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HOOFDSTUK I

Strafrechtelijke handhaving van
economisch recht en milieurecht

1 Economisch strafrecht

Met de term economisch strafrecht wordt een bijzonder deelgebied van het
strafrechtelijk werkterrein aangeduid. Het valt te onderscheiden van het com-
mune strafrecht, zoals dat is te vinden in de beide wetboeken (Sr en Sv), doordat
het een aantal eigenaardigheden vertoont. Die eigenaardigheden liggen deels
besloten in de aard van de materie en deels in het formeel-wettelijk kader dat
de wetgever voor deze materie heeft gecreëerd.

Wie het strafrecht ziet als sanctierecht, zal geneigd zijn het economisch
strafrecht te beschouwen als het sanctierecht dat aansluit op het economisch
recht. Een nadere definitie van deze vorm van bijzonder strafrecht zou dan
moeten worden ingekleurd met behulp van de definities van het economisch
recht, zoals die van Hellingman en Mortelmans, die spreken van het geheel
van rechtsregels dat door de overheid wordt uitgevaardigd of benut met het
doel de economische verhoudingen op de markt voor goederen en diensten
te beïnvloeden, met inbegrip van de regels die zodanige beïnvloeding bewust
ten gevolge hebben.1

Een beschrijving van de inhoud van het economisch strafrecht die aanslui-
ting zoekt bij begripsomschrijvingen van het economisch recht, biedt wel enig
houvast, maar zal vanzelfsprekend steeds ruimte laten voor discussie over de
afbakening van het deelgebied. Wie een andere omschrijving van het econo-
misch recht hanteert, zal immers ook uitkomen op een andere definitie van
het bijbehorend sanctierecht.

1. K. Hellingman en K.J.M. Mortelmans, Economisch publiekrecht, rechtswaarborgen en
rechtsinstrumenten, Deventer 1989, p. 55. Overigens is hier slechts een deel van de door
deze auteurs gegeven definitie aangehaald, maar dat deel (de rechtsinstrumenten) is voor
de hier bedoelde gebiedsafbakening het meest rechtstreeks van betekenis. Zie voorts M.R.
Mok en R.A.A. Duk, Schets van het (sociaal-)economisch recht in Nederland, 4e druk,
Zwolle 1994, p. 30 e.v.
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Een formeler benadering is die, waarin voor de definitie van het economisch
strafrecht aansluiting wordt gezocht bij het geldende recht, te weten de actuele
werkingssfeer van deWet op de economische delicten (WED). Economisch straf-
recht bestaat dan uitsluitend in de voorschriften die besloten liggen in de WED
en de materiële wet- en regelgeving waarop die wet van toepassing is. Het bij-
zondere deelgebied evolueert aldus met de wijzigingen die de WED ondergaat
en is niet afhankelijk van de uitkomsten van de normatieve discussie over de
gebiedsafbakening van het economisch recht.

De formele of positiefrechtelijke benadering die de WED bepalend laat zijn
voor de inhoud en afbakening van het economisch strafrecht is de meest aan-
trekkelijke. Zij geeft namelijk een volstrekt eenduidig antwoord op de gestelde
vraag (behoort deze regelgeving tot het deelgebied van het economisch straf-
recht?), hetgeen ook van praktisch belang is, omdat aan die beantwoording het
rechtsgevolg is verbonden dat het WED-regime van toepassing is. Die prakti-
sche relevantie is er niet in de benadering waarin het economisch strafrecht
normatief wordt afgebakend langs de lijnen van hetgeen onder economisch
recht wordt verstaan; dat is veeleer een wetenschappelijke benadering die
vooral van betekenis zou kunnen zijn met het oog op de beantwoording van
de vraag welke (nieuwe) regelgeving onder de noemer van het economisch
strafrecht zou behoren te komen.

Bij het bepalen van de keuze welke wetten onder de werkingssfeer van de WED
worden geplaatst – en welke wetten dus, in de positiefrechtelijke benadering,
binnen het deelgebied van het economisch strafrecht zullen vallen – geven voor
de wetgever veeleer pragmatische dan principiële overwegingen de doorslag.
De oorspronkelijke selectie van die wetten vloeide voort uit een historisch
gegroeide situatie en bestond voornamelijk uit crisis-, schaarste- en oorlogs-
wetgeving. Ten tijde van de totstandkoming van de WED en in de eerste jaren
van haar bestaan, is nog wel als selectiecriterium naar voren gebracht dat het
zou moeten gaan om ‘die wetten en besluiten, welker voorschriften recht-
streeks of middellijk beogen het economisch leven te beïnvloeden’.2 Meer dan
een algemeen richtsnoer is dat echter nooit geweest. In de loop van de tijd zijn
ook wetten bij de WED aangehaakt die de toets aan het genoemde criterium
nog maar nauwelijks of niet meer konden doorstaan. De voordelen van het
WED-regime, onder meer gelegen in de ruime onderzoeksbevoegdheden en
het royale sanctie-arsenaal, hadden en hebben voor de wetgever onmisken-
baar een grote aantrekkingskracht.

2. Zie Kamerstukken II 1949/50, 603, nr. 8, p. 4.
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2 Waarom een afzonderlijke regeling?

De reden, waarom voor de handhaving van de economische wetgeving bij-
zondere maatregelen moesten worden gegeven voor de opsporing, vervol-
ging en berechting van economische delicten, lag volgens de wetgever in ‘de
eigenaardigheden van het economische delict’. Die eigenaardigheden zouden
speciale voorzieningen eisen op het gebied van het strafrecht en het straf-
procesrecht en zouden een permanente bijzondere regeling rechtvaardigen.3

Welke eigenaardigheden had de wetgever hier op het oog? In de Memorie van
Toelichting werden er drie genoemd en de Memorie van Antwoord voegde er
nog een vierde eigenaardigheid aan toe:

‘Het gros der economische delicten kenmerkt zich door drieërlei eigenschappen: zij zijn nog
slechts sedert kort delict, zij treffen belangen, die te gecompliceerd zijn om door ieder
aanstonds te worden overzien en die soms voor uiteenlopende waardering, ook door de
rechter, vatbaar zijn, en ten slotte brengen zij grote voordelen voor de delinquent mede,
die hun aantrekkingskracht niet alleen in een voorbijgaand affect, maar ook bij nuchtere
afweging doen gelden.’4

‘Op één bijzonderheid van het economisch delict willen de ondergetekenden nog de
aandacht vestigen. Meer dan de commune delicten plegen de economische delicten de
gedragingen van derden te beïnvloeden. Bij economische delicten lokt de ene inbreuk op
de economische orde gemakkelijk een andere uit. Dit valt reeds aanstonds in het oog bij
de delicten, bestaande in het betalen van te hoge lonen. De ondernemer, die zich hieraan
schuldig maakt, trekt daardoor de werknemers van andere ondernemers tot zich. Geschiedt
dit wegtrekken in omvangrijke mate, dan zullen de concurrenten voor de keuze worden
gesteld, de wet te overtreden of hun bedrijf te laten verlopen. Dit effect is aan het eco-
nomisch delict op grote schaal eigen.’5

Naar het oordeel van de wetgever vereisten de hier genoemde eigenaardig-
heden in het bijzonder (a) speciale deskundigheid bij openbaar ministerie en
rechter, (b) verruimde opsporingsbevoegdheden en de mogelijkheid tot het
treffen van ingrijpende voorlopige maatregelen en (c) snelheid en strengheid
in vervolging en bestraffing.

De hier als ‘eigenaardigheden’ gepresenteerde kenmerken van het econo-
mische delict, blijken bij nadere beschouwing weinig onderscheidend ver-
mogen te bezitten. Om te beginnen zijn er binnen de Nederlandse wet- en
regelgeving ontelbare voorschriften waarvan de overtreding nog maar sedert

3. Zie m.n. Kamerstukken II 1948/49, 603, nr. 5, p. 3-5.
4. Kamerstukken II 1947/48, 603, nr. 3, p. 4.
5. Kamerstukken II 1948/49, 603, nr. 5, p. 4.
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kort een strafbaar feit oplevert. Daarin onderscheiden economische delicten
zich dus niet – en zeker nu niet meer – van andersoortige delicten. De omstan-
digheid dat de voordelen van een normschending voor de nuchter calcule-
rende burger ook zonder voorbijgaande affecten (veel) zwaarder kunnen
wegen dan de nadelen daarvan, is evenmin iets dat specifiek is voor delicten
op het terrein van de economische wetgeving. De fiscale fraudeur, de wapen-
of drugshandelaar en zelfs de verkeersovertreder zal niet zelden dezelfde
nuchtere afweging maken. Ook het gegeven dat de wetgeving belangen beoogt
te beschermen die voor de gemiddelde burger niet direct inzichtelijk zullen
zijn, is geen eigenschap die voorbehouden is aan de economische wetgeving.
Dat zal bijvoorbeeld voor de belastingwetgeving niet anders zijn. En ten slotte
is zelfs het kenmerk van ‘slecht voorbeeld doet goed volgen’ niet alleen eigen
aan economische delicten. Die eigenschap is minstens zo sterk aanwezig bij
bijvoorbeeld delicten in de sfeer van de fiscale wetgeving en de sociale zeker-
heidswetgeving, zoals het ‘zwart’ of ‘grijs’ laten opknappen van woningen door
particulieren, onder het motto ‘dat toch iedereen het zo doet’.

Kortom: de argumentatie die door de wetgever werd aangevoerd ter recht-
vaardiging van een afzonderlijke regeling voor het veld van de economische
delicten was niet sterk. Wanneer dan ook nog wordt bedacht dat van de des-
tijds zo beklemtoonde specialisatie binnen de rechterlijke macht in de praktijk
bijzonder weinig terecht is gekomen, lijkt de vraag naar het waarom van een
afzonderlijke regeling nog niet eens zo eenvoudig te beantwoorden.

In de praktijk is de opgeworpen vraag echter niet erg actueel. De WED is
intussen al meer dan een halve eeuw van kracht en functioneert in de kern naar
behoren. De WED biedt een vertrouwd kader om nieuwe economische wet-
geving in onder te brengen en brengt coördinatie in de strafrechtelijke hand-
having van een inmiddels oneindige hoeveelheid voorschriften. Het aanhaken
van nieuwe voorschriften bij de WED ontslaat de wetgever van de taak om
steeds weer opnieuw na te denken en te beslissen over eventuele specifieke
straf(proces)rechtelijke voorschriften en voorkomt exotische regelingen. Het
‘gebruikersgemak’ van de WED voor de wetgever kent overigens ook wel enkele
schaduwzijden, zoals hierna nog aan de orde zal komen (hoofdstuk II, par. 4.3),
maar het is in elk geval zodanig dat niet hoeft te worden getwijfeld aan het
praktisch nut van deze afzonderlijke regeling van het economisch strafrecht.

Daarmee is niet gezegd dat de WED intussen (op onderdelen) niet voor
verbetering en modernisering vatbaar zou zijn. In 2003 heeft de minister van
Justitie opdracht gegeven tot een evaluatie van de WED, teneinde te kunnen
bezien of deze wet nog voldoende ‘bij de tijd’ is. Dit evaluatieonderzoek is
in 2005 uitgemond in een omvangrijk WODC-rapport met als titel ‘De WED
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op de helling’.6 Het rapport bevat een grondige analyse van de bijzondere ken-
merken van de WED en plaatst die in het licht van de meer recente rechts-
ontwikkeling. In het verlengde daarvan hebben de onderzoekers diverse
ideeën ontwikkeld voor de toekomst van de wet, variërend van een volledige
harmonisering en integratie van de WED in het commune strafrecht tot een
beperkte ‘update’. In zijn reactie op dit onderzoek kondigde de minister van
Justitie in 2007 een wetsvoorstel aan waarin de WED zou worden herzien.7

Niet zo ingrijpend als de onderzoekers voor wenselijk hielden, maar wel op
een aantal belangrijke onderdelen. Een hoge prioriteit heeft dit echter niet
gekregen: een wetsvoorstel tot herziening van de WED is zeven jaar later nog
steeds niet in zicht. De wetgever heeft zich vooralsnog beperkt tot enkele
wijzigingen die verdisconteerd werden in de Wet tot verruiming van de moge-
lijkheden tot bestrijding van financieel-economische criminaliteit.8 Deson-
danks zal in de navolgende hoofdstukken steeds worden vermeld op welke
onderdelen in de toekomst mogelijk verdere wijzigingen te verwachten zijn.

3 Uitbreiding buiten de economische wetgeving

De bijzondere regels uit de WED over daderschap (strafbaarheid van de rechts-
persoon), over opsporing, dwangmiddelen en voorlopige maatregelen, over
straffen en maatregelen, en over vervolging en berechting, zijn in de loop van
de tijd ook aantrekkelijk gebleken voor de handhaving van andere wetten en
besluiten dan alleen die welke beogen de economische politiek ter bevorde-
ring van een evenwichtig marktverkeer kracht bij te zetten. Daarbij werd de
keuze voor het WED-regime soms toegelicht, maar vaak genoeg ook stilzwij-
gend gemaakt. Vaak werd mede in de overweging betrokken de omstandig-
heid dat de wet behoorde tot het ressort van een departement, waarvan reeds
vele wetten in de catalogus waren opgenomen. Wanneer het dan tevens voor
de hand lag dat de aan dat departement verbonden bijzondere opsporings-
dienst het toezicht op de naleving van de nieuwe wet zou ‘meenemen’, werden
theoretische bezwaren licht terzijde geschoven. Uit dergelijke overwegingen

6. E. Gritter, G. Knigge en N.J.M. Kwakman, De WED op de helling, Een onderzoek naar de
wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien, WODC-reeks Onderzoek en
beleid, deel 234, Den Haag 2005. Het rapport is samengevat in een artikel getiteld ‘Het
bestaansrecht van de WED’ in Strafblad 2005, p. 422-431.

7. Zie de Beleidsreactie inzake de evaluatie van de Wet op de economische delicten, door de
minister van Justitie aangeboden aan de Tweede Kamer op 21 mei 2007, Kamerstukken
2006/07, 30 800 VI, nr. 90.

8. Zie de Wet van 19 november 2014, in werking getreden op 1 januari 2015.
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valt bijvoorbeeld te verklaren dat geleidelijk aan alle wetten op het gebied
van landbouw en visserij, waarop de Algemene Inspectiedienst controle uitoe-
fende, in de catalogus zijn opgenomen, ook al hebben sommige daarvan nauwe-
lijks marktordenende elementen.

Het aantal wetten dat vandaag de dag onder de WED ressorteert is buiten-
gewoon omvangrijk. Als grove driedeling kan worden vooropgesteld dat:
– de wetten welker voorschriften rechtstreeks of middellijk beogen het eco-

nomisch leven te beïnvloeden als regel worden gehandhaafd volgens de
WED9;

– de handhaving volgens de WED voorts voorzien is in een aantal wetten op
grond van de overweging dat de wetgever dat regime wenselijk achtte met
het oog op de normerende en regulerende effecten voor het tegengaan van
concurrentie-vervalsing en de bedreiging van de eerlijkheid in de handel;

– de handhaving volgens de WED is voorzien voor de milieuwetten.

De concentratie van de milieudelicten in de WED dateert van 1994.10 De wijzi-
gingswet waarbij dit heeft plaatsgevonden bracht ook een herordening aan in
de tot dan toe bestaande opsomming van wetten in art. 1 WED. Sedertdien treft
men de ‘gewone’ economische delicten aan in art. 1 WED en de economische
delicten uit de milieuwetgeving in een afzonderlijk art. 1a WED (zie daarover
verder hoofdstuk II, par. 4.1.).

Aldus maakt het milieustrafrecht in belangrijke mate deel uit van het
economisch strafrecht, gedefinieerd als het strafrecht dat binnen het kader
van de WED valt; zie de eerste paragraaf van dit hoofdstuk.11 Milieudelicten
kunnen weliswaar worden onderscheiden van de meer klassieke economische
delicten zoals die in de sfeer van de marktregulering, maar zij worden straf-
rechtelijk op dezelfde wijze behandeld; de toepasselijke regels voor de opspo-
ring, de vervolging en de berechting zijn voor beide categorieën dezelfde. Wel
kan het milieustrafrecht uiteraard nog steeds worden beschouwd als een
specialisme binnen het terrein van het economisch strafrecht, zoals ook het
financieel strafrecht dat is.12

9. Uitzondering: alle overtredingen van belastingwetten zijn fiscale delicten.
10. Wet van 4 februari 1994, Stb. 135, in werking getreden op 1 april 1994.
11. Bij wijze van nuancering kan worden aangetekend dat ook het Wetboek van Strafrecht

nog wel enige strafbepalingen bevat die tot het terrein van het milieustrafrecht worden
gerekend, zoals met name art. 173a en 173b Sr.

12. Aan het milieustrafrecht is een afzonderlijke studiepocket gewijd. Zie L.E.M. Hendriks,
Milieustrafrecht, 3e druk, Deventer 2010. In dat boek komt de WED uiteraard wel aan de
orde, maar staat zij niet centraal, zoals hier.

3 Strafrechtelijke handhaving van economisch recht en milieurecht

6



Over de samenhang tussen het meer klassieke gedeelte van het econo-
misch strafrecht en het later toegevoegde milieustrafrecht kan intussen nog
het volgende worden opgemerkt. Als een speciale tak van het recht heeft
het economisch recht erkenning gevonden. De benamingen lopen uiteen:
sociaal-economisch recht13, economisch ordeningsrecht14, economisch recht15

en economisch publiekrecht.16 In hoofdtrekken komen de definities van dit
rechtsgebied overeen; het gaat om het recht betreffende de reglementering
van overheidswege van de verhoudingen op de markten van goederen, dien-
sten en kapitaalverkeer. Dat recht heeft een aantal bijzondere kenmerken,
afgeleid van het object van de reglementering, de marktverhoudingen. Op die
kenmerken sluiten de bijzonderheden van het economisch strafrecht aan. Dit
zegt echter nog weinig over het door het strafrecht beschermde rechtsgoed.
Wij benaderen dat als volgt. De reglementering stelt voorwaarden voor het
deelnemen aan het marktverkeer. Daarmee wordt een interdependentie tus-
sen die deelnemers gecreëerd. Wie zich niet aan de beperkingen houdt, kan
met minder kosten produceren of diensten verlenen dan de concurrent, die
de regels in acht neemt. Schending van de reglementering leidt daardoor tot
aantasting van de door de wetgever gewilde solidariteit. Voorziet de wetge-
ver in subsidiëring (zoals in de landbouw) dan is ook de solidariteit met de
steunverlenende overheid in het geding.

Ook het milieurecht is een afzonderlijk rechtsgebied. Ook hierin staat de
reglementering van overheidswege centraal. Het in het geding zijnde rechts-
goed is nu primair het milieu. Dat wordt echter niet tegen elke inbreuk
beschermd. De bescherming is gereglementeerd. Dit komt goed tot uitdruk-
king in de omschrijving die Geelhoed reeds in 1972 van het milieurecht
gaf.17 Volgens die omschrijving is onder milieurecht te verstaan: het geheel
van regels waarmee de overheid beoogt de door menselijke activiteiten op
de natuurlijke omgeving uitgeoefende pressie zodanig te reguleren dat de
kwaliteit van die omgeving kan blijven beantwoorden aan de functies die zij

13. A. Mulder en R.A.A. Duk, Schets van het sociaal-economisch recht in Nederland, 3e druk,
Zwolle 1985.

14. C.H. Schouten, Opstellen over economisch ordeningsrecht, Rotterdam 1970.
15. W. van Gerven, Handels- en economisch recht, Antwerpen 1978.
16. K. Hellingman en K.J.M. Mortelmans, a.w., 1989.
17. L.A. Geelhoed, Sociaal-economisch recht en milieurecht, SEW 1972, p. 627-659, op

p. 630-631.
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moet vervullen. Deze omschrijving heeft op een reeks andere18 voor, dat ook
hier de nadruk komt te liggen op de eis van solidariteit; de overtreder neemt,
ten koste van anderen, van de schaarse ‘milieugoederen’ – niet-vervuilde lucht,
bodem, water en rust – meer dan hem is toegestaan. Hierop duidde vermoe-
delijk ook Nijboer waar hij schreef dat zowel de kant van de vervuiling van de
natuurlijke omgeving als de kant van gebruik/verbruik van natuurlijke hulp-
bronnen in sterke mate verweven zijn met het economisch leven, met het
geheel aan bedrijvigheid rond de productie en consumptie van materiële
zaken.19 Deze benadering heeft het voordeel dat de samenhang tussen eco-
nomische- en milieudelicten beter begrepen kan worden.

Aan een aparte Wet op de Milieudelicten, waarvoor in de literatuur wel is
gepleit20, lijkt intussen geen behoefte meer te bestaan. Aan de eigenaardig-
heden van het milieudelict – voor zover al aanwezig – wordt naar ons oordeel
in voldoende mate tegemoetgekomen door de diverse voorzieningen die de
WED biedt, zoals die met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheden, de
voorlopige maatregelen en (vooral) het sanctie-arsenaal.21

18. Th.G. Drupsteen, Nederlands milieurecht in kort bestek, 2e druk, Zwolle 1978, p. 7:
‘Milieurecht is het recht dat in de ruimste zin betrekking heeft op het natuurlijk milieu’.
In gelijke zin spreekt Drupsteen zich uit in zijn bijdragen tot W. Brussaard e.a. (red.),
Milieurecht, Zwolle 1989, p. 7, en tot M.G. Faure e.a. (red.), Zorgen van heden, Arnhem 1991,
p. 35. P.W.A. Gerritzen-Rode, Kroniek van het milieurecht, NJB 1993, p. 1229-1238, acht een
precieze afbakening moeilijk te geven: ‘Er wordt in elk geval onder begrepen het recht dat
betrekking heeft op de bescherming en het beheer van natuur en landschap’.

19. J.F. Nijboer, Milieuzorg en strafwet, in: M.G. Faure e.a. (red.), Zorgen van heden, Arnhem
1991, p. 50. Th.J.B. Buiting, Strafrecht en milieu, Arnhem 1993, noemt de schending van
economische belangen, inzonderheid die van gelijke concurrentiepositie, het algemene
belang en onderscheidt daarbinnen ‘deelbelangen’, waaronder dat van een schoon milieu
(p. 25).

20. Zie reeds N. Mein, Voorstel tot een Wet op de Milieu Delikten, AA 1973, p. 99-104.
21. In gelijke zin, namens een werkgroep van de Vereniging voor Milieurecht, G.A. Biezeveld

en C.A. Zijlstra, Strafbaarstelling van milieudelicten: geen halve maatregelen, NJB 1992,
p. 963-969. De MvT bij het wetsvoorstel dat uitmondde in de reeds genoemde Wet van
4 februari 1994 (Stb. 135) sluit hierop aan. Zie m.n. Kamerstukken II 1992/93, 23 196, nr. 3,
p. 8: ‘Van zeker zo groot belang is ... dat thans op de milieudelicten ook één sanctiestel-
sel van toepassing is, terwijl ook het stelsel van bevoegdheden waarvan bij de opsporing
gebruik kan worden gemaakt, evenals dat van de rechterlijke competentie is geünifor-
meerd.’
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