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Samenvatting 
 
In het Nederlandse Wetboek van Strafrecht wordt al sinds 1886 naast de 
aansprakelijkheid wegens plegen de aansprakelijkheid wegens deelneming 
onderscheiden. Mw. mr. M.M. van Toorenburg verdedigt in haar uit 1998 daterende 
proefschrift dat een ‘Einheitstätersystem’ te prefereren is boven dit wettelijk stelsel. 
Kenmerkend voor een ‘Einheitstätersystem’ is dat alle betrokkenen dader zijn en dat op 
iedereen hetzelfde strafmaximum van toepassing is. Pas bij de straftoemeting wordt naar 
ieders aandeel gekeken. Oostenrijk kent een ‘Einheitstätersystem’, dat door Van 
Toorenburg wordt besproken. De analyse van Van Toorenburg vormt de aanleiding tot 
dit onderzoek, dat zich richt op het functioneren van de bestaande (Nederlandse) 
regeling van daderschap en deelneming. 
 
Na een inleidend hoofdstuk waarin aanleiding, opzet en beperkingen van het onderzoek 
zijn uiteengezet, wordt in het tweede hoofdstuk een beschrijving van het Nederlandse 
recht inzake daderschap en deelneming gegeven. Eerst wordt op de wetsgeschiedenis van 
de geldende bepalingen ingegaan. Daaruit blijkt dat destijds uitgebreid is gesproken over 
de verhouding tussen medeplegen en medeplichtigheid. Het onderscheid tussen beide 
deelnemingsfiguren genoot blijkens die discussie destijds brede steun. Maar zeker de 
kamerleden gaven er blijk van zich er goed van bewust te zijn dat vooraf geen duidelijke 
grens te trekken viel. Zij vertrouwden in dat opzicht op de rechtspraktijk.  
 Ook het opzet van de deelnemer is uitgebreid aan de orde geweest. Uit de discussie 
blijkt dat de medepleger volgens de wetgever niet anders behandeld moet worden dan de 
pleger. Bestanddelen waar de pleger geen opzet op behoeft te hebben, zijn ook bij de 
medepleger aan het opzet onttrokken. Bij de uitlokker werd een wat andere benadering 
gekozen. Hoofdregel is dat de uitlokker alleen aansprakelijk is voor handelingen die hij 
opzettelijk heeft uitgelokt. Een wettelijke uitzondering op deze regel zijn de straf-
verzwarende gevolgen. Die komen ook bij de uitlokker ‘in aanmerking’. Bij de 
medeplichtige heeft de wetgever een vergelijkbare benadering gekozen, maar is de 
processuele verwerking anders. Het minder verstrekkende opzet van de medeplichtige 
komt niet in de kwalificatie tot uiting, maar bij het bepalen van de straf.  
 Een aandachtspunt voor de wetgever waren voorts de uitlokkingsmiddelen. Tijdens 
de plenaire behandeling wordt de limitatieve opsomming van uitlokkingsmiddelen ter 
discussie gesteld. Maar minister Modderman voelt er niets voor, dat limitatieve karakter 
te doorbreken. De uitlokkingsmiddelen zijn later evenwel uitgebreid doordat in 1924 de 
medeplichtigheidsmiddelen (het verschaffen van gelegenheid, middelen en inlichtingen) 
ook uitlokkingsmiddelen zijn geworden.  
 Het in 1976 ingevoerde art. 51 Sr hield volgens de wetgever geen principiële 
vernieuwing in. Een nadere duiding van de gevallen waarin een daad van de 
rechtspersoon of feitelijk leiding geven aan zo’n daad kan worden aangenomen, is in de 
wetsgeschiedenis eigenlijk niet te vinden. 
 
Daarna wordt de jurisprudentie inzake daderschap en deelneming besproken. Daaruit  
springt in de eerste plaats naar voren dat het bij het plegen niet alleen gaat om daders die 
‘eigenhandig’ de delictsomschrijving vervullen. Ook functioneel plegen door natuurlijke 
personen (kort gezegd: bewerkstelligen dat een ander een strafbaar feit tot stand brengt) 
behoort bij veel delicten tot de mogelijkheden. En veel delicten kunnen door 
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rechtspersonen worden gepleegd. De criteria voor functioneel plegen en daderschap van 
de rechtspersoon zijn niet volledig duidelijk; maar helder is wel dat de criteria van het 
Drijfmestarrest (HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 m.nt. P.A.M. Mevis) bij 
rechtspersonen zich goed lenen voor een op het geval toegesneden benadering. Een 
beperking van het plegen is nog steeds gelegen in de eis dat een impliciet of expliciet 
door de delictsomschrijving geëiste kwaliteit bij de pleger aanwezig moet zijn. Verder 
kan de rol van de uitvoerder zo zelfstandig zijn, dat de ‘bewerker’ van het delict niet als 
pleger kan worden aangemerkt. Door de delictsomschrijving geëiste opzet of schuld moet 
bij de pleger zelf aanwezig zijn. Bij de rechtspersoon kan dat opzet via toerekening van 
opzet van natuurlijke personen worden vastgesteld. Maar het kan ook uit een gang van 
zaken worden afgeleid die gedragingen betreft welke voor rekening van de rechtspersoon 
komen.  
 Doen plegen kan alleen worden aangenomen als de uitvoerder ter zake van het 
tenlastegelegde delict straffeloos is. De reikwijdte van het medeplegen is sinds de 
invoering van het Wetboek van Strafrecht steeds verder verruimd. Het 
Containerdiefstalarrest (HR 17 november 1981, NJ 1983, 84 m.nt. ThWvV) was een 
belangrijke mijlpaal doordat lijfelijke aanwezigheid sindsdien geen vereiste meer is voor 
medeplegen. In latere rechtspraak is aangenomen dat een bewuste en nauwe 
samenwerking volstaat. Zich niet distantiëren van een strafbaar feit is op zichzelf 
genomen onvoldoende om medeplegen aan te nemen, maar kan een belangrijke rol 
spelen in een bewijsmotivering van medeplegen. Wat het opzet van de medepleger 
betreft, werkt de Hoge Raad met een soort globaal opzet waarbij de vaststelling van een 
bewuste en nauwe samenwerking soms voorwaardelijk opzet op de gepleegde feiten lijkt 
in te sluiten.  
 Uit de jurisprudentie inzake uitlokking blijkt dat de uitlokkingsmiddelen ruim 
worden geïnterpreteerd. Enig verschil tussen het door de uitlokker beoogde en het 
gepleegde misdrijf staat niet aan aansprakelijkheid in de weg. Dat geldt ook bij de 
medeplichtigheid: het misdrijf moet binnen een bepaalde bandbreedte vallen ten 
opzichte van het misdrijf dat de medeplichtige voor ogen stond. Bij het bepalen van de 
straf vervult art. 49 lid 4 Sr een corrigerende functie. 
 Bij het feitelijk leidinggeven zijn blijkens de jurisprudentie nog steeds de 
zogenaamde Slavenburgcriteria doorslaggevend, waarin het achterwege laten van 
maatregelen ter voorkoming van gedragingen en bewust de aanmerkelijke kans 
aanvaarden dat zij zich zullen voordoen centraal staat. 
 
Vervolgens wordt, als laatste onderdeel van hoofdstuk 2, het procesrecht besproken dat 
de toepassing van de regeling van daderschap en deelneming beheerst. Uit art. 6 EVRM 
vloeit een zekere binding van de rechter aan de tenlastelegging voort. Doorslaggevend 
zijn uiteindelijk de verdedigingsrechten: heeft de informatie die de verdachte over de 
beschuldiging heeft gekregen, hem in staat gesteld zich te verdedigen tegen de feiten 
waar hij voor veroordeeld is.  
 In Nederland wordt evenwel gewerkt met een grondslagstelsel dat een sterkere 
binding van de rechter aan de tenlastelegging impliceert. De ten laste gelegde 
deelnemingsfiguur wordt in de tenlastelegging tot uitdrukking gebracht, en de rechter 
kan geen andere deelnemingsfiguur bewezen verklaren dan ten laste is gelegd. Tegen 
deze achtergrond is het goed te begrijpen wanneer alle in aanmerking komende vormen 
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van daderschap en deelneming in de vorm van alternatieve of subsidiaire 
tenlasteleggingen worden verwerkt. 
 
Het derde hoofdstuk is gewijd aan het Oostenrijkse ‘Einheitstätersystem’. Dader in een 
‘Einheitstätersystem’ is niet alleen, zoals in een klassiek ‘Teilnahmesystem’, ieder die 
zelfstandig en onmiddellijk alle bestanddelen van een delictsomschrijving vervult, maar 
iedereen die aan de totstandkoming van het strafbare feit bijdraagt. Het concept 
‘Einheitstätersystem’ verschilt op een aantal punten fundamenteel van het concept 
‘Teilnahmesystem’. Zo worden alle deelnemers als daders aangemerkt, en ligt het 
zwaartepunt op een gedifferentieerde straftoemetingsregeling. En deelnemers worden 
niet gestraft wegens hun bijdrage aan door de dader gepleegd onrecht maar wegens zelf 
veroorzaakt onrecht. Begripsmatige onderscheidingen binnen het ‘Einheitstätersystem’ 
hebben geringe betekenis en verkeerde kwalificaties hebben weinig tot geen processuele 
gevolgen.  
 Binnen het ‘Einheitstätersystem’ kan worden onderscheiden tussen het formele 
systeem (dat niet differentieert) en het functionele (dat onderscheidt tussen 
verschillende soorten daders). Het Oostenrijkse stelsel is door het Oberster Gerichtshof 
in 1993 als een functioneel ‘Einheitstätersystem’ aangemerkt. In § 12 öStGB worden drie 
daderschapsvormen onderscheiden: de ‘unmittelbare Täter’, de ‘Bestimmungstäter’ en 
de ‘Beitragstäter’. Alledrie de daderschapsvormen gelden voor alle strafbare feiten. De 
‘unmittelbare Täter’’ kan ‘Alleintäter’ of ‘Mittäter’ zijn. Vereist daarvoor is dat de 
uitvoeringshandeling (‘Alleintäter’) respectievelijk een uitvoeringshandeling (‘Mittäter’) 
van het delict wordt verricht. Dat is een formeel en betrekkelijk eenvoudig criterium. Aan 
een afbakening op basis van een waarderende beoordeling van iemands bijdrage bestaat 
geen behoefte nu het hier ‘binnengrenzen’ binnen het ‘Einheitstätersystem’ betreft en 
alle daderschapsvormen gelijkwaardig zijn. 
 ‘Bestimmungstäterschaft’ en vooral ‘Beitragstäterschaft’ kunnen niet zonder een 
waarderende maatstaf worden afgegrensd. ‘Bestimmungstäterschaft’ veronderstelt twee 
gedragingen: het ‘bestimmen’ van de ander tot de uitvoeringshandeling en de 
uitvoeringshandeling zelf (kwantitatieve accessoriteit). De ‘Beitragstäter’ is degene die op 
andere wijze aan de uitvoering van het strafbare feit bijdraagt. Die bijdrage moet de 
uitvoeringshandeling bevorderen. Zij kan bestaan in een nalaten, maar alleen als uit een 
‘Garantenstellung’ een verplichting tot handelen voortvloeit. De ‘Bestimmungstäter’ resp. 
de ‘Beitragstäter’ moet de voor de verwerkelijking van het delict vereiste schuldvorm 
hebben, of de uitvoerder die schuldvorm heeft is voor zijn strafbaarheid irrelevant. Bij 
‘Bestimmungstäterschaft’ noch ‘Beitragstäterschaft’ is immers kwalitatieve accessoriteit 
een vereiste: de door de ander verrichte (objectieve) uitvoeringshandeling hoeft geen 
strafbaar feit te zijn en die ander hoeft geen strafbare (onmiddellijke) dader te zijn. 
Eenieder wordt gestraft voor ‘eigenes Unrecht und Eigene Schuld’. 

Bij de bespreking van de poging blijkt dat het onderscheid tussen de 
daderschapsvormen niet helemaal zonder belang is. Poging tot onmiddellijk daderschap 
en ‘Bestimmungstäterschaft’ is namelijk wel strafbaar, poging tot ‘Beitragstäterschaft’ 
niet. Voor kwaliteitsdelicten kent het Oostenrijkse wetboek een aparte regeling, die 
deelneming daaraan in een deel van de gevallen strafbaar maakt. Het Oostenrijkse 
strafrecht kent ook de strafbaarheid van de rechtspersoon. Die strafbaarheid wordt door 
de wet gebaseerd op strafbare gedragingen van ‘Entscheidungsträgers’ en ‘Mitarbeiters’. 
In § 33 en 34 staan gronden voor strafverhoging en strafverlaging geformuleerd waarvan 
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enkele de daderschapsvormen direct raken. Zo is het een strafverzwaringsgrond wanneer 
de ‘Täter’ iemand anders ‘zur strafbaren Handlung erführt hat’, en is het een 
strafverminderingsgrond wanneer hij de daad ‘unter den Einwirkung eines Dritten oder 
aus Furcht oder Gehorsam verübt hat’ of bij het delict ‘nur in untergeordneter Weise 
beteiligt war’. 
 Wat het Oostenrijkse strafprocesrecht betreft is vooral van belang dat uit de 
‘rechtliche Gleichwertigkeit’ wordt afgeleid dat bij het Oberster Gerichtshof niet met 
vrucht geklaagd kan worden over de door de rechter in eerste aanleg van toepassing 
geachte daderschapsvorm, als wel van een andere daderschapsvorm sprake is. Daarnaast 
bleek dat het Oostenrijkse recht de ‘Wahlfeststellung’ oftewel alternatieve kwalificatie 
kent. Die kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer op grond van de feiten kan worden 
vastgesteld dat van ‘unmittelbarer Mittäterschaft’ of ‘Beitragstäterschaft’ sprake is, maar 
niet welke van beide. 
 
Centraal in dit onderzoek staat de vraag of de (Nederlandse) deelnemingsregeling in de 
rechtspraktijk als onhelder en omslachtig wordt ervaren. Het functioneren van de 
huidige regeling van daderschap en deelneming is verkend in interviews met twaalf 
personen uit de strafrechtspraktijk: leden van de zittende en staande magistratuur en 
advocaten. Het vierde hoofdstuk doet daarvan verslag. 
 Veel geïnterviewden gaven aan dat uitlokking zelden ten laste wordt gelegd. De 
limitatieve opsomming van uitlokkingsmiddelen wordt alleen al tegen die achtergrond 
niet als knellend ervaren. Bijna unaniem waren de respondenten in hun oordeel dat de 
figuur van het doen plegen kan worden gemist. Het schrappen van doen plegen zou tot 
gevolg hebben dat meer gevallen onder uitlokking zouden kunnen worden gebracht. 
Enkele respondenten gaven aan dat de uitlokkingsmiddelen dan wel moeten worden 
geschrapt of uitgebreid met misbruik van overwicht. In verschillende interviews wordt de 
mening geuit dat van de figuur van het functioneel plegen veel meer gebruik zou kunnen 
worden gemaakt, met name bij commune delicten. 
 De respondenten menen dat soms niet duidelijk is wanneer van medeplegen kan 
worden gesproken en wanneer de weegschaal moet doorslaan naar de medeplichtigheid. 
Verder menen een aantal geïnterviewden dat enige onduidelijkheid bestaat over de rol 
die het zich niet distantiëren kan spelen bij het bewijs van medeplegen, en over de vraag 
wanneer van medeplegen kan worden gesproken ondanks de afwezigheid van één van de 
betrokkenen bij de feitelijke uitvoering van het strafbare feit. De ondervraagde leden van 
de rechterlijke macht verbazen zich over het menigmaal ontbreken in de tenlastelegging 
van medeplichtigheid als subsidiair verwijt. Van een automatisme waarbij 
medeplichtigheid altijd subsidiair ten laste wordt gelegd is zeker geen sprake. Door de 
gebondenheid aan de grondslag van de tenlastelegging kan de rechter niet tot 
bewezenverklaring en kwalificatie van een andere dan de tenlastegelegde 
deelnemingsvorm komen. De keuze om dat mogelijk te maken zou echter, zo signaleert 
een respondent, tot gevolg hebben dat belangrijke voordelen van de grondslagleer 
overboord moeten worden gezet. Die prijs zou wel eens te hoog kunnen zijn. De 
geïnterviewde leden van het openbaar ministerie geven er de voorkeur aan het 
medeplegen zo globaal mogelijk ten laste te leggen. In gevallen waarin een subsidiaire 
tenlastelegging van medeplichtigheid ontbreekt, heeft menig rechter wel eens de grenzen 
van het medeplegen opgezocht. 
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 Over de afgrenzing van strafwaardig gedrag door de medeplichtigheid bestaat weinig 
onduidelijkheid. De grens tussen voorafgaande en gelijktijdige medeplichtigheid wordt 
niet als heel lastig ervaren; één van de rechters merkt op dat deze grens in HR 24 maart 
2009, LJN BG4831 eigenlijk al is opgeheven. Over passieve medeplichtigheid bestaat 
blijkens de interviews wel de nodige onduidelijkheid. Een deel van de geïnterviewden 
geeft aan dat de trits ‘gelegenheid, middelen of inlichtingen’ kan worden geschrapt. Eén 
respondent stelt voor om het onderscheid tussen medeplichtigheid en medeplegen te 
laten vervallen, een andere om daar in ieder geval goed over na te denken. Andere 
respondenten hebben daartegen bezwaren die vooral op overwegingen van legaliteit 
berusten en op de (geringere) strafwaardigheid van de bijdrage van de medeplichtige. 
Het Oostenrijkse model wordt door weinigen van de respondenten die zich daar over 
uitlaten aantrekkelijk gevonden. 
 Wat de rechtspersoon betreft komt uit de interviews naar voren dat de 
Drijfmestcriteria een goed richtsnoer geven bij de vaststelling van het daderschap van de 
rechtspersoon, al moet de betekenis daarvan niet worden verabsoluteerd. Wel meent een 
advocaat dat de criteria te ruim zijn. Een respondent uit het openbaar ministerie meent 
dat te snel de conclusie wordt getrokken dat opzet van de rechtspersoon niet kan worden 
vastgesteld. Wat het feitelijk leidinggeven betreft menen de respondenten dat de 
Slavenburgcriteria een goede en rechtvaardige begrenzing van de aansprakelijkheid 
geven. 
 
Het vijfde en laatste hoofdstuk is concluderend van aard. Leidend daarbij is de 
vaststelling dat uit de gesprekken niet als algemeen beeld naar voren komt dat de 
Nederlandse wettelijke regeling van daderschap en deelneming als problematisch wordt 
ervaren. Wel is er blijkens de gesprekken aanleiding te verkennen of in de wettelijke 
regeling van daderschap en deelneming en de wijze waarop deze in de praktijk 
gehanteerd wordt op een enkel punt verbetering kan worden aangebracht. 
 Bij het plegen trekt dan de mogelijke onderbenutting van de figuur van het 
functioneel plegen de aandacht. Uit de interviews kwam een mogelijke verklaring voor 
deze onderbenutting naar voren. Bij het tenlasteleggen van commune delicten wordt 
gewerkt met modellen waarin deelnemingsconstructies centraal staan. Naar onze 
mening verdient het aanbeveling dat het OM zich inspant deze praktijk aan te passen. 
 Toepassing van de deelnemingsfiguren uitlokking en doen plegen is in de 
strafrechtelijke praktijk sterk teruggelopen. De scheidslijn tussen beide 
deelnemingsfiguren wordt bovendien getrokken aan de hand van een criterium waarvoor 
moeilijk een overtuigende ratio gevonden kan worden. Wat de uitlokkingsmiddelen 
betreft meent een deel van de respondenten dat deze met de medeplichtigheidsmiddelen 
kunnen worden afgeschaft. Een ander deel ziet er een goed handvat in om de 
aansprakelijkheid van de uitlokker vorm te geven. Dat handvat kan echter ook bij het 
doorbreken van het limitatieve karakter van de opsomming behouden blijven. 
Voorgesteld wordt om twee samenhangende wijzigingen in de wettelijke regeling van 
doen plegen en uitlokking aan te brengen. Doen plegen kan worden geschrapt. En de 
beperking van strafbare uitlokking door een limitatieve opsomming van 
uitlokkingsmiddelen kan worden losgelaten. 
 Wat medeplegen en medeplichtigheid betreft, is de centrale vraag of 
medeplichtigheid als afzonderlijke deelnemingsconstructie met een nauwkeurig 
omschreven reikwijdte, een beperkter bereik en lagere strafmaxima nog steeds 
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bestaansrecht heeft. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever zich van het weinig 
strakke karakter van de grens tussen medeplegen en medeplichtigheid bewust is geweest. 
De vraaggesprekken laten zien dat voor de keuze om tussen beide te onderscheiden nog 
steeds steun bestaat, al zijn er ook andere geluiden te horen. Daarmee is niet gezegd dat, 
bij behoud van het onderscheid tussen medeplegen en medeplichtigheid, aan de 
begrenzing tussen beide deelnemingsfiguren niets te verbeteren valt. Bij medeplegen valt 
vooral te denken aan verduidelijking door nieuwe jurisprudentie. Wat medeplichtigheid 
betreft ligt naar onze mening een vereenvoudiging van de wettelijke regeling voor de 
hand. Gedacht zou kunnen worden aan een formulering waarbij als medeplichtigen van 
een misdrijf worden gestraft zij die opzettelijk het plegen van dat feit hebben bevorderd 
of gemakkelijk gemaakt. 
 Wat het procesrecht betreft dat de toepassing van daderschap en deelneming 
beheerst, valt op dat voor het Nederlandse grondslagstelsel nog steeds brede steun 
bestaat. Mede tegen die achtergrond ligt het niet in de rede om in dit rapport, dat 
betrekking heeft op deelnemingsfiguren, dat stelsel min of meer ten principale ter 
discussie te stellen. Dat brengt met zich mee dat in gevallen waarin medeplichtigheid 
niet (subsidiair) ten laste is gelegd, geen mogelijkheden bestaan om tot een 
bewezenverklaring van medeplichtigheid te komen. Misschien kan de voorgestelde 
vereenvoudiging van medeplichtigheid echter wel meebrengen dat dit geval zich minder 
vaak voordoet. 
 De mogelijkheid van alternatieven in bewezenverklaringen en kwalificaties wordt 
door de Hoge Raad tot dusver beperkt tot keuzes die voor de strafrechtelijke betekenis 
van het bewezenverklaarde niet van belang zijn.  En de keuze tussen plegen, medeplegen, 
uitlokking en doen plegen wordt van belang geacht voor de strafrechtelijke betekenis van 
het bewezenverklaarde. Ons inziens is er reden om bij realisatie van de voorgestelde 
aanpassingen in de deelnemingsregeling deze keuze te heroverwegen omdat de 
verschillen tussen plegen, medeplegen en uitlokking daardoor afnemen. Daarnaast 
verdient het ons inziens aanbeveling om met een wetswijziging alternatieve 
bewezenverklaring en kwalificatie als medeplegen en medeplichtigheid mogelijk te 
maken, en wettelijk te verankeren dat in dergelijke situaties het laagste strafmaximum 
van toepassing is. 
 Wat de criteria voor het daderschap van de rechtspersoon en het feitelijk leiding 
geven betreft, ten slotte, wordt geen aanpassing voorgesteld. 
 
 
 


