also in view of the (considerable) difference in character of, and the
strongly reduced cohesion between, the different regulations that have
been brought within the effective scope of the WED over time.
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The analysis of the system of the (broad) WED investigative powers, and
the developments that have occurred in this respect since 1951, result in
the following findings.
In general terms we can say that the inherent enforcement problems that
are characteristic of regulatory legislation require optimum coordination
between the administrative control powers and criminal investigation
powers. In view of the above the legislator has therefore endeavoured, in
the context of the ‘amending legislation 3rd tranche of the Awb (General
Administrative Law Act), to harmonise title III of the WED (‘of the investigation’) as much as possible with section 5.2 of the Awb (‘monitoring
compliance’). This coordination is not only desirable or necessary for
practical reasons, but also because of a number of more substantive
reasons. In legislation that is classed as regulatory legislation, effective
enforcement is generally the priority. In this context, criminal enforcement normally applies as the criminal ‘end piece’ of the primarily
administrative enforcement mechanisms and strategies. This means,
almost by definition, that the investigative powers will have to keep pace
with the control powers that have been allocated to the administration.
After all, it is hardly reasonable or defensible that the special character
of the legal relationships that are standardised by regulatory legislation
justify ‘broad’ control powers (which, incidentally, not infrequently can
result in the imposition of considerable administrative penalties), while
the investigation of regulatory offences is subject to stringent limitations, such as, for instance, the requirement of concrete suspicion. In this
context it must be remembered that violations of regulatory legislation
generally only come to light as a result of active control and investigation
on the part of the Government. After all, where violations only constitute
an infringement of ‘the general interest’ that is protected by regulatory
legislation, and the privacy of individual citizens is therefore not affected,
the Government cannot rely on the supply of crime reports. In this situation reactive investigation based on concrete suspicion will generally not
suffice.
The broader investigative powers – compared to the Code of Criminal
Procedure – can therefore certainly be justified in principle. In this
context it is also eminently defensible that, in the context of the criminal enforcement of the legislation that comes within the scope of the
WED, a ‘broad’ investigation definition is used. Although, in the context
of the WED, a broader investigation definition (compared to the Code of
Criminal Procedure) is already used, it is advisable to use an investigation definition for which not the ‘suspicion criterion’ (either in a diluted
form or not, as in the WED), but the ‘objective criterion’ is the deciding
factor. In this case, investigation can be defined as: an inspection on the
part of the Government that is aimed at enabling criminal enforcement
of the legal order. It may be clear that, in view of the strong interrelation
between the administrative and criminal enforcement of regulatory legis-
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lation, it is necessary to be able to determine which normative framework
(guarantees, conditions, authority relationships, etc.) apply in concrete
cases. A broad investigation definition, in which the objective criterion is
the priority, is the solution for this.
The WED system of broad investigative powers (compared to the Code of
Criminal Procedure) is easily defended as a system. However, this does
not apply to each of the separate investigative powers for which title III of
the WED provides. Especially with regard to the confiscation powers of
Article 18 of the WED it can be demonstrated that there is insufficient
justification for these differing (from their general equivalent) powers.
It is therefore advisable that the confiscation powers of Article 18 of
the WED are generalised (harmonised with the system in the Code of
Criminal Procedure).
For a number of other WED investigative powers the rule applies that
they can be done away with, as they no longer have any independent
relevance. For the WED investigative powers that do have an independent right to exist, the same comments apply that were made in respect of
the differing sanctions (compared to general criminal law) for which the
WED provides: it is advisable to (legally) differentiate more in the application of these powers than is currently the case. This too relates to the ever
greater scope the WED has been given over time. As increasing numbers
of categories of violations are brought within the scope of the WED, and
there is a corresponding reduction in substantive cohesion, the need for
customisation increases: diversity in unity.
The analysis of the system of preliminary measures (Articles 28 and 29
of the WED) resulted in a number of findings that can be summarised as
follows.
The preliminary measures concern rapidly deployable and powerful
measures that can fulfil an important function in preventing recidivism
and terminating continuous offences. Both the measures from the Public
Prosecutor and the court measures therefore appear to be invaluable for
realising effective enforcement of the law, even to the extent that it should
be assessed whether the preliminary measure may be useful in areas
other than socio-economic (regulatory) law.
Another characteristic is the transaction powers of Articles 36 and 37 of
the WED. Article 37 provides the option to allocate the transaction powers
of the Public Prosecutor to certain authorities and persons who have been
charged with a public task, provided this is done under the supervision
of and in accordance with guidelines provided by the Public Prosecution
Service. It appears that this structure can – in theory at least – enhance
the effectiveness of law enforcement, as the settlement powers can be
transferred into the hands of specialist authorities or persons who, unlike
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– in many cases – the Public Prosecution Service, have relevant special
expertise. An important advantage of the arrangement of Article 37 of
the WED is the fact that the exercise of the transaction powers is coordinated by the Public Prosecution Service by means of guidelines. This
promotes unity in law enforcement. These advantages continue to exist if
the option of granting transaction powers to parties other than the Public
Prosecution Service is converted into the option to give parties other than
the Public Prosecution Service the authority to issue penalty decisions (cf.
the legislative proposal that has been submitted to this effect).
A further special characteristic of the WED is the fact that the adjudication of economic offences is primarily the responsibility of so-called
‘economic chambers’. It is an established fact that the need for expertise
and specialisation in the area of the adjudication of economic offences
still applies today. The rule still applies that the legal matter in question
is difficult to deal with. However, at the same time it can be said that,
especially because of the enormous number of differing regulations that
are enforced through the WED, ‘real’ specialisation has become unachievable within the judiciary. It can be said that the complete abolishment of
economic adjudication will, from a systematic and practical point of view,
not cause any particular problems. The procedural law foundation of
economic adjudication hardly has any added value; in actual fact specialisation can depend on self-regulation within the courts.
The WED seen in the light of legal developments
The question about the WED’s right to exist cannot be answered solely
on the basis of a comparison with general law. After all, the question is
not just whether the WED in its current form still has a right to exist, but
also whether a new, revised WED could fulfil a useful function. To this
effect the orientation and role of the WED in the enforcement of regulatory law have been outlined in the light of a number of developments.
Some examples of these developments: the enormous flight the administrative enforcement of regulatory law has taken in the last few decades;
the increasing ‘Europeanisation’ of the regulatory law; the restructuring
of investigation and prosecution practices and the ‘Public Prosecution
Service Penalty’ legislative proposal. In view of the situation as it is
currently developing in the field of criminal law, it was subsequently
assessed whether there is a need for new and different provisions within
the WED.
The main conclusion is that there are good grounds (and no dogmatic
obstacles) for including provisions relating to the coordination of administrative and criminal law enforcement, and to collaboration in this
area, in the revised WED. It must therefore be assessed which function a
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revised WED can fulfil in this respect. In particular, the following could
be considered: (1) the institutionalisation of consultation formats, (2) the
documentation of a coordinating role of the Public Prosecution Service, (3)
a statutory outline for enforcement arrangements, (4) an arrangement for
information exchange and (5) an arrangement for the so-called ‘hitching a
ride’ on someone else’s powers.
A number of other conclusions that have resulted from the exploration of
the most current developments in the area of economic criminal law are:
– In a potential revision of the WED the starting point must be that, in
addition to criminal enforcement, there are other forms of enforcement.
Article 5 of the WED, which provided for an exclusive role for the WED
in the punitive enforcement of economic law, has been superseded;
– The strength of the WED as it has developed lies in its unifying
function. It can be said that this unifying function is not only extremely
important to legislation that has been brought within the scope of the
WED, but for regulatory law as a whole. The starting point for a potential revision of the WED would therefore have to be that it must provide
an overall arrangement for the criminal enforcement of – in principle
– the whole of regulatory law;
– The progressive ‘Europeanisation’ process can (once again) create a
need for special provisions – differing from general law – in the area of
regulatory law. A revised WED provides the necessary possibilities for
this. A revised WED would be a perfect place for direct penalisation of
EU directives, should such penalisation be required.
The final balance
The findings resulting from the analysis of the special characteristics and
provisions of the current WED, embedded in a careful consideration of
the most recent developments in this area, were the basis of a number of
general conclusions and recommendations that constitute the conclusion
of this study. This concerns a selection from a number of variants of more
or less drastic forms of harmonisation and/or integration of economic and
general law, which – to focus the attention – have been reduced to three
models. Model 1: abolishment of the WED. Model 2: a drastic revision
of the WED. Model 3: a more or less limited harmonisation. Based on a
number of substantive and pragmatic considerations the assessment
ultimately resulted in the following recommendations.
– Three separate developments – generalisation, the increases in the
effective scope of the Act and the loss of exclusivity – have undermined
the WED’s right to exist. It is advisable for the WED to be drastically
revised. In this process the WED should be converted into a WOD
(Regulatory Offences Act), in other words a framework Act that, in
principle, encompasses the entire criminal law as it applies to regulatory law;
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– A new WOD should only include provisions for points at which deviation from general law is justified. Where possible, harmonisation is
recommended. Insofar as there is still a requirement for different
provisions in the area of economic criminal law, this is a result of the
regulatory character of that law, not because of its economic character.
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Bijlage 1
Conclusies en aanbevelingen
In deze bijlage wordt een opsomming gegeven van de in de voorgaande
hoofdstukken geformuleerde conclusies en aanbevelingen. De algemene
conclusies en aanbevelingen staan voorop (A), gevolgd door een overzicht
van conclusies en aanbevelingen die zien op de specifieke, huidige voorzieningen van de WED en mogelijke toekomstige veranderingen daarin (B). De
specifieke conclusies en aanbevelingen bestaan uit de onderdelen materieel
recht (B1), opsporing (B2) en voorlopige maatregelen, transactie en berechting (B3). Per conclusie of aanbeveling is aangegeven in welk onderdeel van
het rapport de conclusie is onderbouwd of de aanbeveling is verwoord.

A

Algemene conclusies en aanbevelingen

– Een drietal ontwikkelingen – communisering, de vergroting van het
werkingsbereik van de wet en het verlies aan exclusiviteit – heeft het
bestaansrecht van de WED ondergraven. Het verdient aanbeveling de
WED ingrijpend te herzien. Daarbij zou de WED omgebouwd moeten
worden tot een WOD (Wet op de ordeningsdelicten), dat wil zeggen
tot een raamwet die in beginsel het gehele ordeningsstrafrecht omvat
(Hoofdstuk 4).
Met betrekking tot het toepassingsbereik van de Wet op de economische delicten is geconcludeerd dat deze aanvankelijk vrij beperkt was.
Bij de inwerkingtreding bestreek de wet vooral voorschriften betreffende het concrete, dagelijkse handelsverkeer. Het merendeel van de
in de WED opgenomen wetten had betrekking op de regulering van
de dagelijkse productie, distributie en prijsvorming van goederen.
Dit oorspronkelijke, inhoudelijke verschil is in de loop der jaren min
of meer losgelaten. Een belangrijk deel van de door de WED bestreken wetgeving mist tegenwoordig een directe band met het concrete,
dagelijkse goederenverkeer. De toedeling van wetten aan de WED
blijkt tegenwoordig in veel gevallen te zijn gebaseerd op pragmatische overwegingen. Deze overwegingen zien op de geschiktheid
van het door de WED geleverde instrumentarium voor de strafrechtelijke handhaving van een wet (zoals het bijzondere sanctiestelsel
en de relatief ruime opsporingsbevoegdheden). Door deze meer
pragmatische toedeling van wetten is het tegenwoordig veel minder
eenvoudig dan eertijds om een inhoudelijk verschil te benoemen
tussen enerzijds de wetgeving die onder de WED valt, en anderzijds
strafrechtelijk gehandhaafde ordeningswetgeving die niet onder de
WED valt. Voorzover een verschil kan worden aangegeven tussen
deze ‘wettenfamilies’ lijkt dit verschil samen te hangen met de bron
van de bijzondere wet. Bepaalde ministeries, zoals het ministerie van
Defensie, hebben minder wetten ‘in de WED’ dan andere ministeries
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1).
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– Het uitgangspunt bij een eventuele herziening van de WED zou moeten
zijn dat zij een algemene regeling dient te geven voor de strafrechtelijke
handhaving van in beginsel het gehele ordeningsrecht. Daarmee blijft
de eenheidscheppende functie van de WED behouden (Hoofdstuk 3,
paragraaf 3.1.1).
– In een nieuwe WOD dienen alleen voorzieningen te worden opgenomen
op punten waarop een afwijking van het commune recht gerechtvaardigd is. Waar mogelijk verdient harmonisatie aanbeveling. Voorzover
nog behoefte bestaat aan afwijkende voorzieningen op het terrein van
het economisch strafrecht, is dat vanwege het ordeningskarakter van dat
recht, niet vanwege het economisch karakter daarvan (Hoofdstuk 4).
– Bij een eventuele herziening van de WED dient het uitgangspunt te zijn
dat naast de strafrechtelijke handhaving andere vormen van handhaving staan. Art. 5 WED, dat voorzag in een exclusieve rol voor de WED
bij de punitieve handhaving van het economisch recht, is achterhaald
(Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1).
De WED kende aanvankelijk een in beginsel gesloten strafstelsel. Tenzij de wet anders bepaalde, konden slechts de in de WED
geregelde straffen worden opgelegd. De geslotenheid van dit stelsel
moet tegenwoordig verregaand worden gerelativeerd. Dit gold bij
de inwerkingtreding van de WED reeds voor de maatregelen die in
het kader van de economische strafrechtspleging konden worden
opgelegd. Daarnaast kan worden geconstateerd dat er tegenwoordig
weinig meer over is van het aanvankelijke, op art. 5 WED gebaseerde
primaat van het strafrecht bij de handhaving van wetten die onder
de WED vallen. De ondergraving van dit primaat valt met name toe
te schrijven aan de ontwikkeling van bestuurs-(straf)rechtelijke
handhavingstrajecten. Deze haaks op art. 5 WED staande opmars
van de bestuursrechtelijke handhaving maakt een nadere positionering van de WED noodzakelijk. (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.1).
– De herziening van de WED dient gepaard te gaan met een ander
systeem van strafbaarstelling. De ellenlange lijsten zullen daarbij
verdwijnen. In de WOD wordt volstaan met het definiëren van de
verschillende categorieën ordeningsdelicten met het daarbijbehorende
sanctiepakket. De strafbaarstelling als ordeningsdelict vindt plaats in
de bijzondere wet zelf (Hoofdstuk 4).
De wijze van strafbaarstelling binnen de WED wijkt in belangrijke mate af van de wijze van strafbaarstelling in het Wetboek
van Strafrecht. De WED stelt geen straf op gedragingen, maar op
‘overtredingen van voorschriften’, gesteld bij of krachtens in art.
1 of art. 1a opgenomen bepalingen. Deze bijzondere wijze van
strafbaarstelling is niet uniek voor het ordeningsstrafrecht. De
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strafbaarstelling van overtredingen van ‘voorschriften’ is een
uitdrukking van het sluitstukkarakter van het strafrecht. De bijzondere strafbaarstellingstechniek die onder meer in de WED voorkomt,
vindt zijn rechtvaardiging in het ordeningskarakter van de onderliggende wetgeving (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.1). De handhaving
van het ordeningsrecht wordt gecompliceerd door het gegeven dat
ordeningswetgeving zich veelal bedient van gelede normstelling. Het
vinden van een gebods- of verbodsvoorschrift wordt door deze regeltechniek bemoeilijkt. Een alternatief is evenwel moeilijk denkbaar.
Een kenmerk van ordeningswetgeving is immers dat zij veelal een
grote hoeveelheid gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften kent
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.1.2).
– Het belang van een uniform sanctiestelsel op het terrein van het
(economisch) ordeningsrecht is gezien de volumetoename sedert de
inwerkingtreding van de WED toegenomen. De volumetoename van de
WED heeft evenwel meegebracht dat het sanctiestelsel zoals de WED dat
kent, tegenwoordig te weinig gedifferentieerd is. De uniformiteit van het
oorspronkelijke (gesloten) strafstelsel was geënt op de relatief weinige,
onderling sterk inhoudelijk samenhangende economische delicten. De
huidige veelheid van economische delicten kent een veel minder sterke
inhoudelijke samenhang. Niettemin geldt voor alle ‘nieuwe’ delicten het
oorspronkelijke sanctiestelsel. De sterk verminderde samenhang tussen
‘de’ economische delicten vereist een daarop aangepast rijker geschakeerd strafstelsel (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.2.2).
– Het voortschrijdende proces van ‘europeanisering’ kan opnieuw de
behoefte doen ontstaan aan bijzondere – van het commune recht
afwijkende – voorzieningen op het terrein van het ordeningsrecht. Een
herziene WED biedt daarvoor de nodige mogelijkheden. Directe strafbaarstelling van EU-verordeningen is bij uitstek op zijn plaats in de
WOD (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2).
– Het WED-stelsel van (t.o.v. het Wetboek van Strafvordering) ruime
opsporingsbevoegdheden is als stelsel goed te verdedigen. Dat geldt
echter niet voor elk van de afzonderlijke opsporingsbevoegdheden
waarin titel III WED voorziet (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1.1).
Ordeningswetgeving beoogt rechtsgoederen te beschermen waaraan
uit het oogpunt van het ‘het algemeen belang’ veel gewicht wordt
toegekend. Overtredingen van ordeningswetgeving raken dan ook
primair het ‘algemeen belang’, terwijl particuliere burgers daardoor
niet noodzakelijkerwijs (direct) in hun privé-belangen worden getroffen. De overheid moet het dan ook niet alleen hebben van actieve
medewerking (aangiftes en dergelijke) door burgers. Overtredingen
van ordeningswetgeving komen meestal slechts aan het licht door
actief toezicht en speurwerk van overheidswege. Dat vraagt om
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speciaal daarop toegesneden instrumenten, zoals ‘ruime’ toezichtbevoegdheden voor het bestuur (waarvoor bijv. het verdenkingsvereiste
niet geldt), teneinde een effectieve wetshandhaving mogelijk te
maken. Dat brengt per definitie met zich mee dat de opsporingsbevoegdheden in het kader van de strafrechtelijke handhaving van
ordeningswetgeving (als sluitstuk van de primair bestuursrechtelijke
handhaving) daarmee in de pas zullen moeten lopen. Daarmee is een
belangrijke rechtvaardiging van het stelsel van (t.o.v. het Wetboek van
Strafvordering) ruimere opsporingsbevoegdheden gegeven, zij het
dat dit niet zonder meer geldt voor elk van de afzonderlijke bevoegdheden waarin het stelsel voorziet (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1.1).
– In het economisch strafrecht dient te worden vastgehouden aan een
ruim opsporingsbegrip. Aanbeveling verdient bij een herziening van de
WED uit te gaan van de ruime omlijning van de opsporingstaak zoals
die in het kader van Strafvordering 2001 is voorgesteld (Hoofdstuk 3,
paragraaf 3.1.3.2).
Met betrekking tot het opsporingsbegrip lijkt zich een proces
van ‘communisering’ te voltrekken. De plannen tot opneming
van een ruim opsporingsbegrip in art. 132a Sv zijn in een vergevorderd stadium (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.2). In het kader
van Strafvordering 2001 zijn voorts voorstellen gedaan om de
regeling van de bijzondere opsporing (de toedeling van taken en
de toekenning van bevoegdheden) te integreren in het Wetboek
van Strafvordering (Hoofstuk 3, paragraaf 3.3.3). Een en ander zou
betekenen dat de WED op het terrein van de opsporing haar functie
verliest. Onduidelijk is overigens wat de toekomstige Wet op de
BOD’s op dit punt in petto heeft (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.2).
– Er bestaan geen dogmatische belemmeringen om in een herziene WED
voorzieningen op te nemen met betrekking tot de afstemming van de
bestuurlijke en de strafrechtelijke wetshandhaving en met betrekking
tot de samenwerking op dat terrein (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2). De
WED zou op dit punt een brugfunctie kunnen vervullen (Hoofdstuk 4).
– Onderzocht dient te worden of en in hoeverre een herziene WED een
functie kan vervullen met betrekking tot de onderlinge afstemming
van de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke handhaving en met
betrekking tot de samenwerking op dat terrein. Daarbij kan in het
bijzonder gedacht worden aan (1) institutionalisering van overlegvormen, (2) vastlegging van een coördinerende rol van het OM, (3)
wettelijke inkadering van handhavingsarrangementen, (4) regeling van
informatie-uitwisseling en (5) regeling van het zogenoemde ‘meeliften’
(Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.3).
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B
B.1

Specifieke aanbevelingen en conclusies
Materieel recht

– Het bestaansrecht van de in de WED voorkomende ‘afroomboete’ (art. 6
lid 1, laatste volzin) moet opnieuw worden bezien. De formulering
– en daarmee het toepassingsbereik – lijkt beperkt te zijn tot concrete
handelsvoorschriften. Mocht bij continuering van de bepaling de band
met goederen worden doorgesneden, dan rijst de vraag of er nog wel een
voldoende onderscheidend verschil bestaat met de commuunrechtelijke
maatregel van voordeelsontneming (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.1).
– Bepaalde aspecten van de bijkomende straf van art. 7 onder a WED
– de ontzetting van bepaalde in art. 28 Sr genoemde rechten – moeten
worden heroverwogen. Deze heroverweging betreft in ieder geval de
afwijkende duur van de economische ontzetting, de ontzetting van het
actieve en passieve kiesrecht bij verkiezingen die niet zien op volksvertegenwoordiging en het ongedifferentieerd, ten aanzien van ieder
economisch delict, kunnen opleggen van de ontzetting (Hoofdstuk
2, paragraaf 2.2.3.2, De ontzetting van bepaalde in art. 28 genoemde
rechten).
– Met betrekking tot de bijkomende straf van stillegging van de onderneming (art. 7 onder c WED) moet worden gedifferentieerd in het
toepassingsbereik van de sanctie. De rechtvaardiging van het ten
aanzien van ieder economisch delict kunnen opleggen van de stillegging is onder spanning komen te staan. De eerder geconstateerde
algemene noodzaak tot differentiatie van het sanctiestelsel van de WED
doet zich vooral gevoelen bij een zware sanctie als de stillegging van de
onderneming. Het verdient evenwel aanbeveling te onderzoeken of de
stillegging niet (ook) zou moeten kunnen worden opgelegd bij bepaalde
niet-economische delicten. Daarbij valt op voorhand te denken aan de
commuunrechtelijke milieudelicten en bedrijfsmatig gepleegde opiumwetdelicten (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2, Gehele of gedeeltelijke
stillegging van de onderneming).
– Tussen de ‘verruimde’ verbeurdverklaring van art. 7 onder e WED en de
commune regeling van art. 33a Sr bestaat nauwelijks tot geen verschil
meer. Overwogen moet worden of de regelingen van de commune en
de verruimde economische verbeurdverklaring niet geharmoniseerd
zouden kunnen worden. Daarbij verdient het in ieder geval aanbeveling om, gezien de ruime jurisprudentie, de (uiteindelijke) commune
regeling nader te verduidelijken (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2,
Verbeurdverklaring).
– Overweging verdient om de bijkomende straf van art. 7 onder f WED te
schrappen (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.2.2, Ontzetting van rechten en
ontzegging van voordelen, van overheidswege toegekend, en Hoofdstuk
3, paragraaf 2.3.1).
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– Overweging verdient het sanctiepakket aan te vullen met de mogelijkheid een last onder dwangsom op te leggen en de mogelijkheid
bestuursdwang toe te passen (Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.1).
– Aangezien de economische strafrechter niet meer de mogelijkheid heeft
om de veroordeelde bij wijze van maatregel te verplichten tot de storting
van een waarborgsom, verdient het kunnen dreigen met een dwangsom
bij toepassing van de maatregel van art. 8 onder c WED nadere overweging (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2).
– Het ongedifferentieerd kunnen opleggen van de bijkomende straf
‘openbaarmaking van de uitspraak’ (art. 7 onder g WED) moet worden
heroverwogen. Een insteek voor het onderzoek naar differentiatie wordt
mogelijk geboden door een nadere analyse van de (schaarse) gevallen waarin in het economisch strafrecht de openbaarmaking van de
uitspraak is gelast (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2, Openbaarmaking
van de uitspraak).
– Ten aanzien van de maatregel onderbewindstelling (art. 8 onder b WED)
moet worden heroverwogen of de maatregel ten aanzien van ieder
misdrijf moet kunnen worden opgelegd (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2).
– Aan het bestaansrecht van art. 8 onder c WED kan worden getwijfeld,
omdat de verplichtingen ook in het kader van een voorwaardelijke
veroordeling kunnen worden opgelegd. Bij een onvoorwaardelijke
veroordeling biedt het kunnen opleggen van de maatregel echter de
nodige voordelen (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.2).
– Het bestaansrecht van art. 13 WED moet worden heroverwogen gezien
de beperkte betekenis van de bepaling, en gezien het feit dat art. 13
WED nauw samenhangt met de oorspronkelijke reikwijdte van de WED.
Aannemelijk lijkt dat op zijn minst moet worden gedifferentieerd in het
toepassingsbereik van art. 13 WED (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.3).
– Het bepaalde in art. 13 lid 2 WED kan – voorzover het gaat om overleden natuurlijke personen – worden geschrapt. Onduidelijk is echter de
situatie waarin de onderneming van een rechtspersoon onder bewind
is gesteld, waarna de rechtspersoon ‘overlijdt’. Art. 75 Sr geldt niet voor
rechtspersonen, zodat executie in beginsel wel mogelijk zou zijn. Het
verdient aanbeveling deze situatie nader in de wet te verduidelijken
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.3).
– Onzeker is of de maatregel van art. 8 onder c WED (de reparatio)
na overlijden van de veroordeelde ten uitvoer kan worden gelegd.
Voorzover dit wel zou kunnen (hetgeen overeen zou stemmen met de
oorspronkelijke bedoeling van de WED-wetgever), rijzen diverse praktische problemen. Voorzover tegenwoordig nog behoefte bestaat aan het
kunnen executeren van de reparatio na het overlijden van de veroordeelde is een regeling van de praktische uitvoering van de executie op
haar plaats. Indien de wetgever inderdaad de mogelijkheid tot executie
van de reparatio na overlijden van de veroordeelde wil handhaven,
dan verdient het, vanuit het oogpunt van rechtszekerheid en gezien
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–

–

–

–
–

het huidige art. 75 Sr, aanbeveling om dit executierecht uitdrukkelijk
te regelen. Een dergelijke regeling kan eenvoudig totstandkomen door
– vergelijkbaar met de ontnemingsmaatregel – de executie van de
reparatio uitdrukkelijk van de hoofdregel van art. 75 Sr uit te zonderen
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.4).
Bij continuering van de materie van art. 16 WED dient de vraag onder
ogen te worden gezien of er met betrekking tot de maatregel die op
grond van art. 16 WED kan worden opgelegd, tevens een met art. 10
WED vergelijkbare voorziening in de wet moet worden opgenomen.
Meer fundamenteel rijst de vraag hoe de medewerking van de erfgenamen aan het uitvoeren van de reparatio (de maatregel van art. 8
onder c WED) effectief kan worden afgedwongen. Het bestuursrecht
biedt op dit punt een mogelijke oplossing. Aan de erfgenamen zou de
last opgelegd kunnen worden zekere handelingen te verrichten; bij niet
uitvoeren van de last zou vervolgens een dwangsom kunnen worden
verhaald op de boedel. Een dergelijke constructie vereist een expliciete
formeelwettelijke grondslag (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.5).
Ook ten aanzien van art. 16 WED geldt dat het bestaansrecht van de
bepaling zeer sterk is verweven met de oorspronkelijke bedoeling en
reikwijdte van de WED. Reeds daarom is twijfelachtig of de bepaling
– een uitzondering op art. 69 Sv – behouden moet blijven. Afhankelijk
van de aard van de voorwerpen waarvoor art. 16 WED eventueel
behouden zou moeten blijven verdient het aanbeveling de voorziening
in samenhang te bekijken met het kunnen uitspreken van de onttrekking aan het verkeer bij afzonderlijke rechterlijke beschikking (art. 36b,
aanhef en onder ten 4e Sr) (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.3.5).
Bezien moet worden of er heden ten dage nog behoefte bestaat aan
de aparte strafrechtelijke voorzieningen, neergelegd in art. 26, 33 en
34 WED, gezien het bepaalde in art. 184, 195 en 198 Sr. De commuunrechtelijke bepalingen zouden zonder meer kunnen worden aangevuld
met voorzieningen die specifiek zien op economische delicten. De
civielrechtelijke bepaling van art. 35 zou mogelijk in art. 94d Sv kunnen
worden geïntegreerd (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.5).
Er bestaat geen noodzaak de voorziening, neergelegd in art. 3 WED, te
handhaven (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.6.1).
Art. 4 WED kan worden gemist. Ook zonder een bepaling als art. 4 WED
zal de poging tot en de medeplichtigheid aan een economisch misdrijf
onderworpen kunnen worden aan het sanctiepakket van de WED
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.2.6.2).

B.2

Opsporing

– Het is, mede gelet op het feit, dat de WED in de loop van de tijd een
steeds groter werkingsbereik heeft gekregen, wenselijk de ruime discretionaire bevoegdheden die in de WED aan de opsporingsambtenaren
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–

–

–

–

–

van art. 17 WED worden toegekend, wettelijk in te perken en daartoe
de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets (meer dan nu het geval
is) wettelijk voor te structureren en af te stemmen op de verschillende
categorieën overtredingen die onder het bereik van de WED vallen
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2 (verschillende subparagrafen)).
De eenheidsscheppende functie van de WED (of de WOD) op het
terrein van de strafrechtelijke handhaving van ordeningswetgeving laat
onverlet dat er binnen de WED (of de WOD) ruimte moet zijn voor differentiatie: verscheidenheid in eenheid. In dat verband is het wenselijk te
differentiëren in de opsporingsambtenaren aan wie bepaalde opsporingbevoegdheden kunnen worden toegekend, alsmede in de gevallen
waarin, en de voorwaarden waaronder deze opsporingsbevoegdheden
door de verschillende categorieën opsporingsambtenaren kunnen
worden toegepast (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2 (verschillende subparagrafen)).
Voor wat betreft de differentiëring in de toedeling van taken en
bevoegdheden aan de verschillende categorieën opsporingsambtenaren verdient aanbeveling daartoe – bij voorkeur in het Wetboek van
Strafvordering – een geïntegreerd (gemeenschappelijk) wettelijk kader
te creëren. Daarbij kan worden aangehaakt bij de voorstellen van de
onderzoeksgroep Strafvordering 2001. De differentiëring in de gevallen
waarin, en de voorwaarden waaronder, bepaalde bevoegdheden kunnen
worden toegepast, zal tot uitdrukking moeten komen in de bepalingen
van de WED (of de WOD) waarin de afzonderlijke opsporingsbevoegdheden zijn geregeld (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2 (verschillende
subparagrafen)).
Indien het concept-wetsontwerp ‘Verruiming van de mogelijkheden
tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven’ tot wet
wordt verheven, is er voor de handhaving van ordeningswetgeving
geen behoefte meer aan een ander, van het commune recht afwijkend,
opsporingsbegrip. Zo niet, dan verdient het aanbeveling om voor de
handhaving van ordeningswetgeving uit te gaan van het opsporingsbegrip zoals is voorgesteld door de onderzoeksgroep Strafvordering 2001
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.1.2 en Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.2).
Het is wenselijk de onheldere verhouding tussen art. 142 lid 1 onder c Sv
en art. 17 lid 1 onder 2e WED weg te nemen, bijvoorbeeld door art. 17 lid
1 onder 2e te ‘verplaatsen’ naar art. 142 Sv, dan wel door werk te maken
van een ‘meer eenduidig beleid’ op dit terrein, zoals bij het concipiëren
van de Politiewet 1993 is overwogen (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.1).
De regeling van art. 142 lid 4 Sv dient zodanig te worden aangepast dat
het BBO tevens van toepassing is op de toezichthouders die op grond
van art. 142 lid 1 onder c Sv in verordeningen van lagere wetgevers
zijn aangewezen en zijn beëdigd als BOA, maar die naar de letter van
de wet niet vallen onder het bereik van art. 142 lid 4 Sv en het daarop
gebaseerde BBO (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.1).

Bijlage 1

– De in de WED geregelde bevoegdheid tot inbeslagneming (art. 18 lid
1 WED) dient te worden geharmoniseerd met de in het Sv geregelde
bevoegdheid tot inbeslagneming (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.2).
– Indien in het Sv zou worden voorzien in de mogelijkheid om een
bevel tot uitlevering tevens te richten tot de verdachte en tot nietprofessionele verschoningsgerechtigden, ligt harmonisatie tussen de
desbetreffende regelingen in de WED (art. 18 lid 2) respectievelijk in
het Sv voor de hand. Zo niet, dan heeft de desbetreffende regeling in de
WED zelfstandig bestaansrecht (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.2).
– Artikel 24 lid 2 WED (opwerpen van wegversperringen op last van een
vakminister) dient te worden geschrapt of ten minste te worden herzien
(Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.9).
– Artikel 25 WED kan worden geschrapt (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.2.11).
– Artikel 27 WED kan worden geschrapt (Hoofdstuk 2, paragraaf
2.3.2.12).
– Met betrekking tot de institutionalisering van overlegvormen en de
wettelijke inkadering van handhavingsarrangementen kan worden
geconcludeerd dat art. 58 (van de contactambtenaar) kan worden
geschrapt. Overwogen zou kunnen worden dit artikel te vervangen
door een wettelijke regeling waarin het zogenoemde ‘driehoeksoverleg’ wettelijk wordt verankerd. Daarin zou aan de vakministers de
bevoegdheid kunnen worden toegekend om een driehoeksoverleg
in het leven te roepen, met een verplichting tot terugkoppeling en
rapportage. Daarnaast (of daaraan gekoppeld) verdient het overweging
ook de samenwerkingsvormen op het terrein van de handhaving van
ordeningswetgeving (de zgn. ‘handhavingsconvenanten en -arrangementen’) wettelijk te verankeren (Hoofdstuk 2, paragraaf 3.3. en
Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.3.3).
B.3

Voorlopige maatregelen, transactie en berechting

– Een van de officiersmaatregelen, te weten het bevel tot opslag en
bewaring, leunt dicht tegen de inbeslagnemingsbevoegdheid aan. Met
behoud van zijn specifieke eigenaardigheden, zoals de mogelijkheid
om de kosten van opslag en bewaring voor rekening van de verdachte te
laten komen, zou de maatregel als bijzondere variant van de commuunstrafvorderlijke inbeslagnemingsbevoegdheid kunnen worden
beschouwd, overigens zonder het bevel met inbeslagneming te vereenzelvigen. Deze bijzondere variant van de inbeslagnemingsbevoegdheid
zou ten aanzien van (bepaalde) economische delicten in het Wetboek
van Strafvordering geregeld kunnen worden (Hoofdstuk 2, paragraaf
2.4.1).
– Onderzocht moet worden of de voorlopige maatregel ook op andere
terreinen dan het economisch ordeningsrecht goede diensten kan
bewijzen. Zo zou het bij wege van voorlopige maatregel kunnen bevelen
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van de ‘stillegging van de onderneming’ een adequaat, aanvullend
strafrechtelijk wapen kunnen betekenen bij de handhaving van de
Opiumwetvoorschriften (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.4.4).
– De toekenning van transactiebevoegdheid aan anderen dan de
officier van justitie lijkt – althans in theorie – de effectiviteit van de
wetshandhaving te kunnen bevorderen, daar de afdoeningsbevoegdheid in handen kan komen van gespecialiseerde organen of personen
die – anders dan in veel gevallen het OM – over bijzondere deskundigheid ten aanzien van de te handhaven materie kunnen beschikken.
Belangrijk voordeel van de regeling van art. 37 WED is dat de uitoefening van de transactiebevoegdheid door middel van richtlijnen wordt
gecoördineerd door het OM. De eenheid in de rechtshandhaving wordt
daarmee bevorderd. Deze voordelen blijven bestaan indien – zoals is
voorgesteld – de mogelijkheid om transactiebevoegdheid aan anderen
dan het OM te verlenen wordt omgezet in de mogelijkheid om anderen
dan het OM de bevoegdheid te geven strafbeschikkingen uit te vaardigen (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.1 en Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4).
– De noodzaak van deskundigheid en specialisatie op het terrein van de
berechting van economische delicten gaat heden ten dage nog steeds
op. Nog steeds geldt dat de betrokken wettelijke materie moeilijk te
hanteren is. Tegelijkertijd echter kan gezegd worden dat ‘echte’ specialisatie, juist vanwege het enorme aantal uiteenlopende regelingen
dat via de WED wordt gehandhaafd, binnen de rechterlijke macht
onbereikbaar is geworden (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2).
– Systematisch en praktisch gezien levert het geheel laten vervallen van
de economische berechting geen bijzondere bezwaren op. De formeelwettelijke fundering van de economische berechting heeft nauwelijks
toegevoegde waarde; de facto kan specialisatie afhangen van zelfregulering binnen de gerechten (Hoofdstuk 2, paragraaf 2.5.2).

Bijlage 2
Overzicht straftoemetingspraktijk
en afdoening OM (WED)
De WED biedt in art. 6, 7 en 8 een ruime hoeveelheid bijzondere straffen
en maatregelen. Met behulp van gegevens van het CBS is een overzicht
gemaakt van de WED-sancties die in de periode 1994 tot en met 2002 op
basis van deze artikelen zijn opgelegd. Onderdeel A betreft de sanctieoplegging door de rechter in eerste aanleg, en onderdeel B betreft de
afdoening door het OM.297

A

Rechter in eerste aanleg

Tabel 1 laat zien dat het aantal sancties dat opgelegd wordt elk jaar daalt.
In 1994 werden er veel meer sancties opgelegd dan in 2002. Verder wordt
duidelijk dat de geldboete veruit de meest opgelegde sanctie is binnen de
WED. Verder is in de afgelopen jaren elke keer in minder dan 1% van de
gevallen stillegging van de onderneming opgelegd terwijl dat toch een
straf is die specifiek voor de WED geldt. De gevangenisstraf wordt vaker
opgelegd dan de stillegging van de onderneming. Ook verbeurdverklaring
wordt vaker opgelegd.
Er zijn ook cijfers beschikbaar die specifiek laten zien welke sancties er
worden opgelegd aan natuurlijke personen respectievelijk rechtspersonen.
Bij vergelijking van die cijfers was er geen groot verschil te ontdekken.
Logischerwijze ligt het percentage van de opgelegde boete hoger bij de
rechtspersonen aangezien in die categorie de sanctie gevangenisstraf
en werkstraf ontbreekt. Het aantal gevallen waarin de stillegging van de
onderneming is opgelegd ligt bij beide categorieën ongeveer gelijk (telkens
onder de 1%). Verder wordt in beide categorieën heel weinig gebruik
gemaakt van de andere bijzondere straffen en maatregelen die in art. 7 en
8 WED staan genoemd.
Bij de natuurlijke personen is alleen in 1998 en 1999 de sanctie ‘overige
maatregelen’ opgelegd, waaronder de onderbewindstelling is begrepen.
De overige bijkomende straffen, waar onder meer het openbaar maken
van het vonnis onder valt, zijn voor natuurlijke personen in het geheel
niet opgelegd. De verbeurdverklaring van voorwerpen werd wel elk jaar
opgelegd. Alleen in 1994 lag dat percentage nog boven de 2%, maar daarna
lag het er steeds onder.
Bij de rechtspersonen is alleen in 2001 gebruikgemaakt van de overige
maatregelen waar de onderbewindstelling en oplegging van verplichtingen onder vallen. De overige bijkomende straffen waar de ontzegging van
297 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003.
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Tabel 1

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties binnen de WED voor natuurlijke
personen en rechtspersonen, 1994-2002

Totaal aantal
opgelegde sancties

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

6.615

5.905

6.015

6.465

5.500

4.940

4.750

3.955

3.975

In percentages
Gevangenisstraf

1,74

4,74

4,99

3,40

2,45

3,85

6,11

2,02

1,38

Geldboete

90,17

90,17

88,45

90,33

90,55

90,59

88,53

94,06

92,83

Werkstraf

0,08

0,42

0,50

0,39

0,36

0,39

0,74

0,63

1,28

Overige hoofdstraffen*

0,15

0,34

0,08

0

0,09

0,10

0,21

0,13

0,38

Onttrekking aan het
verkeer

2,27

1,52

1,33

0,77

1,27

0,87

0,84

0,76

0,63

Betaling aan de Staat

1,13

0,85

0,75

0,62

0,64

0,39

0,63

0,25

0,88

Overige maatregelen**

0

0

0

0

0,09

0,10

0

0,13

0,13

Verbeurdverklaring

1,51

1,44

1,33

1,01

0,82

0,96

1,05

1,01

1,38

Stillegging van de
onderneming

0,53

0,51

0,75

0,62

0,55

0,58

0,53

0,63

0,63

Straf onbekend***

2,34

1,95

1,75

2,78

3,09

1,92

1,37

0,51

0,51

*

Hechtenis, tuchtschool, arrest en berisping

** Jeugd TBS, OTS, onderbewindstelling, oplegging van verplichtingen
*** Door het CBS is nog een categorie sancties samengesteld: dat zijn de ontzegging van bepaalde rechten, het openbaar maken
van het vonnis en de storting in een waarborgfonds. Alleen in 1995 is in 0,08% van de gevallen deze sanctie opgelegd. Naar
huidig recht is echter de storting in een waarborgfonds geen sanctie meer. Krachtens art. 14c lid 2 onder 3 Sr is het een
bijzondere voorwaarde die de rechter bij een voorwaardelijke veroordeling kan opleggen.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003

bepaalde rechten of het openbaar maken van het vonnis onder vallen,
zijn alleen in 1995 opgelegd en dan nog maar in 0,08% van het aantal
opgelegde sancties. Verbeurdverklaring is ook bij rechtspersonen elk jaar
opgelegd en dan in minder dan 1% van de opgelegde sancties.

B

Afdoening door het OM

Tabel 2 laat zien dat de meeste zaken door het OM worden afgedaan door
middel van een ‘transactie met geldsom’. De overige wijzen van afdoening worden maar heel weinig toegepast. Ontneming van wederrechtelijk
verkregen voordeel kan langs twee wegen geschieden.

Bijlage 2

Tabel 2

OM-afdoeningen binnen de WED voor natuurlijke personen en rechtspersonen,
1994-2002*

Totaal aantal
afdoeningen
Totaal aantal sepots

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

30.860

27.725

24.285

20.610

23.950

25.550

23.165

22.585

24.540

5.280

4.330

4.340

3.980

3.325

2.830

3.195

2.875

3.900

21.130

19.170

16.980

14.250

17.420

20.110

17.450

17.305

17.595

2.670

1.865

1.550

1.220

1.945

1.740

1.280

1.420

1.895

570

310

400

290

345

285

290

465

705

780

715

740

595

650

405

555

510

435

425

300

275

275

265

185

395

675

805

Technische sepots

8,08

7,84

9,66

11,50

6,99

6,44

8,03

6,69

7,74

Beleidssepots

9,02

7,78

8,21

7,81

6,89

4,64

5,76

6,04

8,15

68,11

70,39

69,45

68,61

71,44

78,16

74,85

76,05

71,17

Inbeslagname

0,31

0,49

0,31

0,17

0,08

0,12

0,24

0,29

0,22

Verbeurdverklaring

-

0,02

0

-

-

-

-

-

-

Ontneming wederrechtelijk verkregen
voordeel
Vergoeding van de
schade
Ontneming voordeel
art. 36 WED
Voorwaarde tot
presteren

-

-

-

-

0

0

0

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,19

0,92

0,16

0

0

0,02

0,05

0,16

0,06

-

-

-

-

0,22

0,14

-

0

0,06

0,15

0,25

0,18

0,17

-

-

-

-

0,02

0,02

0,04

0,08

0,06

0,04

0,12

Totaal aantal
transacties
Totaal aantal
overdrachten**
Totaal voeging ad
informandum
Totaal voeging ter
berechting
Onbekend

In percentages:

Transactie met:
Geldsom

Werkstraf / ATAN
Overdrachten

8,65

6,73

6,38

5,92

8,12

6,81

5,53

6,29

7,72

Voeging ad
informandum

1,85

1,12

1,65

1,41

1,44

1,12

1,25

2,06

2,87

Voeging ter berechting

2,53

2,58

3,05

2,89

2,71

1,59

2,40

2,26

1,77

Onbekend

1,38

1,08

1,13

1,33

1,11

0,72

1,71

2,99

3,28

*

Een liggend streepje betekent dat de waarde nihil is.

** Overdracht: overdracht aan OvJ in ander arrondissement.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2003
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Uit de cijfers volgt dat de rechter weinig gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheid om de bijzondere straffen en maatregelen van de WED op
te leggen. Er zijn in de periode 1994-2002 met name geldboetes opgelegd,
maar de specifieke sancties van de WED zijn weinig opgelegd. Verder
blijkt dat het OM de meeste zaken afdoet door middel van een transactie
met daaraan verbonden een geldsom.

Bijlage 3
Overzicht van wetten die niet of
ten dele onder de WED vallen
Om een beeld te krijgen waarom bepaalde wetten wel of niet onder de WED
vallen, is onder meer onderzocht hoeveel bijzondere wetten niet door de
WED worden bestreken. Dat blijken er meer dan 150 te zijn. Vervolgens
zijn deze bijzondere wetten gecategoriseerd. De categorieën sociale zekerheidswetgeving en wetgeving rondom onderwijs worden gedomineerd door
bijzondere wetten. Deze categorieën zijn nauwelijks vertegenwoordigd in
de WED. Dit ligt anders in de categorie milieu, want de milieuwetgeving
valt grotendeels wel onder de WED. Voor de categorieën vervoer, gezondheidszorg en dieren/landbouw geldt dit niet. Deze categorieën kennen een
aantal bijzondere wetten, maar een aantal wetten dat onder de WED valt,
kan ook onder deze categorieën worden gebracht. Nadat er een overzicht
was gemaakt van de bijzondere wetten, bleken er dertien wetten tussen
te zitten die zowel eigen strafbepalingen kennen als ook onder de WED
vallen. De vraag of een wet of wetsfamilie wel of niet in de WED is opgenomen lijkt, zo blijkt uit het overzicht, in belangrijke mate samen te vallen
met de vraag bij welk ministerie de wet of de wetsfamilie is ondergebracht.

A

Overzicht wetten die niet onder de WED vallen

Defensie
– Wet behoud scheepsruimte 1939
– Wetboek van Militair Strafrecht
– Havennoodwet
– Inkwartieringswet
– Kaderwet dienstplicht
– Oorlogswet voor Nederland
– Wet gewetensbezwaren militaire dienst
– Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding 1939
– Wet oorlogsstrafrecht
– Wet verbod om sommige artikelen te laden in of te vervoeren met
vissersvaartuigen
Vervoer
– Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart
– Schepenwet
– Binnenschepenwet
– Locaalspoor- en Tramwegwet
– Loodsenwet
– Luchtvaartwet
– Meetbrievenwet 1981
– Scheepvaartverkeerswet
– Spoorwegwet
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stoomwet
Vervoersnoodwet
Wegenverkeerswet 1994
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen
Wet ambulancevervoer
Wet havenstaatcontrole
Wet personenvervoer 2000
Wet Raad voor de Transportveiligheid
Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart
Wrakkenwet
Zeebrievenwet

Sociale zekerheidswetgeving
– Algemene bijstandswet
– Algemene Kinderbijslagwet
– Algemene Nabestaandenwet
– Algemene Ouderdomswet
– Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
– Coördinatiewet sociale verzekering
– Toeslagenwet
– Werkloosheidswet
– Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
– Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
– Wet financiering volksverzekeringen
– Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
– Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
– Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
– Ziekenfondswet
– Ziektewet
Fiscale wetgeving
– Algemene wet inzake Rijksbelastingen
– Douanewet
– Invorderingswet 1990
– Wet op de belastingen van rechtsverkeer
– Wet op de accijns
– Wet op de omzetbelasting 1968
– Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele
andere produkten
Intellectuele eigendom
– Rijksoctrooiwet
– Rijksoctrooiwet 1995
– Auteurswet 1912
– Handelsnaamwet

Bijlage 3

Dieren / Landbouw en Visserij
– Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
– Nertsen-Ziektewet
– Runderhorzelwet
– Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967
– Veewet
– Verenwet
– Visserijwet 1963
– Vogelziektenwet
– Wet op de dierenbescherming
– Wet op de dierproeven
– Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
– Wet tot wering van besmettelijke ziekten bij knaagdieren
– Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond
– Landbouwuitvoerbesluit 1963
Gezondheidszorg
– Noodwet Geneeskundigen
– Quarantainewet
– Wet afbreking zwangerschap
– Wet inzake bloedvoorziening
– Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
– Wet op de medische hulpmiddelen
– Wet op het bevolkingsonderzoek
Onderwijs
– Leerplichtwet 1969
– Wet educatie en beroepsonderwijs
– Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
– Wet op het voortgezet onderwijs
– Wet studiefinanciering 2000
– Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Veiligheid
– Wet bescherming bevolking
– Wet bescherming persoonsgegevens
– Wet op de weerkorpsen
– Wet veiligheidsonderzoeken
– Wet verplaatsing bevolking
Economische / financiële wetgeving
– Pandhuiswet 1990
– Pensioen- en spaarfondsenwet
– Registratiewet 1970
– Statistiekwet 1950
– Uitvoeringswet Huurprijzen woonruimte
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– Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
– Wet economische statistieken
– Wet invoering verbod tot het vervaardigen, voorradig hebben en
verspreiden van drukwerken of andere voorwerpen die, in verband
met de invoering van de euro, ten onrechte de indruk zouden kunnen
wekken dat zij wettig betaalmiddel zijn
– Wet omtrent dragen der kosten openbare verpachtingen
– Wet op de Accountants- en Administratieconsulenten
– Wet op de kansspelen
– Wet op de naburige rechten
– Wet op de Registeraccountants
– Wet waardering onroerende zaken
Overige
– Absintwet 1909
– Archiefwet 1995
– Brandweerwet 1985
– Herinrichtingswet Oost-Groningen en de Gronings-Drentse
Veenkoloniën
– Herkavelingswet Walcheren 1947
– Huisvestingswet
– Invoeringswet Wetboek van Strafrecht
– Kernenergiewet
– Kieswet
– Landinrichtingswet
– Mijnbouwwet
– Monumentenwet
– Noodwet Arbeidsvoorziening
– Opiumwet
– Pleegkinderenwet
– Postwet
– Reconstructiewet Midden-Delfland
– Tijdelijke referendumwet
– Tijdelijke verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening
– Uitvoeringswet CSE-Verdrag
– Uitvoeringswet folteringsverdrag
– Uitvoeringswet genocideverdrag
– Vorderingswet 1962
– Vreemdelingenwet 2000
– Waterleidingwet
– Wet beheer rijkswaterstaatswerken
– Wet bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten
– Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
– Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Bijlage 3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

B

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Wet installaties Noordzee
Wet inzake het Agentschap der Westeuropese Unie
Wet op de huurcommissies
Wet op de openluchtrecreatie
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing
Wet op de waterhuishouding
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het notarisambt en
oprichting van een notarieel pensioenfonds
Woningwet
Zondagswet
Besluit Buitengewoon Strafrecht
Besluit Politieke Delinquenten 1945
Besluit ter voorkoming en opheffing van omroepstoringen door
verbrandingsmotoren 1959
Tribunaalbesluit

Overzicht bijzondere wetten die ten dele door middel van de WED
worden gehandhaafd
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Kernenergiewet
Mijnbouwwet
Statistiekwet 1950
Visserijwet 1963
Wegenverkeerswet 1994
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Wet op de kansspelen
Wet op de medische hulpmiddelen
Wet personenvervoer 2000
Woningwet
Ziekenfondswet
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WODC-rapporten
Om zo veel mogelijk belanghebbenden te informeren over de onderzoeksresultaten van het WODC wordt een beperkte oplage van de rapporten
kosteloos verspreid onder functionarissen, werkgroepen en instellingen
binnen en buiten het ministerie van Justitie. Dit gebeurt aan de hand
van een verzendlijst die afhankelijk van het onderwerp van het rapport
opgesteld wordt. De rapporten in de reeks Onderzoek en beleid (O&B)
worden uitgegeven door Boom Juridische uitgevers en zijn voor belangstellenden die niet voor een kosteloos rapport in aanmerking komen, te
bestellen bij Boom distributiecentrum, postbus 400, 7940 AK Meppel,
tel.: 0522-23 75 55, via e-mail: bdc@bdc.boom.nl.
Een complete lijst van de WODC-rapporten is te vinden op de WODC-site
(www.wodc.nl). Daar zijn ook de uitgebreide samenvattingen te vinden
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