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Mijnheer de rector magnificus,
Mijnheer de decaan,
Mijnheer de voorzitter van de leerstoelgroep Strafrecht,
Leden van het curatorium en bestuur van de Stichting voor Strafrechtelijk
Onderzoek,
Zeer gewaardeerde toehoorders,

Ter inleiding: Plaatsbepaling

1. Het financiële strafrecht is een sanctierecht van bijzondere aard. Het be-
treft de sanctionering van gedragingen die door het strafrecht als over-
schrijdingen van de materiële norm in het financiële verkeer worden be-
schouwd.1 Op normoverschrijdingen in het financiële verkeer kan voorts
door zowel het civiele recht als door het bestuursrecht worden gerea-
geerd. Daarnaast kunnen er nog tuchtrechtelijke sancties worden uitge-
deeld naar aanleiding van de overschrijding van groepsnormen.2 De
sanctionering in het financiële recht is niet vanuit één rechtsgebied te be-
naderen. De nationale wet- en regelgever heeft te maken met het civiele
recht, het bestuursrecht, het tuchtrecht en het Europese en soms interna-
tionale financiële recht. Dit geldt ook voor de rechtstoepasser. Hij dient te
beschikken over een ‘helicopterview’ teneinde de eenheid in de sanctione-
ring te kunnen overzien en toe te passen. Op deze wijze slechts kan een
rechtvaardige reactie op normoverschrijdend gedrag worden bevorderd.
Dat gezichtspunt is de keerzijde van de opheffing van de strikte grenzen
tussen de verschillende rechtsgebieden en de toename van de specialisa-
ties en specialismen in het financiële recht. Financieel recht is een thema-
tisch rechtsgebied waarin vele rechtsgebieden en daarbij behorende
beginselen, maar ook inzichten van andere wetenschappen op elkaar in-
werken.3 In die zin is sprake van een voortdurende wisselwerking, van
wat Bos heeft genoemd ‘een osmose’.4

2. Hoe verhouden zich deze rechtsgebieden? Men onderscheidt twee grote
rechtsgebieden: het civielrecht en het publiekrecht. Tot het publiekrecht
behoort onder meer het bestuursrecht en het straf(proces)recht. Het
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strafrecht valt uiten in commuun en bijzonder straf(proces)recht. Tot het
bijzondere straf(proces)recht behoort ondermeer het ordeningsrecht of
ook wel genoemd het sociaal-economische recht. Tot dit laatste rechts-
gebied behoort onder meer het financiële strafrecht, dat bij overtreding
van de materiële normen uit het financiële recht sanctioneert. Het be-
stuursrecht functioneert bijna op gelijke wijze: de materiële normen uit
het financiële recht worden voor een zeer groot gedeelte door het puni-
tieve bestuursrecht gesanctioneerd. Het kan dan ook voorkomen dat het
bestuursrecht en het strafrecht elkaar (behoorlijk) in de weg zitten bij het
aanpakken van normschendingen uit het financiële recht. De bepalingen
van algemene aard van het commune straf- en strafprocesrecht beheersen
het bijzondere strafrecht voor zover het bijzondere strafrecht daarvan
niet afwijkt. Het financiële strafrecht als deel van het ordenings(straf)
recht of sociaal-economisch strafrecht ondergaat voorts de invloed van
het punitief bestuursrecht. Het financieel strafrecht is naar algemene
huidige opvatting zeker niet beperkt tot wat wel marktrecht wordt ge-
noemd.5

3. Vanuit het gezichtspunt van sanctionering is het een ingewikkeld rechts-
gebied, juist vanwege invloed van andere rechtsgebieden en inzichten van
andere wetenschappen. Er zijn vele vragen: Op welke gedraging wordt op
welke wijze gereageerd? Welke instantie entameert de procedure: is het
de burger of de overheid? Zijn het de groepsnormen die dienen te worden
gehandhaafd, en wie trekt dan aan de bel? Waar liggen de grenzen van
het strafrechtelijk sanctioneren van financiële normovertredingen en is
rechtsbescherming voldoende gewaarborgd?6

4. Vanmiddag wil ik met u aan de hand van de structuur van het delictsom-
schrijving doordringen in de aard van het financiële delict en enige op-
merkingen maken over de sanctie bij normoverschrijding. Ik start met de
gedraging die een normovertreding in zich bergt. Dat brengt mij bij de
norm, die bij overtreding vanuit strafrechtelijk gezichtspunt wederrechte-
lijk kan zijn. Vervolgens tracht ik de inhoud van het wederrechtelijke in
het financiële recht te benaderen vanuit de strafrechtelijke dogmatiek.
Opzettelijk en culpoos handelen beïnvloeden de inhoud van‘het weder-
echtelijke’. De volgende stap is de inhoud te bepalen van het financiële
strafrecht. De Europese component van dit rechtsgebied stip ik aan. Ik
wijs daarbij op de aanstaande wetgeving op het terrein van marktmis-
bruik. Ten slotte kom ik terug op de straftoemeting in het financieel straf-
recht, die een reflectie is van het ‘wederrechtelijke’. Ik doe een voorstel op
het terrein van de differentiatie van straffen door artikel 2 en 6 van de
Wet op de economische delicten (WED) te verrijken met een categorie
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culpoze delicten teneinde de proportionaliteit bij de bestraffing in het oog
te houden.

Normen

5. U houdt er een huisdier op na: een kat of een goudvis in een kom. U gaat
met vakantie en regelt een, naar u meent, betrouwbare oppas voor uw
huisdier. Na een maand komt u thuis en uw goudvis drijft morsdood in
de kom. Of u vindt uw kat sterk vermagerd en verwilderd terug en niet
veel later overlijdt deze wegens tijdens uw afwezigheid opgelopen ernstige
verwaarlozing. Uw oppas is in geen velden of wegen te bekennen en ner-
gens meer te bereiken. Bent u ook strafrechtelijk aansprakelijk voor het
overlijden van uw kat? Het zal u misschien verbazen, maar het is niet uit-
gesloten dat u zich – onder omstandigheden – schuldig maakt aan een
economisch delict. De norm die u vermoedelijk heeft geschonden is die
van de zorgplicht voor een aan uw zorg toevertrouwd huisdier.7 Welis-
waar geen financieel (-economisch) delict, maar wél een economisch de-
lict, te weten een overtreding van een voorschrift ‘bij of krachtens’ de Wet
dieren, geformaliseerd in een delictsomschrijving, die leidt tot een straf-
sanctie die u vindt in de WED.8 Ik kom hier later op terug.

6. Wie het over normen heeft, heeft het onvermijdelijk over overtredingen
daarvan. Hoe moet daarop worden gereageerd? Dat hangt af van de con-
text waarin de normovertreding plaatsvindt. Deze context bepaalt de bui-
tengrens van het wederrechtelijke. Er zijn rechtens niet relevante normen
zoals ‘gij zult met mes en vork eten’ zonder noemenswaardige sanctie, of
groepsnormen binnen het studentencorps of binnen kloosterorden, waar
overtredingen strenger kunnen worden aangepakt. Daarnaast zijn er
rechtsnormen. Dat zijn die normen die de overheid afdwingbaar maakt
of zelf creëert.9 Al naar gelang het rechtsgebied civiel-, bestuurs- of straf-
rechtelijk10 is, is de reactie bij overtreding telkens anders.

7. In het maatschappelijk verkeer is er geen terrein van leven, waarin gedra-
gingen niet op een of andere wijze worden beheerst door rechtens rele-
vante normen. In het financieel strafrecht zijn vele voorbeelden van
rechtsnormen te vinden die op verschillende wijzen kunnen worden ge-
sanctioneerd. U zet in de krant een advertentie waarin u laat weten dat u
belegt in vastgoedprojecten waarvan het rendement meer bedraagt dan de
negatieve rente die men thans anno 2016 kan verwachten. U maakt een
‘glossy’ brochure, u schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel. U richt
een stichting op met een voorzitter die u nog geld schuldig is en die erop
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toe moet zien dat de ingelegde gelden conform de afspraak worden be-
legd. U huurt reclamezendtijd bij een bekend tv-kanaal. Als er geïnteres-
seerden komen die inleggen, laat u hen een contract tekenen waarin rech-
ten en plichten over en weer min of meer zijn bepaald. Meer min dan
meer. De inleggers mogen natuurlijk te allen tijde hun inleg terugvorde-
ren. Maar na een jaar houdt u het voor gezien en u vertrekt met de noor-
derzon, u laat geen adres of wat dan ook achter. U keert geen rendement
meer uit. De inleggers doen aangifte. U maakt zich wellicht schuldig aan
een reeks rechtsnormoverschrijdingen, zoals:
i. civielrechtelijk: toerekenbare tekortkoming (de vroegere ‘wanpresta-

tie’, art. 6: 174 BW);
ii. oneerlijke handelspraktijken (art. 6: 193a BW);
iii. een onrechtmatige daad (art. 6: 162 BW);
iv. bestuursrechtelijk: overtreding van de Wet op het financieel toezicht

(Wft), omdat u gelden aantrok zonder toestemming van de Autori-
teit Financiële Markten (AFM) en/of De Nederlandsche Bank
(DNB);11

v. strafrechtelijk: u maakt zich wellicht schuldig aan oplichting (art. 326
Sr), omdat u burgers heeft bewogen tot het inleggen van geld en er
geen beleggingen in vastgoed voor in de plaats heeft gesteld en/of u
heeft een of meer appartementen voor uzelf gekocht.

Het strafrechtelijk sanctieapparaat trekt zich deze normschendingen aan,
hoewel de gedragingen rechtens worden beheerst door het civiele recht.
Er is sprake van een overschrijding van hetgeen in het maatschappelijk
verkeer betamelijk wordt geacht en dat is afhankelijk van de context
waarin de gedragingen plaatsvinden.12 Daarbij spelen plaats en tijd een
grote rol, maar ook de normen die in die context gelden. Wij naderen
hier de kern van ‘het wederrechtelijke’.

8. In dit voorbeeld vallen bij één samenhangend complex van gedragingen
drie sanctiestelsels samen. In de meeste bijzondere wetten, bijvoorbeeld
in de Wft, treft men in één wet honderden gedragsnormen aan waarop
bij overtreding een sanctie is gesteld, afkomstig uit verschillende rechts-
gebieden.13 Zoals de norm: ‘Het is verboden in Nederland zonder een
daartoe door de AFM verleende vergunning beleggingsdiensten of beleg-
gingsactiviteiten te verlenen.’14 Bij overtreding daarvan kan niet alleen
een bestuursrechtelijke boete op grond van de Wft worden opgelegd,15

maar ook een straf op grond van de WED.
9. Ander voorbeeld: Stel u bent als cfo in dienst bij een verzekeraar en u

verricht als zodanig gedragingen die de AFM en/of DNB als voorweten-
schap duiden. Als leidinggevende wordt u en/of de verzekeraar door deze
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instellingen een bestuurlijke boete op grond van de Wft of een dwangsom
opgelegd voor ‘niet integer gedrag’ als bedoeld in de Wft.16 Weer kan
sprake zijn van samenloop van sancties voor zover het de handel met
voorwetenschap betreft, die door de WED wordt gesanctioneerd, maar
ook kunnen bestuursrechtelijke sancties door de AFM of DNB worden
opgelegd. Welke sanctie gaat voor? Is verdubbeling van sancties uitgeslo-
ten en waarom? Andere vraag: Welke instantie schakelt de rechter in, of
sterker: wordt er wel een rechter ingeschakeld? Worden overtredingen in
het financiële strafrecht niet meer en meer buitengerechtelijk afgedaan?
Hebben rechters op basis van begrippen in andere sanctiegebieden daar
een boodschap aan, moeten zij daar wel een boodschap aan hebben?17

Wat is de invloed van Europese regelgeving en van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) op de normstelling
respectievelijk de afwikkeling van normovertredingen? Allemaal vragen
die rechtens relevant zijn en het financiële strafrecht zo complex maken,
mede omdat het financiële recht, zoals alle recht, gebaseerd is op weder-
zijds vertrouwen. Niet alleen over de vraag: Wat is de norm? Maar ook:
Wat mag ik als burger of bedrijf verwachten als reactie bij overtreding
van de normstelling?

10. Afgezien van de drie hiervoor genoemde verschillende sanctiestelsels met
hun eigen procedurele eigenaardigheden naar aanleiding van de rechts-
normstrijdige gedragingen18, kan daarbij nog het tuchtrecht worden be-
trokken.19 Nu is het zo dat lang niet elke overtreding van een rechtens
relevante norm tot een reactie leidt of zou moeten leiden, hetzij van over-
heidswege hetzij van de kant van de burger, al was het maar omdat lang
niet alle normschendingen worden ontdekt en als zodanig worden (h)er-
kend. Niet alleen kan strafrechtelijk vervolgen van alle overtredingen tot
capaciteitsproblemen bij de handhavende overheidsorganen leiden, maar
bovendien ligt het gevaar op de loer dat te veel en overdadig sanctioneren
leidt tot een overspanning van het recht (in welke vorm dan ook). Die
stand van zaken ondermijnt de legitimiteit van het recht en doet aan die
legitimiteit afbreuk. Zonder sancties kan recht – helaas vaak ten detri-
mente van de te beschermen burger of rechtsgoederen – ook functione-
ren.20 Met andere woorden: het is een wankel evenwicht waarin handha-
ving van recht zich bevindt: te veel leidt tot te hoge verwachtingen en te
weinig veroorzaakt onvrede en ondergraaft op die wijze de legitimiteit
van het optreden van de overheid. Waar het op aankomt is in de eerste
plaats welk sanctiestelsel het beste past bij de te sanctioneren normover-
schrijding. Is sprake van een civielrechtelijke of een publiekrechtelijke
sanctionering? Dit onderscheid is van belang met het oog op de te hante-
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ren criteria. Is het rechtens toelaatbaar civielrechtelijke begrippen toe te
passen op publiekrechtelijke sanctionering? Men denke bijvoorbeeld aan
de beoordeling van onrechtmatig overheidsoptreden. Wat moeten we aan
met de uit het civiele recht afkomstige Schutznorm bij het beantwoorden
van de vraag of de burger/verdachte bescherming geniet tegen onrecht-
matig overheidsoptreden? Een volgende vraag is hoe de sanctiestelsels
zich tot elkaar verhouden.21 Welke criteria gelden hier? Mogen sancties
worden gecumuleerd? Waar ligt de grens en waarom? Algemeen aan-
vaard is dat een sanctie van welke aard of afkomstig van welk rechtsge-
bied ook, met mate, proportioneel, subsidiair en gedifferentieerd dient te
worden gehanteerd. Sanctietoepassing – van welke aard ook – is een van
de lastigste onderwerpen van en in het recht. De rechtsnorm is sneller
geformuleerd dan de sanctie bij overtreding opgelegd.22 Ik kom daar later
nog op terug.

De kern van de norm: wederrechtelijkheid als algemene
voorwaarde voor strafbaarheid23

11. Laat ik mij beperken tot het strafrecht. Zonder (rechts)norm geen over-
treding. Wat is de kern van de rechtsnorm in het strafrecht? Met een
onderzoek daarnaar tracht ik door te dringen tot het begrip ‘wederrechte-
lijkheid’ in het financiële strafrecht. De functie van de rechtsnorm in het
strafrecht is drieërlei. De rechtsnorm als materiële norm richt zich pri-
mair tot de burger. De norm luidt: ‘Het is verboden door rood licht te
rijden.’ Daarnaast wordt de norm als toetssteen gebruikt door de rechter
bij zijn onderzoek of de bestanddelen van de delictsomschrijving zijn ver-
vuld. De delictsomschrijving is de omschrijving van de gedraging of het
nalaten waarop de norm is gebaseerd. Zo luidt de delictsomschrijving bij
diefstal: ‘Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort
met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening wegneemt (wordt ge-
straft…).’ Dit worden de bestanddelen genoemd die wettig en vertuigend
moeten worden bewezen wil een veroordeling toelaatbaar zijn. In de
derde plaats functioneert de rechtsnorm als bron van legitieme verwach-
tingen van medeburgers.24 Denkt u maar aan verkeersregels. Men pleegt
in Nederland rechts te rijden. Links rijden is afwijkend en wordt dan ook
– behoudens bijzondere gevallen – niet verwacht.

12. Waaróm de overheid bij een bepaalde rechtsnormovertreding met straf
dreigt en niet civielrechtelijk of bestuursrechtelijk ingrijpt, is een rechts-
politieke vraag. Hier zal ik daar niet dieper op ingaan, ik volsta met te
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verwijzen naar het proefschrift van De Roos – daartoe geïnspireerd door
Hulsman en Corstens – die een toetsingsschema heeft ontworpen ten be-
hoeve van criminele politiek aan de hand waarvan in de wetgevingspro-
cedure kan worden beslist of het strafrecht het juiste sanctiemechanisme
is in het kader van de handhaving van het sociaal-economisch recht.25 26 27

Mij gaat het hier om een analyse van de aspecten waaruit de ‘wederrech-
telijkheid’ is opgebouwd. De rechtspolitieke vraag komt uiteindelijk weer
in de straftoemeting tot uitdrukking.

13. Op overtreden van rechtsnormen kan, zoals wij hebben gezien, op ver-
schillende wijze met negatieve sancties worden gereageerd. Heeft de wet-
gever een bepaalde gedraging als zo onwenselijk geacht te beschouwen
dat een strafrechtelijke reactie hem gepast voorkomt, dan tracht hij die
gedraging in een delictsomschrijving te ‘vangen’. De strafrechtelijke term
voor rechtsnormschending is ‘wederrechtelijk’. Langemeijer opende de
inleiding van het handboek Noyon-Langemeijer (6e dr.) met de volgende
zin: ‘Door een bepaald feit28 strafbaar te stellen, geeft de wetgever uit den
aard der zaak te kennen dat hij het als wederrechtelijk beschouwt of
voortaan als zodanig beschouwd wil zien. Strafbaarheid van wat niet we-
derrechtelijk is zou zinloos zijn.’29 De term ‘wederrechtelijk’ moet als de
strafrechtelijke pendant van de civielrechtelijke onrechtmatige daad wor-
den aangemerkt. Maar er is verschil.30 Alle strafbare feiten zijn naar hun
aard onrechtmatig, maar niet elke onrechtmatige daad is wederrechtelijk
in strafrechtelijke zin (denkt u maar aan joyriding of een fiets ‘eventjes’
lenen). Het strafrechtelijke begrip ‘wederrechtelijk’ perkt het aantal on-
rechtmatige daden in door middel van strafwetgeving. De ruimte voor
het strafrecht is – of behoort – niet meer te omvatten dan strikt nood-
zakelijk, al was het alleen maar omdat het sanctie-apparaat zich kan be-
dienen van de sterke arm en van overheidswege dwang uit kan oefenen.
Onder wederrechtelijk is derhalve te verstaan datgene wat de wetgever
voor onrechtmatig houdt en van een strafsanctie voorziet. In dit wetge-
vingsproces worden waardeoordelen vormgegeven van degenen die wet-
ten in het democratisch proces vaststellen, en op deze wijze wordt be-
paald wat wederrechtelijk is en wat niet. De politieke agenda is derhalve
cruciaal. Bij nogal wat (met name) bijzondere wetgeving worden de direct
betrokken normadressaten en uitvoerders tijdens het wetgevingsproces
om advies gevraagd. Ook effecten van lobbyactiviteiten spelen een rol,
maar behoeven – voor zover zij het algemeen belang dienen – niet per se
negatief te worden gewaardeerd. Het kan leiden tot scherpere afbakening
van het wederrechtelijke, zeker naar tijd bepaald.Dat geldt ook en in ster-
ke mate na ‘de financiële crisis’ van 2008 in het financiële strafrecht.31 Als
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de normschendingen niet zodanig ernstig zijn dat zij de politieke agenda
niet halen, komt er geen (straf)wetgeving ter zake tot stand.32 Hooguit is
dan sprake van een onrechtmatige daad in het maatschappelijke verkeer
of van een schending van een of andere – bijvoorbeeld ethische – norm.33

14. De invulling van de term ‘wederrechtelijk’ is dynamisch. Een voorbeeld
van een sluimerende norm waarvan het wederrechtelijke karakter steeds
nadrukkelijker in de belangstelling is komen te staan, is de strafbaarstel-
ling van wat in het spraakgebruik ‘corruptie’ heet.34 Lange tijd is het aan-
nemen en uitdelen van ‘smeergeld’ in het bedrijfsleven heel gewoon ge-
vonden en dus door de vingers gezien. In de financiële sfeer gaat het om
substantiëler zaken dan een fles wijn of kerstpakketten, te weten commis-
siegelden, bonussen, bouwopdrachten, vliegreisjes et cetera, of in termen
van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OECD) ‘facilitation payments’.35 Voor wat hoort altijd wat, niet alleen
in het zakenleven maar ook in overheidshandelen. Dit vond (en vindt)
niet alleen plaats in derdewereldlanden, waar deze praktijken tot de nor-
male manier van handeldrijven hoorden. Men achtte zodanig handelen
misschien wel ethisch verwerpelijk, maar meer ook niet, ook al waren
deze handelspraktijken zelf reeds strafbaar gesteld. De laatste tijd is in
deze houding verandering gekomen. ‘Integer’ handeldrijven is steeds
meer de norm (geworden).36 37 In de (straf)wetgeving is tegelijkertijd gro-
tere belangstelling zichtbaar voor de vele soorten omkoping: de ambte-
lijke actieve en passieve omkoping, tevens daarnaast de niet-ambtelijke
actieve en passieve omkoping.38 39 Men ziet hier een ontwikkeling van
een ‘ethische’ norm, zonder sanctionerende repercussies toegroeien naar
een norm met strafrechtelijke sanctionering bij overtreding.40 Tegelijker-
tijd ligt er – voor zover het financiële ondernemingen betreft – voor de
toezichthouders AFM en DNB op dit terrein een taak weggelegd.41 Bo-
vendien kan men constateren dat strafrechtelijke en bestuursrechtelijke
handhaving elkaar aanvult en soms overlapt. De strikte grenzen van deze
rechtsgebieden vervagen steeds meer bij overschrijding van de normstel-
ling.42 43 De vraag dringt zich op: is overschrijding van de bestuursrechte-
lijke norm ook wederrechtelijk naar strafrechtelijke maatstaven? De vol-
gende vraag is hoe de wederzijdse afstemming bij de handhaving is
geregeld. Welke criteria gelden hier? Wat is de betekenis van het zogehe-
ten ‘una via-beginsel’, inhoudende dat de handhavingsautoriteiten –
AFM, DNB en Openbaar Ministerie (OM) – onderling afspraken maken
hoe de taakverdeling in handhaving van voorliggende zaken zal zijn? Die
afstemming zal nog ingewikkelder worden in Europees verband, nu ook
Europese organen als de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten
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(ESMA) een steeds grotere rol krijgen toebedeeld in nieuwe regelgeving,
bijvoorbeeld bij het handhaven van marktmisbruik. Welke reactie is het
meest passend, mede gelet op de ‘gelaagdheid’ van de rechtsorde die na-
tionaal, Europees (Europese Unie) en internationaal is (geworden)? Zijn
de oude denkkaders nog wel bruikbaar, moeten de schotten tussen de
sanctiestelsels niet verdwijnen? Met op de achtergrond de vraag of het
recht als ordenende factor niet gebaat zou zijn met een integrale functio-
nele maar vooral internationale – vooralsnog Europese – aanpak, waar
sprake is van complexe maatschappelijke problemen.44

15. Een ander voorbeeld van een verschuiving van ethische norm naar we-
derrechtelijkheid in het (financiële) strafrecht, is de strafbaarstelling van
marktmisbruik.45 De Commissie vennootschapsrecht oordeelde in 1973
dat misbruik van voorwetenschap ‘bepaaldelijk als onoirbaar’ moest wor-
den beschouwd. De gebruikte ‘SER-fusiegedragsregels’ van die tijd waren,
naar het oordeel van de commissie, ‘vrij beperkt’, en andere sancties wa-
ren er nauwelijks. Zij kwam tot de conclusie dat het strafrecht als ‘ulti-
mum remedium’ moest worden aangewezen.46 In 1989, 16 jaar later,
werd artikel 336a in het Wetboek van Strafrecht opgenomen, dat mis-
bruik van voorwetenschap strafbaar stelt. Weer 25 jaar later, in 2014, zijn
de voorstellen niet meer nationaal strafrechtelijk, maar komen ze geheel
voort uit Europese rechtsbron. De aanpak beoogt een geharmoniseerd
Europees kader van handhaving van marktmisbruik. Het gaat om het re-
guleren van nieuwe handelsplatformen en de opkomst van nieuwe (geau-
tomatiseerde) handelstechnieken als de ‘flitshandel’ (aandelenhandel in
duizenden van seconden), en het einde is nog lang niet in zicht.47 De
invulling die aan het begrip ‘wederrechtelijk’ wordt gegeven, ontwikkelt
zich aldus langs lijnen van nieuwe ethische en technische ontwikkelingen,
naar tijd, plaats en culturele context.48

16. ‘Wederrechtelijk handelen’ wordt naar algemene strafrechtelijke opvat-
ting gedefinieerd als ‘handelen in strijd met het objectieve recht’. Het
gaat daarbij niet alleen om ‘formele wederrechtelijkheid’ – hetgeen in een
delictsomschrijving is geformuleerd – maar om de ‘materiële’ wederrech-
telijkheid. Dat is handelen in strijd met het verbod of gebod, dat zowel
geschreven als ongeschreven recht kan zijn.49 Wat als wederrechtelijk
wordt aangemerkt, is tijdsgebonden en voegt zich naar de maatschappe-
lijke, culturele en technische ontwikkelingen Dat is in het financiële(straf)
recht niet anders.In de strafrechtelijke dogmatisch wordt aan wederrech-
telijkheid tenminste drie betekenissen toegekend. Naar haar kern geno-
men bestaat ‘de ‘wederrechtelijkheid’ in het strafrecht uit ‘zich gedragen
in strijd met normen van het objectieve recht’ (1). Daarbij is niet sprake
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van een statische invulling van het begrip, maar van een dynamische:
naar plaats en tijd en naar maatschappelijke, culturele en technische om-
standigheden. Kenmerkend voor het begrip ‘wederrechtelijkheid’ is ten
opzichte van andere rechtsgebieden de beperkte omvang: er is meer on-
rechtmatig dan wederrechtelijk. Reeds op grond daarvan is te begrijpen
dat het strafrechtelijk sanctiesysteem slechts beperkte omvang kan heb-
ben en als ultimum remedium kan dienen – en naar mijn opvatting ook
behoort te dienen. Bij de toepassing van het strafrechtelijk sanctiesysteem
is vanuit dat gezichtspunt afstemming met andere sanctiestelsels aange-
wezen, teneinde geen overspannen strafrechtelijk optreden te creëren.

17. Als algemene voorwaarde voor strafbaarheid, als ‘element’ wordt het ‘we-
derrechtelijke’ gekleurd door subjectieve invalshoeken.50 Hoewel schuld
in de zin van ‘verwijtbaarheid’ en ‘geestesgesteldheid’ in de strafrechte-
lijke dogmatiek scherp wordt onderscheiden van de wederrechtelijkheid
zijn deze begrippen in meer of mindere mate op elkaar betrokken. Dat
impliceert dat aan de vraag van het willens en wetens – opzettelijk –
schenden van de rechtsnorm aandacht moet worden besteed (2). Ten-
slotte treft men in sommige delictsomschrijvingen het woord ‘wederrech-
telijk’zelf aan (3). Wederrechtelijkheid wordt aldus een bestanddeel van
de delictsomschrijving.

Opzet op de wederrechtelijkheid51

18. Ad (2) Wederrechtelijkheid wordt als algemene voorwaarde voor straf-
baarheid voorondersteld in het normale geval van overtreding van de
rechtsnorm. Is de delictomschrijving eenmaal vervuld, dan is dat straf-
rechtelijk gezien voldoende voor de vaststelling van die wederrechtelijk-
heid. Maar moet de dader opzet hebben op de wederrechtelijkheid, met
andere woorden, moet door het OM worden gesteld en door de rechter
bewezen verklaard dat de dader willens en wetens de norm overtrad? Dat
is de vraag. Hoe weet de normadressaat dat wat hij deed of naliet rechtens
niet in orde – wederrechtelijk – was? In hoeverre is hem – vervolgens –
dat ‘niet weten’ aan te rekenen? ‘Een ieder wordt geacht de wet te ken-
nen’, maar is dat uitgangspunt met de vele nieuwe wetgeving die steeds
meer de samenleving juridiseert niet een te strenge maatstaf, en te veel
gevraagd van de doorsnee burger of zelfs diegene die zich – in de financi-
ele branche werkzaam – niet bewust is van alle rechtsnormen en daarmee
van het wederrechtelijke als algemene voorwaarde voor strafbaarheid?
Wat zijn de consequenties als de eis wordt losgelaten dat een ieder de wet
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behoort te kennen? Wordt het financiële verkeer op die manier ontregeld
en niet meer beheersbaar? Uitgangspunt bij de totstandkoming van het
Wetboek van Strafrecht in 1886 is geweest dat het opzet – opgevat als
‘willens en wetens’ – in beginsel niet op de wederrechtelijkheid – het han-
delen in strijd met het objectieve recht – behoeft te zijn gericht. Voor
strafbaarheid is het vervullen van de delictsomschrijving voldoende, ten-
zij rechtvaardigingsgronden zijn aan te wijzen. Dit is wat wordt genoemd
‘kleurloos opzet’, ter afbakening van ‘boos opzet’, volgens welke opvatting
zal moeten worden gesteld en bewezen dat de normadressaat willens en
wetens de rechtsnorm heeft willen schenden.52 Met andere woorden dat
sprake is geweest van opzet op de wederrechtelijkheid.

19. De vraag is gesteld of dit uitgangspunt uit 1886 ook zou moeten gelden bij
de handhaving van bijzondere wetten op sociaal-economisch terrein die
in de crisistijd – (1930-1940), tijdens het interbellum in de vorige eeuw –
tot stand zijn gekomen. Deze wetgeving kenmerkte zich daardoor dat de
normen geheel nieuw waren, bijvoorbeeld de Landbouwcrisiswetgeving
van 1933, en waarvan de rechtsnormen niet in de maatschappij leefden,
niet ‘waren ingedaald’ of ‘geïnternaliseerd’, en bovendien nog om de
haverklap – om in die wereld te blijven – wisselden van inhoud, al naar
gelang de omstandigheden (zoals de eisen die werden gesteld aan de
vervoergeleidebiljetten voor aardappelen). Kon de burger – ook de direct
betrokken burger, de boer – daar nog een touw aan vastknopen bij het
bepalen van zijn gedrag, en moest hij daarop worden afgerekend bij mis-
tasten? De gelijkenis met de nieuwe Europese Unie (EU)-regelgeving
dringt zich op.

20. Het antwoord op de hiervoor gestelde vraag was lange tijd duidelijk. De
Hoge Raad huldigde in de periode 1938-1952 het standpunt dat in het
sociaal-economisch strafrecht ‘boos opzet’ was vereist. Met andere woor-
den: de dader diende willens en wetens – opzettelijk – in strijd met de
rechtsnorm te hebben gehandeld. Indien dat ‘weten’ niet kon worden be-
wezen, volgde vrijspraak. In 1952 is de Hoge Raad ‘om gegaan’: het ‘kleur-
loos opzet’ dient ook te gelden voor strafbare feiten, vooral misdrijven, op
het terrein van het sociaal-economisch strafrecht.53 54 Hij oordeelde toen
dat het niet de bedoeling was bij overtreding van het Deviezenbesluit 1945
af te wijken van de algemene voor het commune strafrecht geldende regel
van het ‘kleurloos opzet’. Opzet op de wederrechtelijkheid was, met an-
dere woorden, niet vereist. De dader behoefde slechts de bestanddelen
van de delictsomschrijving te hebben vervuld. Op deze uitspraak kwam
kritiek van Röling.55 Hij meende dat de sanctie van misdrijf niet gerecht-
vaardigd was, indien bij de dader het bewustzijn van het verbodene had
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ontbroken. Hij meende dat door de uitspraak van de Hoge Raad te veel
daders zouden worden gestraft die ‘slechts’ en niet meer dan dat, de be-
standdelen van de delictsomschrijving hadden vervuld. De consequentie
van de uitspraak was, volgens Röling, dat geen onderscheid meer kon
worden gemaakt tussen diegene die opzettelijk handelde of naliet uit
winstbejag of uit eigen belang, en degene die uit onoplettendheid of uit
nonchalance de norm niet had gevolgd.56 Met andere woorden, – in straf-
rechtelijk termen – zij die ‘culpoos’, oftewel ‘aan schuld te wijten’, hadden
gehandeld. Dit onderscheid tussen opzettelijk en onoplettend en roeke-
loos is in het strafrecht met name gemaakt57. Die differentiatiemogelijk-
heid was, aldus Röling, nu verdwenen. Nu is dat volgens Röling in het
economische verkeer minder prangend, omdat aan te nemen is dat men,
indien men daaraan deelneemt, wel weet hoe de norm luidt: ‘Men blikt
nu eenmaal niet uit onwetendheid (‘culpoos’, dat wil zeggen uit noncha-
lance) boontjes in’, zoals hij dat uitdrukte. Opmerking verdient wel dat in
de tijd dat Röling zijn noot schreef, 1952, het leerstuk van het voorwaar-
delijk opzet nog niet tot ontwikkeling was gekomen. Daar kom ik zo op
terug. Dat doet mijns inziens niet af aan de vraag of in het Nederlands
strafrecht niet het culpoze delict in de WED behoort te worden geïntro-
duceerd, zeker als de rechtsnormen uit Europese bron komen. Het onder-
scheid tussen opzettelijk en culpoos handelen werd en wordt niet in de
WED gemaakt. Er wordt slechts onderscheid gemaakt naar de ernst van
het feit als zodanig: opzetdelicten (misdrijven) of overtredingen, waarbij
geen belang wordt gehecht aan de geestesgesteldheid ten opzichte van de
rechtsnorm en slechts gekeken wordt naar het te beschermen belang.

21. Het gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad was dat het Openbaar
Ministerie in (sociaal-) economische strafzaken niet behoefde te bewijzen
dat de verdachte de norm wel kende. Vanaf 1952 geldt het ‘kleurloos op-
zet’ dan ook voor overtredingen van die wetgeving. Slechts een geslaagd
beroep op rechtsdwaling, inhoudende afwezigheid van alle schuld (avas),
kan een veroordeling verhinderen. Dat wil zeggen dat geëist moet worden
dat de dader al het mogelijke heeft gedaan om achter de juiste toepasse-
lijke wet- en regelgeving te komen. Slechts verschoonbaar dwalen om-
trent de inhoud van het recht behoedt hem of haar voor een strafrechte-
lijke reactie. Dat is geen panacee voor ontslag van rechtsvervolging
gebleken: ook deskundigen tasten soms in het duister over wat de strek-
king van de rechtsnorm is.58 Of is er wellicht nog een andere reden te
ontwaren op grond waarvan straf achterwege behoort te blijven? Hier
kan de vraag naar de zorgplicht aan de orde komen. Is dan sprake van
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een strafuitsluitingsgrond of een daderschapsuitsluitingsgrond? Ik kom
daarop hierna nog terug.

22. De rechtspraak met betrekking tot het ‘kleurloos opzet’ in sociaal-econo-
misch strafrecht heeft tot ongeveer 2007 een min of meer sluimerend be-
staan geleid.59 In 2007 verbrak de Hoge Raad de stilte en wees wederom
een arrest over deze materie.60 Het ging hier om een verdachte die als
werkgever en als administratieplichtige opzettelijk de wettelijke verplich-
tingen niet had nageleefd. Voor een veroordeling was volgens de Hoge
Raad niet vereist dat het opzet ook was gericht op het niet naleven van de
in de bewezenverklaringen bedoelde wettelijke verplichtingen. Dus op de
wederrechtelijkheid. De Hoge Raad is in zijn arrest kort: ‘Het (cassatie)
middel berust kennelijk op de opvatting dat het opzet ook op het niet
naleven van de in de bewezenverklaringen bedoelde wettelijke verplich-
tingen dient te zijn gericht. Die opvatting is onjuist. De Hoge Raad ziet
geen aanleiding voor een verandering van zijn rechtspraak op dit punt.’
Punt uit. Helaas is van een motivering geen sprake. Want waarom wilde
de Hoge Raad geen inzicht geven in zijn opvatting hieromtrent? Vond hij
de tijd nog niet rijp en was hij nog niet overtuigd na de uitgebreide con-
clusie van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die aan dit arrest voor-
afging? Zou het kunnen zijn dat de Hoge Raad er zelf niet uitkwam, na
talloze nota-wisselingen?Welke richting zou de oplossing kunnen zijn ge-
weest?

23. In de uitgebreide conclusie voor dit arrest merkte de advocaat-generaal
op, dat wie de wettelijke verplichting niet kent, toch moeilijk kan worden
verweten dat hij desbewust heeft nagelaten aan die plicht te voldoen
(aant. 9). Kennis van de wet wordt zijns inziens – in beginsel, behoudens
verschoonbare dwaling ten aanzien van het recht – voorondersteld (aant.
15). Het ‘kleurloos opzet’ staat dan op gespannen voet met het begrip op-
zet (‘willens en wetens’). Juist het besef van de dader dat hij iets ongeoor-
loofds deed, brengt doorgaans een zwaardere strafbedreiging met zich.61

Vellinga breekt een lans voor een andere benadering. Er is zijns inziens
ruimte het bereik van het ‘kleurloos opzet’ in te perken. De inperking van
het ‘kleurloos opzet’ behoeft niet te leiden tot een stroom van vrijspraken.
Daarvoor hoeft het OM niet bang te zijn. Hij ziet een oplossing in het
leerstuk van het zogenoemd ‘voorwaardelijk’ opzet. Zou de dader ook
hebben gehandeld, is dan de vraag, indien hij zeker – willens en wetens –
de aanmerkelijke kans had aanvaard dat het gevolg van zijn handelen zou
intreden? Als hij het gevolg niet heeft aanvaard en stopt met zijn hande-
len voordat het gevolg intreedt, is hooguit sprake van roekeloos of ‘cul-
poos’ handelen; gaat hij door en aanvaardt hij het gevolg wel, dan komt
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hij in het gebied terecht van het opzet. Vellinga markeert het onderscheid
tussen ‘boos’ en ‘kleurloos opzet’ niet bij opzettelijk en culpoos handelen
(zoals Röling), maar bij de invulling van het ‘voorwaardelijk’ opzettelijk
handelen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de beantwoording van de
vraag of van voorwaardelijk opzet sprake is, daarvan afhangt of de dader
willens en wetens de aanmerkelijke kans – naar algemene ervaringsregels
en uiterlijke verschijningsvormen – heeft aanvaard dat zijn gedraging
kwalijke gevolgen teweegbrengt. Dat hangt weer af van de aard van de
gedraging en de omstandigheden van het geval. Voorwaardelijk opzet is
de ondergrens van het grote gebied van het opzet, daar waar de opzette-
lijke gedraging nog net geen culpoze gedraging is. Het blijft weliswaar
behoren tot het terrein van het opzet,62 maar is naar mijn opvatting niet
meer (maar ook niet minder) dan een bewijsconstructie om tot dat opzet
te komen. Bij ‘culpoos’ handelen ligt dit geheel anders, omdat in dat geval
de geestesgesteldheid van de dader anders is gericht. Heeft men de con-
structie van het voorwaardelijk opzet nodig indien men, zoals Röling, de
demarcatielijn tussen opzet- en culpoze delicten hanteert? Naar mijn op-
vatting niet. Aldus past men nieuwe rechtsnormen harmonieuzer in het
rechtsbewustzijn in dan via de constructie van het voorwaardelijk opzet.

24. Is ons dogmatisch leerstuk van het voorwaardelijk opzet opgewassen te-
gen alle nieuwe wetgeving op financieel-economisch terrein, waarvan de
bron Europees en/of internationaal van oorsprong is? Behoort degene die
de nieuwe financiële wettelijke regelingen – de wederrechtelijkheid van
de norm – (nog) niet kent en die deze overtreedt, te worden gestraft als
dader die (voorwaardelijk) opzet heeft? Drie oplossingen leg ik u voor:
a. ófwel het ‘kleurloos opzet’ (inclusief het voorwaardelijk opzet) blijft

het dogmatische uitgangspunt;
b. ófwel er komt een inperking van het ‘kleurloos opzet’, met als be-

zwaar twee geldende systemen: het ‘kleurloos opzet’ enerzijds voor
het bestaande Nederlandse commune strafrecht en anderzijds het
‘boos opzet’ voor de nieuwe, nog niet geïnternaliseerde EU-rechts-
normen. Dat kan botsen met de harmonisatiegedachte van het EU-
recht;

c. ófwel het systeem van de WED met zijn strikte onderscheid tussen
opzet en overtreding, verrijken en verfraaien met wat ik eerder
noemde de ‘tussen’-categorie van culpoze delicten.63

Ik acht die laatste oplossing een passende ontwikkeling bij de omstandig-
heid dat de wet- en regelgeving van de EU zich meer en meer op materi-
eel strafrechtelijk terrein uitbreidt. In die opvatting word ik gesteund
door de ontwikkelingen op het terrein van het financiële strafrecht die
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ons via verordeningen en richtlijnen bereiken. Ik zal het u trachten uit te
leggen.

25. Ad (3) De wederrechtelijkheid wordt ten slotte nog in de delictsomschrij-
ving zelf aangetroffen. Het opzet – de geestesgesteldheid ten opzichte van
de rechtsnorm – kent drie varianten. De eerste variant gaat ervan uit dat
in die delictsomschrijvingen waarin tussen het woordje ‘opzettelijk’ en
‘wederrechtelijk’ het woordje ‘en’ staat, sprake is van een disjunctief ge-
bruik van dit woord, zodat het opzet – in afwijking van de algemene regel
– niet op de wederrechtelijkheid als delictsbestanddeel gericht hoeft te
zijn: ‘Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten
dele aan en ander toebehoort vernielt (…) wordt gestraft’ et cetera. Arti-
kel 350 Sr (vernieling) wordt hiervan als een voorbeeld gezien. De tweede
variant bevat delictomschrijvingen waarin de gewone regel geldt waarin
het opzet wel op de wederrechtelijkheid is gericht: ‘Hij die opzettelijk enig
goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, (…) wederrechte-
lijk zich toe-eigent wordt gestraft (…). Artikel 321 Sr (verduistering) kan
als voorbeeld dienen. Hier betreft het een willens en wetens schenden van
de rechtsnorm, van het wederrechtelijke. In de literatuur wordt nog wel
een derde variant onderscheiden: de zogeheten facetwederrechtelijkheid.
Dit is zo op te vatten dat de term ‘wederrechtelijk’ in de delictsomschrij-
ving telkens een specifieke betekenis heeft al naar gelang de context en
het te beschermen belang van de bepaling.64 Het bezwaar dat De Hullu
tegen het gebruik van deze term aanvoert – het zou onduidelijkheid en
verwarring veroorzaken – acht ik niet sterk. Wel ben ik het met hem eens
dat de wetgever zelf op verscheidene plaatsen de reikwijdte van de weder-
rechtelijkheid – handelen in strijd met het objectieve recht – heeft inge-
perkt door specifieke termen, zoals ‘handelen zonder of in strijd met een
vergunning’. Slechts als in dat concrete geval daarvan sprake is, mag wor-
den gesproken van wederrechtelijk handelen.

Het wordt tijd ons af te vragen wat de betekenis, vorm en inhoud zijn van
het wederrechtelijke in het financiële strafrecht.

De Wet economische delicten

26. De Wet op de economische delicten (WED, 1951) was de resultante, ofte-
wel de codificatie van crisis-, oorlogs- en schaarstewetgeving uit de pe-
riode 1933-1950. Centraal stond de ordening van de markt.65 66 In 1951
ging het om het beschermen van de heersende economische structuur
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van de samenleving en de ordening van het bedrijfsleven dat daarin ope-
reerde. Thans, 2016, geven praktische overwegingen van strafvorderlijke
aard én het eenvoudige strafarsenaal en rubricering daarvan, de doorslag.
Een aanzet daartoe was overigens al aanwezig bij de inwerkingtreding van
de WED in 1951, zoals het aanhaken bij artikel 1 WED van het Melkstan-
daardisatiebesluit en de Boterwet.67 68 Het is thans simpel: wet- en regel-
geving die bij de WED is ‘aangehaakt’, zoals de Drinkwaterwet, de eerder
genoemde Wet dieren, de Telecommunicatiewet, de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen et cetera, dient te gelden als (sociaal-)
economische wetgeving in de zin van de WED, terwijl het milieustraf-
recht eveneens in artikel 1a WED een wetsystematische plaats heeft ge-
kregen.69 Het uitgangspunt is nog steeds – ook al wegen praktische over-
wegingen van sanctionering en stafrechtelijke bevoegdheden zwaar – de
structuur van de economische samenleving.

27. De vraag in hoeverre de WED nog bijzonder is, laat ik hier nu rusten.70

In de tijd van haar ontstaansgeschiedenis werd het ‘bijzondere’ zeker zo
‘gevoeld’.71 Ook nu nog zou ik het een gouden greep willen noemen alle
bijzondere wetgeving op het terrein van de sociaal-economische wetge-
ving in één wet onder te brengen. De structuur van de WED is kraak-
helder: (i) De materiële normen door straf te handhaven worden gevon-
den in de voorschriften ‘bij of krachtens’ de in artikel 1 WED aangehaakte
genoemde wet- en regelgeving.72 73 In dit artikel wordt het wederrechte-
lijke gedifferentieerd naar gelang de verschillende normschendingen als
‘heel ernstig’ of ‘slechts’ als overtredingen kunnen worden opgevat. (ii)
Een sanctiewet74 en (iii) een strafvorderlijk spoorboekje voor de opspo-
ring en vervolging: welke bevoegdheden zijn toegelaten bij handhaving
van deze bijzondere wet.75 De WED is een ‘gelede’ wet: in artikel 2 WED
wordt bepaald welke gedragingen – de normen die de materiële weder-
rechtelijkheid bepalen – die zijn genoemd in de onderscheiden subcate-
gorieën van art. 1 WED, een misdrijf of een overtreding zijn. Misdrijven
zijn die economische delicten die opzettelijk zijn begaan of in de desbe-
treffende wet als zodanig zijn aangewezen als misdrijf. Dit onderscheid is
van essentieel belang nu daaraan de zwaarte van de strafrechtelijke
hoofdstraffen is gekoppeld (art. 6 WED).

Financieel strafrecht

28. Tot het financiële strafrecht zou ik in de eerste plaats al die commune
delicten die duidelijk verband houden met ‘het geldwezen’, zoals – onder
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omstandigheden – valsheid in geschrift, oplichting, faillissementsfraude,
corruptie en witwassen. Hieraan zijn toe te voegen de artikelen 334 (leu-
genachtige berichten verspreiden om de prijs van fondsen en geldwaardig
papier te doen stijgen of dalen) en 336 Sr (bedrog met balans en winst- en
verliesrekening) willen rekenen, terwijl ook het fiscale strafrecht er mijns
inziens eveneens ondervalt.76 Tot de belangrijkste financiële wetgeving
die bij de WED is aangehaakt, behoort de Wet op het financieel toezicht
(Wft) en de daarop gebaseerde materiële wet- en regelgeving. In zoverre
behoort de Wft tot het economisch (financieel) strafrecht. Kortom, al die
strafbare feiten die onder de noemer ’witteboordencriminaliteit’ kunnen
worden gebracht, begaan door zowel rechtspersonen als natuurlijke per-
sonen (leidinggevenden en opdrachtgevers en al diegenen, die wat voor
fraude op dit gebied ook, begaan).77 In de Wft zijn de meeste financiële
wetten ondergebracht die eerder als zelfstandige wetten een eigen straf-
rechtelijke handhaving kenden.78 Daarnaast is thans in zes delen van deze
wet (plus bijlagen) het toezicht op het financiële verkeer enigszins ge-
structureerd samengebracht.79 Het wemelt van de materiële normen. Het
bestuursrechtelijk sanctiestelsel speelt bij de handhaving de hoofdrol, met
als belangrijke bijrollen het civiele recht en het strafrecht. De WED on-
dersteunt daarbij slechts de handhaving uit de andere rechtsgebieden: het
bestuursrecht en het civiele recht. Samenloop van sancties en daarmee
cumulatie van acties/reacties ligt op de loer. Afstemming in handhaving
tussen enerzijds de belangrijkste nationale toezichthouders (zowel AFM
als DNB) en anderzijds het Openbaar Ministerie is noodzakelijker dan
ooit geworden.80 Dit past bij een functionele – thematische – benadering
van de normschendingen in de Wft. Voor de wijze van reageren op dit
type normschendingen zal, nu de Wft rechtsgebiedoverstijgend is, de be-
stuurs- en/of strafrechter een ‘helicopterview’ nodig hebben.81 Weliswaar
kan het una via-beginsel in de aanvang van de onderscheiden procedures
sturend zijn: Welk handhavend mechanisme treedt op? Maar in de rech-
terlijke beoordelingsfase ligt een en ander gecompliceerder. Daarbij dient
te worden bedacht dat het civiele handhavingsmechanisme andere uit-
gangpunten hanteert dan het strafrechtelijke en bestuurlijke publieke
sanctierecht. Daar gaat het om de inhoud van de sanctie, problemen van
het leerstuk van de formele rechtskracht (welke rechter heeft er al over de
gedraging beslist en in hoeverre heeft daarbij ‘het wederrechtelijke’ een
rol gespeeld en met welk doel, en welke rechter moet daarmee rekening
houden?).82 De beoordelingsruimte voor een passende sanctie of reactie
wordt vervolgens door toepassing van het nationale en Europese ‘ne bis
in idem’ gecompliceerder. Voeg daarbij de instromende Europese straf-

20 RR II JJNNHHAARRDD HHAAEENNTTJJEENNSS



wetgeving en er ontstaat een caleidoscopisch beeld van nieuw recht dat
een nieuwe ordening vergt.83 84

Europees financieel strafrecht

29. De reikwijdte van het Europese financiële strafrecht is enorm. In de eerste
plaats valt daaronder de witwas-wet- en regelgeving;85 in de tweede plaats
de delicten betreffende de bescherming van de financiële belangen van de
EU zelf; en in de derde plaats de delicten die de interne (EU-) markt be-
ogen te beschermen.86 Ik wijs in dit verband op de strafbaarstelling van
marktmisbruik. In april 2014 zijn een Verordening marktmisbruik en de
strafrechtelijke pendant daarvan de Richtlijn betreffende strafrechtelijke
sancties voor marktmisbruik tot stand gekomen.87 Deze instrumenten
dienen op de een of andere manier in het nationale recht te worden op-
genomen. De Verordening is direct toepasselijk, maar de bewoordingen
van een dergelijk instrument kunnen afwijken van de reeds bestaande be-
woordingen in de nationale wetgeving. Dogmatisch gezien zal, gelet op de
omstandigheid dat verdragen prevaleren (artikel 93 Grondwet), de ver-
dragstekst boven de wetgeving van nationale oorsprong gaan. Komt de
coherentie van het Nederlandse financiële recht wel voldoende tot haar
recht? Met de Verordening wordt een nieuwe wetgevingslaag toegevoegd
aan de bestaande lagen als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
de provinciale verordening, de ministeriële regeling, de Algemene Maat-
regel van Bestuur (AMvB), de formele wet en de Grondwet. In het geval
van de Richtlijn zal omzetting naar nationaal recht noodzakelijk zijn. Uit-
gangspunt van de Europese Commissie voor deze twee rechtsinstrumen-
ten zijn puur economische overwegingen tot verdere harmonisering ge-
weest.88 De Verordening laat aan de lidstaten de minste ruimte.89 Deze
overwegingen zijn de basis geweest voor het scheppen van bestuursrech-
telijke en strafrechtelijke regels ter voorkoming van marktmisbruik, en
beogen te waarborgen dat beleggers worden voorzien van volledige, cor-
recte en toegankelijke informatie, zodat iedere belegger op basis van de-
zelfde informatie beleggingsbeslissingen kan nemen. Hiermee wijst de
Europese wetgever de te beschermen belangen aan en rechtvaardigt hij
daarmee ingrijpen door de overheid in het private handelen op de onder-
scheiden beurzen. De noodzakelijke implementatieoperatie van de Richt-
lijn komt erop neer dat de thans geldende artikelen betreffende markt-
misbruik in de Wft komen te vervallen. Via de Verordening worden de
bepalingen als economisch delict in de zin van art. 1 WED in het Neder-
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lands recht geïmplementeerd. De Richtlijn, die in bijna dezelfde bewoor-
dingen als de Verordening is geformuleerd, wordt – voor zover daaraan
thans al niet zou zijn voldaan – in het Nederlandse strafrecht onderge-
bracht.90

30. In de Verordening en de Richtlijn wordt marktmisbruik onderscheiden
in drie verschijningsvormen: gebruik van voorwetenschap, wederrechte-
lijke openbaarmaking daarvan en marktmanipulatie. Voorwetenschap
wordt omschreven als handelen door een persoon die bekend is ‘met in-
formatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft
op een uitgevende financiële instelling en waarvan die informatie niet
openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking een significante in-
vloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten’.91

De andere handelspartij(en) hebben deze ‘achtergehouden’ informatie
niet. Een gelijk handelsspeelveld ontbreekt dan. De ene partij heeft een
kennisvoorsprong en kan daardoor voordeel behalen. Dat dient naar de
opvatting van de Europese Commissie te worden bestreden, omdat door
deze wijze van handelen de integriteit van de financiële markten en het
vertrouwen van de beleggers worden ondermijnd.92 93 94

31. De geschiedenis van de Europese strafbaarstelling van misbruik van voor-
wetenschap begon met de introductie van de Europese richtlijn 89/592/
EEG, betreffende voorkoming van wetenschap bij handelen in effecten.
Op dat moment was nog sprake van een minimumharmonisatie tussen
de toenmalige lidstaten.95 De volgende stap in Europees verband was de
richtlijn 2003/6/EG, die maximale harmonisatie beoogde tussen de lidsta-
ten van een zich uitbreidende EU.96 De vrijheid die de lidstaten in de
voorafgaande richtlijnen was geboden om effectief op te treden tegen
marktmisbruik, was volgens de voorbereidende commissie-Larosière
door de lidstaten te vrijblijvend ingevuld.97 Zij constateerde verschillen
in de toepassing door de lidstaten bij de implementatie – zwak en hetero-
geen – van de hiervoor genoemde richtlijn 2003/6 EG. De groep advi-
seerde in de sanctieregelingen in te grijpen.98 Bij het ontwerpen van de
rechtsinstrumenten kon worden gebruikgemaakt van de door het Hof
van Justitie te Luxemburg inmiddels ontwikkelde jurisprudentie ter
zake.99 Net als de Commissie vennootschapsrecht in 1973, diende volgens
de Europese regelgevers het strafrecht als ultimum remedium (proportio-
neel) te worden beschouwd. Bovendien diende dit in EU-verband te ge-
beuren, waarmee werd voldaan aan de subsidiariteitseis van EU-recht.100

Dat mag zo zijn, maar waaróm dient gebruik van voorwetenschap zoda-
nig stafbaar te worden gesteld, dat handelen als wederrechtelijk zou moe-
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ten worden aangemerkt?101 Dat is economische mainstream of (‘rechtse’)
politiek.102

Het wordt tijd de hiervoor uitgetekende lijnen van wederrechtelijkheid,
boos en kleurloos opzet, en het (Europees) financiële strafrecht met el-
kaar in verband te brengen.

32. In de Verordening marktmisbruik staan de administratieve sancties cen-
traal die door de status van de verordening rechtstreeks toepasbaar zullen
zijn in de lidstaten.103 In de preliminaire overwegingen wordt overwogen
dat nieuwe marktstructuren en technologische ontwikkelingen ingrijpen
door de lidstaten noodzakelijk maken. Maar ook het type handel is ver-
anderd.104 Er zijn allerlei soorten nieuwe handelsfaciliteiten gekomen en
oudere waren nog niet voorzien in de eerdere richtlijnen.105 Bovendien is
sprake van spotmarkten in grondstoffen en prijszetting van financiële in-
strumenten op basis van benchmarks (denkt u maar in dit verband aan de
manipulaties van interbancaire rentes zoals in het Libor-schandaal is ge-
bleken, en Euribor).106 Al deze nieuwe(re) ontwikkelingen dienen, aldus
de ontwerpers, in een meer uniform en sterker kader te worden gevat
teneinde de marktintegriteit te beschermen.107

33. De inhoud van de Verordening laat ik thans daar. Opvallend zijn de uit-
geschreven materiële normen en de aan strafvordering ontleende formele
bevoegdheden als binnentreden, in beslag nemen, afluisteren van data-
dragers et cetera. De Verordening bepaalt dat lidstaten ervoor dienen te
zorgen dat de bevoegde nationale autoriteiten de bevoegdheid krijgen
passende administratieve (wij zouden zeggen ‘bestuursrechtelijke’) maat-
regelen te nemen bij marktmisbruik. Dit is pas anders, indien zij vóór 3
juli 2016 kunnen aantonen de inbreuken die de Verordening als inbreuk
op de integriteit van de markt beschouwt, ook reeds strafbaar te hebben
gesteld. Dit ten genoegen van de ESMA en de Europese Commissie.108

34. Naleving van de in de Richtlijn geregelde materie, die is afgestemd op de
Verordening en die dient te worden omgezet in nationale wetgeving,
moet volgens de preliminaire overwegingen van de Richtlijn mede van
strafrechtelijke aard zijn, ‘waarin de maatschappelijke afkeuring in verge-
lijking tot administratieve sancties in sterke mate tot uitdrukking komt’.
‘De strafbaarstelling van ten minste de ernstige vormen van marktmis-
bruik stelt een duidelijke grens aan gedragingen die in het bijzonder als
onaanvaardbaar worden beschouwd en geeft aan de samenleving en aan
potentiële daders het signaal dat bevoegde autoriteiten dergelijke gedrag
zeer ernstig nemen.’109 Wat mij betreft is dit een duidelijke aanwijzing
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waarom in Europees verband dergelijk handelen wordt beschouwd als
handelen tegen het objectieve recht (in dit geval het Europese recht) – als
wederrechtelijk.

35. In de Richtlijn zijn de materiële gedragsnormen uitgeschreven. Zij bevat
voorts onder meer bepalingen over strafrechtelijke aansprakelijkheid van
rechtspersonen – aangezien strafbaarheid van rechtspersonen lang niet in
elke lidstaat aanvaard is –, rechtsmacht, medeplichtigheid, uitlokking en
poging. In de Richtlijn wordt bepaald dat de strafsancties doeltreffend,
evenredig en afschrikwekkend moeten zijn. Met de nieuwe Richtlijn wor-
den de lidstaten verplicht ook strafrechtelijke sancties in te voeren voor
ten minste de ernstige vormen van marktmisbruik. De Richtlijn bepaalt
dat de maximale gevangenisstraf van ten minste twee tot vier jaren op de
in de Richtlijn bepaald omschreven gedragingen moet worden gesteld.110

Hoe moet de kwestie van het opzet op de
wederrechtelijkheid vanuit Europees strafrechtelijk
perspectief worden bezien?

36. Wederom neem ik uit het marktmisbruikrecht als voorbeeld het verbod
van ‘wederrechtelijke mededeling van voorwetenschap’.111 Daarvan is
sprake volgens de Richtlijn ‘als een persoon die over voorwetenschap be-
schikt en deze bekendmaakt aan enige andere persoon, tenzij de bekend-
making plaatsvindt uit hoofde van normale uitoefening van werk, beroep
of functie’.112 De Richtlijn bevat hiervoor een bepaling (art. 4) die verge-
lijkbaar is met art. 10, lid 1 Verordening. Deze laatste bepaling gaat nog
verder door ook de verdere doorgifte van aanbevelingen of aansporingen
aan te merken als wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap,
indien de betreffende persoon wist of had moeten weten dat het om voor-
wetenschap ging.113 In de Richtlijn luidt de toelichting: deze gedraging
moet strafbaar worden gesteld, indien sprake is van wederrechtelijk han-
delen met voorwetenschap ‘in ernstige gevallen én indien opzettelijk ge-
pleegd’.114 De ernstige gevallen behoren te worden bestraft. Aldus zijn er
ook – logischerwijze – ‘minder ernstige gevallen’ of ‘niet-ernstige geval-
len’, terwijl zij toch opzettelijk worden begaan. Moet er dan toch niet een
onderscheid worden gemaakt tussen voorwaardelijk opzet, kleurloos en
boos opzet?115 116 Of misschien ook nog strafbaar culpoos handelen?

Daarover geven de overwegingen bij de Richtlijn enige helderheid. Over-
weging 21 luidt:
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‘De lidstaten kunnen er (…) in voorzien dat marktmanipulatie, waar-
aan roekeloosheid of ernstige mate van onzorgvuldigheid ten grond-
slag ligt, wordt aangemerkt als strafbaar feit.’

Overweging 23 luidt:

‘Het toepassingsgebied van deze Richtlijn is zodanig afgebakend dat
het een aanvulling vormt op en de doeltreffende uitvoering waarborgt
[van de Verordening marktmisbruik]. Ofschoon strafbare feiten die,
indien opzettelijk gepleegd en ten minste in ernstige gevallen, overeen-
komstig deze Richtlijn strafbaar behoren te zijn, is voor toepassing van
sancties op inbreuken [op de Verordening marktmisbruik] niet nodig
dat opzet wordt bewezen of dat de inbreuk als ernstig wordt aange-
merkt’. De Richtlijn is aldus strafrechtelijk aanzienlijk strenger.117

In overweging 23 is mijns inziens geen steun te vinden voor enige inper-
king van het ‘kleurloos opzet’ bij marktmisbruik. Naar mijn opvatting
wordt daar bepaald – voor zover het de implementatie van de Richtlijn
betreft – dat het opzet moet worden bewezen én in ten minste ernstige
gevallen moet worden gestraft (naar mijn opvatting: de wederrechtelijk-
heid van de gedraging). Het woordje ‘en’ is hier scheidend. Het opzet is
dus niet betrokken op de wederrechtelijkheid als algemene vóóronder-
stelde voorwaarde voor strafbaarheid. Niet opzet op de wederrechtelijk-
heid, maar opzet naast (nevenschikkend) de wederrechtelijkheid is slechts
nodig.
Wél vind ik in overweging 21 steun voor mijn opvatting dat ‘culpoze’
delicten die ik als ‘tussencategorie’ graag in de WED zie opgenomen, zou-
den kunnen worden geïntroduceerd: ‘marktmisbruik waaraan roekeloos-
heid of ernstige mate van onzorgvuldigheid ten grondslag ligt’. Daar lijkt
mij alle reden voor, mede gelet op de voorgeschreven strafsancties, die bij
culpoze delicten gedifferentieerder kunnen zijn

Samenvattend

37. Uit het voorafgaande trek ik een aantal conclusies met betrekking tot de
structuur van het financiële strafbare feit. Voorop staat dat de materiële
norm complex is geworden. Niet alleen om deze te vinden, maar ook om
deze te doorgronden, nu niet alleen rekening moet worden gehouden met
het nationale strafrecht, maar tevens met het Europese, internationale
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strafrecht. Die complexiteit in het achterhoofd houdend, kom ik tot de
volgende bevindingen. De eerste is dat wat het daderschap betreft diegene
vrijuit kan gaan die alle zorg heeft betracht die redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd met betrekking tot onderzoek naar de toepasselijke wet-
en regelgeving. De tweede conclusie luidt dat weliswaar kan worden aan-
vaard dat ‘wederrechtelijkheid’ de notie in zich draagt van handelen in
strijd met het objectieve recht, maar dat deze wederrechtelijk bepaald
wordt door de dynamiek van tijd, plaats, culturele en technische omstan-
digheden en zeker niet gegeven is bij een simpele overtreding van de
rechtsnorm. Van belang is op te merken – zoals Lindeman deed bij zijn
bespreking van het Spector-arrest, gebaseerd op Europese voorweten-
schapregelgeving – dat de wederrechtelijkheid vervalt, indien de dader
handelt in de lijn met en strekking van de doelstelling van de Europese
rechtsnorm, zoals deze is verwoord in een verordening of richtlijn.118 De
derde conclusie die ik trek is dat de wederrechtelijkheid mede wordt be-
paald door het subjectieve bestanddeel van het opzet in de delictsom-
schrijving. Ten vierde zou ik menen dat het begrip ‘kleurloos opzet’ in
het financieel-economisch strafrecht kan worden beperkt door of terug te
keren naar het ‘boos opzet’, hetgeen de coherentie van het strafrecht wel-
iswaar niet ten goede komt, maar slechts voor een beperkt aantal delicten
hoeft te gelden of – andere mogelijkheid – in dit rechtsgebied de culpoze
delictsvariant te introduceren, zodat een driedeling ontstaat: doleuze de-
licten, culpoze delicten en overtredingen. Voordeel van deze opvatting is
dat het voorwaardelijk opzet als construct naar de achtergrond kan wor-
den gedrongen en de aandacht op de geestesgesteldheid van de dader kan
worden gericht: handelde de dader nonchalant of onverschillig? Dit alles
laat onverlet, dat indien een daderschapuitsluitingsgrond niet zou wor-
den geaccepteerd, altijd nog avas (in de zin van rechtsdwaling) als correc-
tiemechanisme kan worden ingeroepen.119

Afsluitende opmerkingen

38. Drie afsluitende opmerkingen. De eerste is dat het Hof van Justitie te
Luxemburg hard nodig zal zijn om invulling te geven aan de termen die
in de Verordening en de Richtlijn marktmisbruik worden gebruikt, ten-
einde een materiële harmonisatie ter zake te bewerkstelligen. Het zal es-
sentieel zijn te zien wat het Hof in deze context onder opzet van markt-
misbruik zal verstaan.
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39. De tweede is dat er een spanningsveld kan ontstaan met nationale leer-
stukken. Begaat een Duits onderdaan een ander soort (naar Duits recht)
medeplegen van marktmisbruik dan een Nederlands onderdaan? Neen,
dat zou in strijd zijn met de uitgangspunten van het primaat van het EU-
recht. Overal hetzelfde EU-recht, maar hoe verhoudt zich dat met het
plaatselijke commune en bijzonder strafrecht dat niet uit EU-bron af-
komstig is en hoe staat het met de coherentie van het strafrecht binnen
een nationale lidstaat? Dat zijn lastige vragen, die om beantwoording vra-
gen. Het Hof van Justitie te Luxemburg zal meer dan ooit zich moeten
gaan buigen over materieel rechterlijke leerstukken als daderschap, po-
ging en deelneming, maar ook over strafuitsluitingsgronden.120

40. De derde opmerking behelst de voorwaarde dat voor een goed functione-
rend strafrecht in de financiële sector voldaan moet worden aan de eis
van legaliteit. Kort samengevat: de burger moet weten waar hij aan toe is
als hij zijn gedragsalternatieven wil bepalen. Wellicht zal dit in het ‘ge-
wone dagelijks’ leven minder problematisch zijn; in het (economische)
financiële leven des te meer. Er staan veelal grote financiële, maar ook
persoonlijke belangen op het spel. De norm zal duidelijk, helder en toe-
gankelijk moeten zijn, wil het acceptabel zijn dat rechtsnormschending
tot negatieve sancties leidt. Het is vaak ‘zoek de norm’. Het moet niet zo
zijn, dat men zich afvraagt: ‘is de norm soms zoek?’ Als voorbeeld gaf ik
de wederrechtelijke openbaarmaking van voorwetenschap volgens de
nieuwe EU-Verordening en Richtlijn121, die eisen dat wederrechtelijke
openbaarmaking van voorwetenschap strafbaar wordt gesteld in ‘ernstige
gevallen en indien sprake is van opzet’. Ik kwam tot de conclusie dat daar
geen sprake is van ‘boos opzet’. In de tweede plaats kwam ik tot de con-
clusie dat in het Europese strafrecht – de Verordening en de Richtlijn –
aanknopingspunten kunnen worden gevonden om de categorie van cul-
poze delicten in het Nederlandse financiële strafrecht te introduceren. In
het Nederlandse strafrecht zou dat in de WED op zijn plaats zijn. Op deze
wijze kan onderscheid worden gemaakt tussen burgers die uit puur eigen
gewin, bewust hebzuchtig, op geld belust de normen overtreden, en dege-
nen bij wie dergelijke motieven niet voorop staan,maar die met een ern-
stige mate van onverschilligheid handelen. Het leerstuk van het voor-
waardelijk opzet behoeft dan niet van stal te worden gehaald.122 Vanuit
dat gezichtspunt past ook een sanctiedifferentiatie in de WED. Die zou
in mijn opvatting moeten leiden tot een differentiatie volgens het vol-
gende schema: opzettelijke delicten – vooralsnog kleurloos –, culpoze de-
licten (delicten begaan uit roekeloosheid, nonchalance of onvoorzichtig-
heid) en overtredingen.123 Veel zal vooralsnog neerkomen op het
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correctiemechanisme van de rechtsdwaling, teneinde te voorkomen dat
zij die er alles aan hebben gedaan normconform te handelen maar daarin
niet zijn geslaagd, alsnog in de strafrechtelijke vangnetten blijven han-
gen.124

Sancties

41. Sancties op overtredingen in het financieel-economisch strafrecht hebben
een hoog instrumenteel karakter en lijken vaak niet meer – naar de woor-
den van M.P. Vrij – als ‘terugslag op het begane onrecht’ van het delict te
fungeren.125 Die instrumentaliteit is niet verwonderlijk gelet op het uit-
gangspunt van het rechtsgebied en de belangen die beoogd worden te
worden beschermd. Daarover is zo goed als en ieder het wel over eens.126

Dat moet in het strafproces de aandacht voor de dader niet afleiden. Het
schuldverwijt aan de persoon van de dader behoort even sterk te blijven
meespelen. Dat brengt met zich dat sancties in dit rechtsgebied niet tot
mechanische en automatische een-op-eenreacties mogen verworden. Bij
het concipiëren van oriëntatiepunten door strafrechters bij het bepalen
van de straf of door leden van het Openbaar Ministerie bij het vorderen
van hun eis, ware daar vooral op te letten. Daarnaast dient afstemming
met andere rechtsgebieden plaats te vinden – tegen de achtergrond van
het leerstuk van de formele rechtskracht127 – en tevens te worden onder-
zocht op welke wijze in andere EU-lidstaten op wederrechtelijke gedra-
gingen in de financiële sfeer wordt gereageerd. Kortom, ook in de laatste
fase van het strafproces – de straftoemeting – zullen alle zeilen moeten
worden bijgezet teneinde te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige
afdoening, rekening houdend met het wederrechtelijk karakter en de aard
van de gedraging, de vereiste zorg die is gegeven aan het voorkomen van
de gedraging, de reacties van andere rechtsgebieden en de Europese dan
wel internationale achtergrond. De evenwichtigheid en rechtvaardigheid
van de strafrechtelijke sancties zijn mede gelegen in de proportionaliteit
en subsidiariteit. De strafrechtelijke reactie behoort – nog steeds – een
ultimum remedium te blijven, maar het blijft zoeken naar het optimum
van een juridische reactie op handelen in strijd met de rechtsnorm. Mijn
voorstel zou zijn de WED zo om te vormen dat er ruimte wordt gemaakt
voor de strafrechter om op eenvoudige wijze de bestuursrechtelijke wijze
van afdoening in die gevallen dat de materiële norm door beide sanctie-
stelsels wordt bestreken in de sanctionering te betrekken. Veelal wordt op
deze wijze tevens de Europese normstelling geïncorporeerd.128
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42. Uit het voorafgaande is mijn programma voor onderzoek en onderwijs in
het financiële strafrecht af te leiden: Wat zijn de materiële normen in dit
gebied, welke handhavingsmechanismen zijn er, welke sancties mogen en
kunnen de autoriteiten hanteren en wat is hun onderlinge verhouding,
en, ten slotte, wat is de verhouding in dezen tussen het Nederlandse fi-
nanciële strafrecht en het strafrecht van de EU?

Een woord van dank

Ik dank het Curatorium en het Bestuur van de Stichting voor Strafrechtelijk
Onderzoek, die mijn benoeming mogelijk heeft gemaakt. Ik beschouw het als
voorrecht te treden in de voetsporen van Julian Schutte, die als eerste deze
leerstoel bekleedde in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw, en zijn
opvolger, de zeer betreurde Bert Swart, van wie ik de eerste lessen in straf-
toemeting mocht ontvangen en die daarna op het terrein van de internatio-
nale strafrechtelijke samenwerking voor mij een lichtend voorbeeld is ge-
weest.

Ik dank het College van Bestuur en het Bestuur van de Faculteit der Rechts-
geleerdheid voor hun bemoeienissen met en bevordering van mijn benoe-
ming.

Zeer gewaardeerde collega Blom, beste Tom, ik dank jou als voorzitter van
de benoemingscommissie, die zich mede heeft beijverd voor de richting van
de bezetting die aan de instelling van deze leerstoel zou moeten worden ge-
geven. Dat ik deze mag vervullen, vind ik bijzonder. Ik hoop het vertrouwen
niet te beschamen.

De wetenschappelijk onderzoekers en docenten bouwen voort op het be-
staande, breiden dat uit en slaan nieuwe wegen in, maar blijven een klein
radertje in een groter geheel. Als zodanig is hij of zij het product van het
vallen en opstaan van hen die voorgingen. Op grond daarvan dank ik mijn
promotor Koos van Weringh die mij heeft gestimuleerd bij mijn eerste schre-
den van onderzoek op het terrein van het (sociaal-)economisch strafrecht op
basis van criminologische uitgangspunten, en de evenzeer betreurde en te
vroeg gestorven Lex Komen voor zijn juridische denkkracht, inspiratie en
creativiteit.

Ik dank Frits Rüter, die jarenlang als voorzitter van de vakgroep strafrecht-
wetenschappen aan het Seminarium van Hamel is opgetreden en mij alle vrij-
heid heeft gegeven mij verder in het bijzonder strafrecht en het internationale
rechtshulprecht te ontwikkelen;
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Mijn collega’s in de rechtbank Rotterdam, waar ik – na mijn eerste schre-
den als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank van Amsterdam – talloze eco-
nomische en milieu-strafzittingen heb gedaan. Daar heb ik mij kunnen ont-
wikkelen als rechter, onder de stimulerende supervisie van Thijs van der
Grinten, Jan Heijman en Nel van Breukelen. Er was – wat mij betreft – geen
betere leerschool denkbaar;

Leden van het gerechtshof Amsterdam – in chronologische volgorde de
vijfde, de tweede en later de onvergetelijke, humorvolle en intellectueel uitda-
gende vierde kamer, in wisselende samenstelling –, waarin ik gedurende bijna
twintig jaren mijn hofervaringen op het terrein van appelrechtspraak in onder
meer financieel-economische strafzaken heb opgedaan en aangescherpt, en
mijn overige collega’s raadsheren én griffiers met wie ik allemaal de prach-
tigste arresten heb meegeschreven, voor de bijzonder aangename en vrucht-
bare sfeer die ik heb aangetroffen.

Diezelfde aangename sfeer heb ik gelukkig wederom gevoeld toen ik terug-
keerde naar mijn alma mater en de thans zo geheten leerstoelgroep straf-
rechtswetenschappen. Ik voel mij daar bijzonder thuis en dank jullie allen
voor jullie zeer hartelijke ontvangst.

Ik dank mijn medelezers van en hen die een luisterend oor hadden voor
hetgeen u zojuist heeft aangehoord. En last but not least Nadja, zonder wie ik
hier niet had gestaan om u te kunnen toespreken.

Ik heb gezegd.
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Noten

1. Kelk, C., Studieboek materieel strafrecht, Wolters Kluwer, Deventer, 5e dr., 2015,
p. 3: Strafrecht ‘als het recht van overheid te straffen op grond van normschen-
dingen’. Er is een onderscheid te maken tussen enerzijds de materiële normen en
de sancties of reacties. Zie hiervoor Ch.J. Enschedé, Beginselen van strafrecht, be-
werkt door T. Blom, 13e dr., Wolters Kluwer, Deventer, 2013, p. 1-9. M. Nelemans,
Verantwoord financieel strafrecht, Tilburg University, Tilburg, 2015, p. 54, acht
het bestaansrecht van het financieel strafrecht te herleiden to de wens van de
overheid om de financiële sector (…) te controleren en het vertrouwen hierin te
waarborgen.

2. Hulsman, L.H., Handhaving van recht, oratie, Kluwer, Deventer, 1965. Zie voor
de aard en de omvang van tuchtrecht als sanctiemechanisme: H. de Doelder, Ter-
rein en beginselen van tuchtrecht, Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1981, p.
28: ‘Tuchtrecht kan aanwezig zijn bij die groeperingen, waarin de leden moeten
kunnen beseffen, welke handelingen tegen de groepsnormen indruisen. Hij stelt
dat tuchtrecht is “groepsrecht”, waar deze auteur betoogt dat tuchtrecht een ‘an-
der soort sanctierecht’ is (p. 207).

3. Hier ziet men een interessante ontwikkeling. Terwijl Hulsman in zijn baanbre-
kende oratie ‘Handhaving van recht’ de verschillende sanctiegebieden uiteen-
rafelde teneinde de grondslagen voor de verschillende reacties te rechtvaardigen,
zien we bij thematische rechtsgebieden als het financiële recht het omgekeerde
gebeuren. De sanctionering kan slechts worden begrepen en gerechtvaardigd op
basis van een samenstel van overwegingen uit verschillende rechtsgebieden.

4. Bos, P.A. Bos, Osmose tussen het economisch en commune strafrecht, in SEW
1976,p. 381-387.

5. Zie nader: M.P. Vrij in zijn rapport général voor het VIe Congres van de AIDP in
1953, in: M.P. Vrij, verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en
criminologie, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, p. 329 e.v.: ‘Une nouvelle branche de
droit’; A. Mulder en R.A.A. Duk, Schets van het sociaal-economisch recht in Ne-
derland, Tjeenk Willink, Zwolle, 1972, en C.H. Schouten, Opstellen over econo-
misch ordeningsrecht, Universitaire Pers Rotterdam, 1970. Een geslaagde synthe-
se van recht en economie vindt men in G. Farjat, Droit économique, Presses
Universitaires, Paris, 1971. Zie voorts L.A. Geelhoed en B.H. ter Kuile, Crisis en
economische crisis: crisis en economische wetgeving? En Crisis en Rechtsbescher-
ming: Crisis in rechtsbescherming, een dubbel-oratie, Tjeenk Willink, Zwolle,
1985: ‘Het Nederlandse economische recht heeft als belangrijkste object de Neder-
landse economische wet- en regelgeving’ (p. 1). Uit dat economische recht heeft
zich sedert de Tweede Wereldoorlog het financiële (straf)recht losgemaakt en
ontwikkeld. De schatplichtigheid van het financiële strafrecht aan het ‘klassieke’
ordeningsrecht komt treffend tot uitdrukking in de oratie van R. Lamp, Denken
over toezicht en straf na de financiële crisis, VU-oratie, 2014. Zie vooral de ge-
schriften van A. Mulder. Aan de hand van de Wet op de economische delicten
(WED) is deze ontwikkeling goed te volgen, te beginnen bij zijn proefschrift ‘De
handhaving der sociaal-economische wetgeving’, Daamen’s Uitgeversmaatschap-
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pij. N.V., Den Haag, 1949, tot en met uiteindelijk de laatste bewerking van zijn
‘Schets van het economische strafrecht’, door D.R. Doorenbos, Studiepockets
strafrecht, nr. 11, 8e dr., Wolters Kluwer, Deventer, 2015.

6. Zie hiervoor R. Lamp, Denken over toezicht en straf na de financiële crisis, oratie,
VU, 2014; M. Nelemans, Verantwoord financieel strafrecht, Tilburg University,
2015.

7. Zie voor het concept van de ‘maximaal te vergen zorg’, J. de Hullu, Materieel
strafrecht, p. 369 e.v., 6e dr., Wolters Kluwer, 2015, waarvan de eerste tekenen te
vinden zijn in de strafprocedure die leidde tot de beslissing van de HR 2 februari
1993, NJ 1994,476 (Aflatoxinepinda’s).

8. Zie voor de betekenis van ‘bij of krachtens’: B.F. Keulen, Economisch strafrecht,
Facetten van strafrechtspleging, nr. 11, p. 30-36, Kluwer, Deventer, 1995.

9. Enschedé, Ch.J., Beginselen van Strafrecht, bewerkt door T. Blom, p. 4, Wolters
Kluwer, Deventer, 2013.

10. Onder bestuursrecht dient ook het fiscale en douanerecht te worden begrepen.
11. Zie artikel 1.1. Wet op het financieel toezicht (Wft). De AFM: Stichting Autoriteit

Financiële Markten en DNB: De Nederlandse Bank N.V. zijn civielrechtelijke
rechtspersonen.

12. Zie HR 29 oktober 1935, NJ 1936, 250, m.nt. WP (Medemblikse schoolhoofd) en in
vergelijkbare zin: HR 21 februari 1938, NJ 1938, 929, m.nt. WP (Hohner muziek-
instrumenten). Daarna standaard jurisprudentie.

13. Nelemans berekende ongeveer 2000 artikelen aarin het materiële financieel recht
eind 2015 was samengevat. Zie M. Nelemans, Verantwoord financieel strafrecht,
p. 25, Tilburg University, Tilburg, 2015.

14. Art. 2:06 Wet op het toezicht op het financieel toezicht (hierna: Wft) gelezen in
verband met (hierna: juncto) de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische
delicten (hierna: WED).

15. Als wetsontwerp 34 455 wet wordt, zullen de bestuurlijke boetes worden aange-
scherpt.

16. Art. 3:17, lid 2, aanhef en onder b Wft. Voorbeeld is ontleend aan Rb Rotterdam,
31 juli 2015, ECLI: NL: RBROT: 2015:5635. Zie ook de noot RH onder dit vonnis in
TBS&H, 2, (1), p. 47-58, beslist naar de toenmalige geldende stand van wetgeving.

17. Zie nader M. Nelemans, Verantwoord financieel strafrecht, oratie, Tilburg, 2015.
18. De te onderscheiden sanctieterreinen – civiel, straf- en wat toen nog heette admi-

nistratief recht – zijn scherp vanuit wetgevend gezichtspunt belicht door L.H.C.
Hulsman in Handhaving van recht, oratie, Kluwer, Deventer, 1965.

19. Doelder, H. den, Terrein en beginselen van tuchtrecht, Tjeenk Willink, Alphen
aan de Rijn, 1981.

20. Vergelijk de uitspraak van voormalig hoogleraar straf- en strafprocesrecht A.A.G.
Peters, die in een noot bij het beruchte arrest ‘De illegale radiozender “‘De mar-
conist”’ in Ars Aequi in een iets ander verband opmerkte dat ‘het recht functio-
neert bij de achterlijkheid van de burger’ (Ars Aequi, XXII, 236), in : Jurispruden-
tie en annotaties Ars Aequi, Strafrecht I, 1951-1973, 1974, p. 230 e.v., p. 240.

21. Mein, A, De boete uit balans, proefschrift, Boom/Lemma, Den Haag, 2015, waarin
hij de verhouding tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke sancties aan
een diepgravend onderzoek onderwerpt.
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22. Zie in dit verband: W. Duk, Tanden van het recht, oratie Universiteit van Amster-
dam, Tjeenk Willink, Zwolle, 1973, waarin de auteur ingaat op de rechtstheore-
tische vraag: Wat is een sanctie. Zijn zoektocht begint bij P. Scholten in zijn
Algemeen Deel van Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands
Burgerlijk recht, 2e dr. Zwolle, 1934, p. 33: ’regelingen van het rechtsgevolg van
overtreding van rechtsnorm of niet-nakoming van belofte. Indirecte middelen
dus om af te dwingen wat het recht oplegt: nadelige gevolgen voor hem, die zich
daaraan niet stoort.’ Duk komt uit bij een voorlopige omschrijving van sancties
als: ‘door het recht geregeld (althans toegelaten, of geboden) reacties op dan wel
van rechtswege intredende gevolgen van onrechtmatig gedrag, voor zover de
overtreder daardoor in zijn belangen wordt getroffen (p. 11).

23. Wederrechtelijk handelen impliceert zich gedragen in strijd met een strafrechte-
lijk gesanctioneerde rechtsnorm.

24. Enschedé, Ch.J., Beginselen van strafrecht, bewerkt door T. Blom, Wolters Klu-
wer, Deventer, 13e dr., 2013, p. 6.

25. Vos, H.B., Leerboek van Nederlandsch strafrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 2e dr.,
1947, p. 28. Vos vat het antwoord als volgt samen: ‘Het strafbare feit is een aanran-
ding of een ingevaarbrenging van rechtsgoederen of rechtsbelangen, alle belangen
die voor de gemeenschap betekenis hebben.’

26. Roos, Th.A. de, Strafbaarstelling van economische delicten, Gouda Quint, Arn-
hem, 1987. L.H.C. Hulsman, Handhaving van recht, Kluwer, Deventer, 1965.

27. Corstens, G.J.M., Civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of stafrechtelijke
rechtshandhaving, preadviezen NJV, deel I, eerste stuk, jrg CXIV, 1984.

28. Beter lijkt mij de term ‘gedraging’, inhoudende zowel een actief handelen als na-
laten.

29. Noyon-Langemeijer, I, p. 11, Het Wetboek van Strafrecht, 6e druk, Gouda Quint,
Arnhem, 1954.

30. Een civielrechtelijke onrechtmatige daad is: ‘een inbreuk op een recht en een doen
of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwe-
zigheid van een rechtvaardigingsgrond’ (art. 6:162, lid 2 BW).

31. Het faillissement van Lehman Brothers is hierbij als uitgangspunt genomen. In-
zichtelijk wordt een en ander gemaakt in M. Lewis, The Big Short, Penguin Books
Random House, 2011, en de daarop gebaseerde film.

32. Naar analogie van Jac. van Weringh: Heeft onze maatschappij de criminaliteit die
zij verdient?, Arbeiderspers, Amsterdam, 1971; R.C.P. Haentjens, De ontwikkeling
van een strafbaarstelling, toegelicht aan de hand van de Warenwet, Samsom, Al-
phen aan den Rijn, 1978.

33. Binnen beroepsgroepen worden dergelijke normen soms afgedaan via het tucht-
recht. Zie H. de Doelder, Terrein en beginselen van tuchtrecht, Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, 1981.

34. Zie TBS&H 1(6) 2015, Special corruptie.
35. Leliveld, J., Een juridisch kader voor ondernemen met zo min mogelijk corruptie,

in: Ondernemen zonder corruptie, red. V. Woerden, M. Jurgens, S.P. Kaptein en
J.T.C. Leliveld, p. 3-18, Kluwer, Deventer, 2013. De Nobelprijswinnaar Milton
Friedman maakte in dit verband het acroniem ‘Tanstaafl’ algemeen bekend
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(1975), dat staat voor ‘There ain’t no such thing as a free lunch’. Maar is dergelijk
gedrag ook wederrechtelijk en daarmee strafbaar?

36. Zie Strafblad, 2009, jrg 7, nr. 1, p. 1-74; Themanummer, TBS&H, 2015, 6.
37. NRC 18 juli 2016: Corruptie in Brazilië kost SBM-offshore meer dan half miljard

euro.
38. Zie de artikelen 171, 177a, 178, 362,363 en 328, 328ter van het Wetboek van Straf-

recht (hierna: Sr).
39. Zie Stb. 2014, 445, in werking getreden, Stb. 2014, 509.
40. Zie de Kamerbrief van 10 maart 2015, Preventie en bestrijding van corruptie, als

reactie op de gepubliceerde internationale rapporten van de OESO, GRECO
(groep van staten tegen corruptie, operend binnen de EU), VN en de EU, kamer-
stuk II 2014-2015, 34000 VII, nr. 40.

41. Art. 3:10 en art. 4:11 Wft.
42. Zie onder meer: M. Ridderikhof, De aanpak van corruptie in de financiële sector,

in: Ondernemen zonder corruptie, Kluwer, Deventer, 2013, p. 71-79, en P. Tijna-
gel, Van een ‘rule based’ naar ‘value based‘ benadering, toegespitst op ontwikke-
lingen bij Siemens, in: Ondernemen zonder corruptie, p. 217-231.

43. Hullu, J, de, Materieel strafrecht, p. 32-36 Sr, Wolters Kluwer, Deventer, 2015. Zie
ook het ongevraagde advies van de Raad van State van 13 juli 2015 met betrekking
tot de rechtsbescherming en rechtspositie van de justitiabele in het strafrecht en
het bestuursrecht.

44. Zie daarover Rob van Gestel en Marc Loth, in NJB, afl. 37, 2015, p. 2599 e.v., onder
de titel Urgenda: roekeloze rechtspraak of rechtsvinding 3.0?; R. Lamp, Denken
over toezicht en straf na de financiële crisis, oratie VU, 2014.

45. Zie F.G.H. Kristen, Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht, Wolf Le-
gal Publishers, Oisterwijk, 2005.

46. Rapport inzake misbruik van voorwetenschap, Staatsuitgeverij, 1963. De commis-
sie onder leiding van W.C.L. van der Grinten werd ingesteld naar aanleiding van
een brief van de toenmalige minister van justitie C.H.F. Polak.

47. In de richtlijn van 15 maart 2014 (in werking 17 september 2014), betreffende
markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG,
de MiFID II richtlijn, wordt getracht OTC- en MTC-handel op Europees niveau
te reguleren.

48. Zie M. Lewis, Flashboys, Cracking the money code, Penguin Books, Random
House, 2015. Zo vraagt Peter de Waard zich in de Volkskrant van 3 augustus bij-
voorbeeld af: ‘Zijn Sneakers het nieuwe geld?’ Weliswaar is de sneakersmarkt
compleet ondoorzichtig en ongereglementeerd, maar de koop en verkoop van
(tweedehands) sneakers van Nike werkt al meer dan een kwart eeuw. We hebben
te maken met een markt, maar de handel via EBay lijkt vooralsnog niet weder-
rechtelijk. Mocht er wat misgaan, dan zal het civiele recht in de eerste plaats inge-
roepen worden, nu ‘koop en verkoop’ civielrechtelijk is ’ingekaderd’.

49. Noyon, T.J. en G.E. Langemeijer, I, Het Wetboek van Strafrecht, Gouda Quint,
Arnhem, 1954, p. 11; J. de Hullu, materieel strafrecht, Wolters Kluwer, Deventer,
2015, 6e dr., p. 190 e.v.

50. In deze zin kan ‘wederrechtelijkheid’ in overdrachtelijke zin worden opgevat als
een diamant: de ‘harde kern’.
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51. Haentjens, R.C.P. en M. Jurgens, Opzet in het financiële strafrecht, in: Fraude op
de financiële markten, onder redactie van R.C.P. Haentjens en M. Jurgens, p. 13-
29, Kluwer, Deventer, 2011.

52. Zie J. Hullu, Materieel strafrecht, Wolters Kluwer, Deventer, 6e dr., 2015, p. 221.
53. De Hoge Raad besliste in 1952 naar aanleiding van een opzettelijke overtreding

van het Deviezenbesluit 1945 door een verdachte die tandtechnische goederen uit
Duitsland invoerde, anders dan door overlegging van de vereiste documenten. De
rechtbank achtte dat een opzettelijke overtreding van dat besluit en veroordeelde
de verdachte tot een gevangenisstraf. Dat kon, nu ‘opzet’ in de delictomschrijving
en daarmee ook in de tenlastelegging was opgenomen. Het hof was van oordeel
dat geen sprake was geweest van opzettelijke overtreding en veroordeelde tot een
hechtenisstraf. Tegen dat arrest werd beroep in cassatie ingesteld. De advocaat-
generaal bij de Hoge Raad bepleitte de zogenaamde ‘enge opvatting’: in economi-
sche zaken dient het opzet op de wederrechtelijkheid (het overtreden van de
norm) te zijn gericht. De verdachte moet voor een veroordeling ter zake van een
opzettelijke overtreding zich ervan bewust zijn geweest dat hij een wettelijke ver-
plichting schond.

54. Ik heb het hier over opzet op de wederrechtelijkheid, maar ook schuld in de zin
van culpa in de delictsomschrijving kan op de wederrechtelijkheid betrekking
hebben. Meestal ligt in de culpa de wederrechtelijkheid opgesloten. Modderman
was van oordeel dat ‘kleurloos opzet’ het uitgangspunt diende te zijn voor alle
delicten waar een psychische component van de gedraging werd vereist.

55. BVAR onder HR 18 maart 1952, NJ 1952, 314 en 315.
56. Zie noot 50.
57. Zie bijvoorbeeld enerzijds het veroorzaken van de dood door roekeloos verkeers-

gedrag tegenover anderzijds het opzettelijk iemand van het leven beroven,
58. HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476 (Aflatoxinepinda’s).
59. De annotator B.V.A. Röling onder het arrest uit 1952 was niet gecharmeerd van de

beslissing van de Hoge Raad. Hij maakte bezwaar tegen de uitkomst, omdat het
een groep van delinquenten strafbaar maakt die dat niet verdienen: degenen die
blijk geven van een zorgeloze nonchalance. De uitspraak miskent volgens hem het
principieel onderscheid tussen de opzettelijk-onwettige en de niet-opzettelijk-on-
wettige verboden gedragingen als bruikbaar onderscheid tussen misdrijf en over-
treding.

60. HR 24 april 2007, NJ 2007, 544, m.nt. YB.
61. Vergelijk in dit verband het hiervoor gemaakte onderscheid door Röling tussen

doleuze delicten en culpoze delicten en de daarbij behorende differentiatie in
strafbedreiging bij natuurlijke personen: ter zake van opzetdelicten maximaal zes
jaar en een geldboete, al naar gelang de subcategorie van art. 1 WED maximaal
€ 81.000,00 per overtreding. Voor rechtspersonen liggen de geldboetemaxima ho-
ger, per overtreding tot maximaal 10% van de jaaromzet van de rechtspersoon in
het boekjaar voorafgaand aan de uitspraak (zie de recente wetswijziging van arti-
kel 6 WED, Stb. 2014, 445). De rechter heeft daarmee een enorme speelruimte in
zijn straftoemeting, maar de geldboeten zijn nog steeds ‘peanuts’ vergeleken met
de boetes uit het bestuursrecht, die door de mogelijkheid van cumulatie in begin-
sel onbeperkt zijn en al gauw tot in de miljoenen euro’s kunnen oplopen (zie ook
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hier de aankomende wetgeving die thans in behandeling is in het kader van de
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