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was not a biocide, since the action on the harmful organisms was only indirect. Therefore, the product used for
c1eaning ponds does not seem to be with the scope of
BPD.( ... )
In the second case the algae continue to photosynthesize
after tlocculation. According to the description of the
mode of action, the tlocks can also be re-suspended
by
agitating the water. If the algae after re-suspension
be-
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have in the same way as they have done if they had not
been tlocculated, then there has obviously been no im-

LJN BU8791

pact on them. Therefore, also in this case the product
seems not be within the scope of the BPD."

Kleurloos opzet in de Wet op de economische delicten.

Deze discussie

zal overigens

vermoedelijk

(deels)

achter-

haald worden door de nieuwe Biocidenverordernng", De
Verordening treedt in werking op 17 juli 2012 en is vanaf 1
september 2013 in alle lidstaten van de Europese Unie
rechtstreeks van toepassing. In de Verordening wordt een
andere, ruimere definitie voor het begrip biociden gehanteerd (art. 3 lid 1 onder a):
alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij
aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer
werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk
te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op
een andere dan louter fysieke of mechanische wijze
te bestrijden;
alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd
door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder
het eerste streepje, en die gebruikt worden met als
doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te
schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.
Behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking
een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden; ( ... )."
Door middel van deze definitie worden ook zogenoemde in
situ geregenereerde
middelen en treated articles onder de
reikwijdte van de Verordening gebracht. In gedachten deze
ruime benadering van het begrip biocide en het arrest van
het Hof van 1 maart 2012, zullen de bevoegde (handhavings)instanties
van de lidstaten middelen met een indirecte werking vermoedelijk (eerder) aanmerken als een biocide ondanks het feit dat dit niet rechtstreeks voortvloeit
uit de tekst van de Verordening. Een dergelijk oordeel is ons
inziens vatbaar voor discussie mede gezien de door ons gemaakte kanttekeningen bij de overwegingen van het Hof.

E. Broeren en D. Vrhovac

In dit arrest casseert de Hoge Raad een arrest van het Hof
's-Gravenhage, waarbij het opzetbegrip in de Wet op de economische delicten meer 'gekleurd' lijkt te worden dan uit eerdere jurisprudentie blijkt. Een aantal andere recente arresten
wijst in dezelfde richting. In de noot zal aan de hand van de
jurisprudentie nader op het opzetbegrip in de WED worden
ingegaan.
Arrest
op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Economische Kamer, van 22 september 2010, nummer 22/001595-09, in de strafzaak tegen:
[Verdachte), geboren te [geboorteplaats)
op [geboortedatum)1980, wonende te [woonplaats).

Geding in cassatie

1.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze
heeft mr. R.j. Baumgardt, advocaat te Spijkenisse, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan
dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De Advocaat-Generaal
[örg heeft geconcludeerd
dat de
Hoge Raad het bestreden arrest wat betreft de kwalificatie
en de aangehaalde
wetsartikelen
zal vernietigen en, met
verbetering daarvan, het beroep voor het overige zal verwerpen.
2.

Bewezenverklaring en bewijsvoering

2.1.
dat:

Ten laste van de verdachte

"hij op 4 november 2007, te Schiedam, opzettelijk consumentenvuurwerk,
te weten 40 signaalraketten,
(Signalrakete 901), voorhanden heeft gehad, ten aanzien waarvan niet werd voldaan aan de bij het Vuurwerkbesluit
gestelde eisen of ter uitwerking van dit besluit krachtens
artikel 24, derde lid, Wet milieugevaarlijke
stoffen gestelde regels, immers,
a. was voornoemd vuurwerk niet voorzien van de aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik', en
b.
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is bewezenverklaard

was voornoemd
bruiksaanwijzing

vuurwerk niet voorzien van een gemet zodanige aanwijzingen en/of
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c.

waarschuwingen dat bij het dienovereenkomstig
handelen geen letsel of schade bij de gebruiker en/
of omstanders kon ontstaan, en
waren genoemde signaalraketten in strijd met het
bepaalde in Bijlage 11I van de Regeling nadere eisen
aan vuurwerk 2004 voorzien van een lading (voor
knaleffect) welke niet uitsluitend bestond uit zwart
buskruit."
4.

2.2.1. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende
bewijsmiddelen:
"1. De verklaring van de verdachte.
De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 23 maart 2009 verklaard, zakelijk weergegeven: Het vuurwerk dat op 4 november 2007 te
Schiedam in mijn auto werd aangetroffen was van
mij.
2. Het proces-verbaal van aanhouding van de Politie
Rotterdam-Rijnmond met nummer 2007374463-2,
d.d. 4 november 2007 opgemaakt in wettelijke vorm
door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.
Dit proces-verbaal houdt onder meer in, zakelijk
weergegeven:
als relaas van deze opsporingsambtenaren:
Op 4 november 2007, omstreeks 4.20 uur, kregen
wij de opdracht van de politiemeldkamer te Rotterdam om te gaan naar de afrit van de rijksweg A4
Schiedam Vijfsluizen. Ter plaatse werden wij aangesproken door [verbalisant 1], douaneambtenaar. Hij
verklaarde aan ons dat er door hem vuurwerk was
aangetroffen in een auto, merk Volkswagen, type
Golf en gekentekend [M-OO-BB]. De douaneambtenaar had de bestuurder van dit voertuig staande gehouden op de Vlaardingerdijk te Schiedam, ter controle op de Accijnswet. Wij zijn vervolgens naar bovengenoemd voertuig en bestuurder gelopen en zagen dat in de kofferbak een doos stond met hierin
40 grote vuurwerkpijlen. Aangezien er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing op zat, constateerden wij
dat het hier illegaal vuurwerk betrof. Hierna hebben
wij de bestuurder aangehouden. Het vuurwerk werd
door ons in beslag genomen.
3. Het proces-verbaal van de Belastingdienst/Douane
met X-polnummer 2007374366, d.d. 4 november
2007 opgemaakt in de wettelijke vorm door de
daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Dit procesverbaal houdt onder meer in, zakelijk weergegeven:
als relaas van deze opsporingsambtenaar:
In de nacht van 3 op 4 november 2007 stonden wij
in verband met een gerichte opdracht in observatie
op een pand gelegen aan de [a-straat] te Rotterdam.
Omstreeks 3.20 uur werd gezien dat een doos achterin de kofferbak van een zwarte Volkswagen Golf.
voorzien van het kenteken [M-OO-BB]werd gelegd.
Vervolgens stapte een man achter het stuur van de
Golf en reed weg. Op de A4 in de richting van Den
Haag gaf ik ter hoogte van de Beneluxtunnel een

<tn

stopteken. Nadat de Golf was gestopt overlegde de
bestuurder mij een in Nederland afgegeven rijbewijs
op naam van [verdachte], geboren op [geboortedaturn] 1980 te [geboorteplaats]. Op grond van de Accijnswet heb ik het voertuig doorzocht. Daarbij vond
ik in de kofferbak 40 stuks vuurwerk die niet voorzien waren van een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing.
Het proces-verbaal van onderzoek aan inbeslaggenomen vuurwerk van de Politie Rotterdam-Rijnmond met nummer 2007374463. d.d. 4 november
2007 opgemaakt in de wettelijke vorm door de
daartoe bevoegde opsporingsambtenaar. Dit procesverbaal houdt onder meer in. zakelijk weergegeven:
als relaas van deze opsporingsambtenaar:
Ik heb het volgende vuurwerk onderzocht en beschreven overeenkomstig mijn bevindingen.
Gegevens van de inbeslagneming
Datum: 4 november 2007
Locatie: Vlaardingerdijk te Schiedam
X-polnummer: 2007374463
Verdachte: [verdachte]
Ik zag dat het hier een partij vuurwerk betrof. bestaande uit 40 vuurpijlen. Door mij werden de stuks
vuurwerk onderzocht waarbij door mij het volgende
werd bevonden.
Vuurpijl (lawinepijl)
Aantal: 40 stuks
Typenummer:Signalrakete
Merk: 901
Ik heb geconstateerd dat de vuurpijlen niet waren
voorzien van de aanduiding 'Geschikt voor particulier gebruik'.
Op/bij dit vuurwerk was niet aanwezig een gebruiksaanwijzing met zodanige aanwijzingen en
waarschuwingen dat het bij het dienovereenkomstig handelen geen letsel of schade bij de gebruiker
en omstanders kan ontstaan. Uit de deskundigenverklaring van het Nederlands Forensisch Instituut
blijkt dat de effectlading van dit type signaalraket
bestaat uit 25,2 gram Kaliumperchloraat en Aluminium."

2.2.2.
Het Hof heeft ten aanzien van de bewijsvoering
voorts nog het volgende overwogen:
"Door en namens de verdachte is gesteld dat hij niet wist
dat het in zijn auto aangetroffen vuurwerk niet aan de
wettelijke eisen voldeed en dat hij aldus niet opzettelijk
heeft gehandeld.
Hieromtrent overweegt het hof dat de verdachte het
vuurwerk naar eigen zeggen heeft gekocht op de markt
aan het Afrikaanderplein in Rotterdam. Nu de verdachte
het vuurwerk bij een niet erkende handelaar heeft gekocht heeft hij naar het oordeel van het hof willens en
wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat het vuurwerk niet voldeed aan de wettelijke eisen,"
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Beoordeling van het eerste middel

Het middel klaagt over de verwerping door het
Hof van het verweer dat het bewijs bestaande uit het aantreffen van het vuurwerk bij de doorzoeking van de auto
van de verdachte onrechtmatig is verkregen.
3.2.
Het Hof heeft het in het middel bedoelde verweer
als volgt samengevat en verworpen:
3.1.

RJURISPRUDENTIE

doeld in art. 83, eerste lid, in verbinding met het tweede
lid, Wet op de accijns zich niet mede uitstrekt tot onderzoek in de kofferbak van een auto. Die opvatting vindt geen
steun in het recht.
3.5.
Het middel is tevergeefs voorgesteld.
4.

Beoordeling van het tweede middel

Het middel klaagt over 's Hofs verwerping van het
verweer dat de verdachte niet wist dat het in zijn auto aan4.1.

"De raadsman heeft betoogd dat het bewijs - voor zover
bestaande uit het aantreffen van het vuurwerk bij de
doorzoeking van de auto van de verdachte - onrechtmatig is verkregen, nu uit het dossier niet blijkt dat de verbalisanten gerechtigd waren de verdachte te observeren.
Op grond hiervan heeft de raadsman verzocht de verdachte vrij te spreken van het tenlastegelegde.
Het hof overweegt te dien aanzien als volgt. Uit het proces-verbaal van bevinding d.d. 4 november 2007 blijkt
dat douaneambtenaren in de nacht van 3 op 4 november
2007 post hadden gevat bij het pand [a-straat 1 J te Rotterdam in verband met een gerichte opdracht. Aldaar zagen zij dat goederen in een auto werden geladen. Die
auto is gevolgd en op enig moment tot stoppen gedwongen, waarna de auto is doorzocht op grond van de Wet
op de accijns. In aanvullende processen-verbaal d.d. 7
juli, 7 oktober 2008 en 14 januari 2009 wordt gerelateerd dat de gerichte opdracht die aan de douaneambtenaren was verstrekt bestond uit het proberen vast te
stellen of de bewoners van het geobserveerde pand handelden in accijnsgoederen. De opdracht vermeldde
voorts dat er indicaties waren dat kratten bier en mogelijk sigaretten vanuit het pand in auto's werden geladen.
Een dergelijke waarnemingsopdracht vindt geheel plaats
in de controlesfeer.
Op grond van het vorenstaande stelt het hof vast dat de
doorzoeking van de auto van de verdachte een handeling
was, gericht op de naleving van de Wet op de accijns, en
geen opsporingshandeling. Eerst nadat tijdens de uitoefening van deze controlebevoegdheid verboden vuurwerk in de auto werd aangetroffen, rees jegens de verdachte een verdenking in de zin van het Wetboek van
Strafvordering en is de verdachte rechtmatig aangehouden door de verbalisanten. Het verweer treft dan ook
geen doel."
3.3.
Art. 83 Wet op de accijns luidt, voor zover hier van
belang, als volgt:
"I. Accijnsgoederenplaatsen en plaatsen ten aanzien
waarvan het aldaar vervaardigen of voorhanden
hebben van accijnsgoederen is onderworpen aan
beperkende bepalingen zijn onderworpen aan onderzoek.
2. Aan onderzoek zijn mede onderworpen vervoermiddelen. Artikel 50 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing."
3.4.
Het middel berust op de opvatting dat de controlebevoegdheid tot onderzoek aan vervoermiddelen als be-
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getroffen vuurwerk niet aan de wettelijke eisen voldeed,
zodat hij niet opzettelijk heeft gehandeld.
4.2.
De door het Hof aan de verwerping van het verweer dat de verdachte niet wist dat het vuurwerk niet aan
de wettelijke eisen voldeed, ten grondslag gelegde omstandigheid dat de verdachte het vuurwerk bij een niet-erkende
handelaar heeft gekocht, kan deze verwerping niet dragen.
Uit die omstandigheid - waaromtrent de gebezigde bewijsmiddelen overigens niets inhouden - kan immers niet worden afgeleid dat het opzet van de verdachte al dan niet in
voorwaardelijke vorm was gericht op het tenlastegelegde
en bewezenverklaarde voorhanden hebben van vuurwerk
dat niet was voorzien van de vereiste aanduidingen, een gebruiksaanwijzing en een lading welke niet uitsluitend bestond uit zwart kruit. Derhalve is de bewezenverklaring
niet naar de eis der wet met redenen omkleed.
4.3.
Het middel is terecht voorgesteld.
5.

Slotsom

Hetgeen hiervoor is overwogen, brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven, het derde middel
geen bespreking behoeft en als volgt moet worden beslist.
6.

Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de bestreden uitspraak;
wijst de zaak terug naar het Gerechtshof te 's-Gravenhage,
Economische Kamer, opdat de zaak op het bestaande hoger
beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.
Noot
1.
In de kofferbak van een auto wordt zwaar illegaal
vuurwerk, te weten lawinepijlen, aangetroffen. De eerste
vraag die de Hoge Raad in dit arrest te beantwoorden kreeg
was of de aanhouding en doorzoeking van de auto wel
rechtmatig waren geweest. De Hoge Raad vindt in navolging van het hof van wel. Daarvoor verwijs ik kortheidshalve naar r.o. 3.4. In deze noot wil ik ingaan op het tweede
verweer dat is gevoerd en dat wel door de Hoge Raad is gehonoreerd. In hoger beroep werd het verweer gevoerd dat
de verdachte niet wist dat het in zijn auto aangetroffen
vuurwerk niet aan de wettelijke eisen voldeed, zodat hij
niet opzettelijk zou hebben gehandeld. Hof 's-Gravenhage
heeft dit verweer verworpen en motiveerde dit als volgt:
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"Hieromtrent overweegt het Hof dat de verdachte het
vuurwerk naar eigen zeggen heeft gekocht op de markt
aan het Afrikaanderplein in Rotterdam. Nu de verdachte
het vuurwerk bij een niet erkende handelaar heeft gekocht heeft hij naar het oordeel van het Hof willens en
wetens de aanmerkelijke
kans aanvaard dat het vuur-

ning', leidt hij af dat het opzet ook op het handelen zonder
een dergelijke vergunning moet zijn gericht. Om opzettelijk
te kunnen handelen zonder vergunning, moet de dader weten dat voor zijn handelen een vergunning is vereist en dus
opzet moet hebben op het overtreden van de wet, aldus
Buiting (Th.j.B. Buiting, Strafrecht en milieu, Arnhem: Gouda

werk niet voldeed aan de wettelijke

Quint 1993, p. 78). Tot slot Kessler, die het niet eens is met
Buiting: de opzet zou dan gericht zijn op het 'handelen zonder vergunning' en niet op de omstandigheid
dat het handelen zonder vergunning bovendien in strijd is met de wet.
Hij beroept zich daarbij op een niet-gepubliceerd
arrest van
de Hoge Raad van 7 november 1995, nr. 101.039 E, waarin
wordt overwogen dat voor een bewezenverklaring
van het
opzettelijk invoeren zonder vergunning van groenvleugelara's uit de bewijsmiddelen
slechts hoeft te blijken 'dat de
verdachte wist dat hij niet in het bezit van een vergunning
was. Uit de bewijsmiddelen
hoefde niet te blijken dat de
verdachte wist dat hij zonder vergunning geen groenvleugelara's mocht invoeren in Nederland' (M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Gouda Quint 2001,
p.148-149).
3.
Toen er op den duur toch twijfels rezen of de Hoge
Raad zijn oordeel uit 1952 nog zou huldigen, bevestigde de
Hoge Raad zeer kort maar krachtig zijn eerder ingenomen
standpunt in het arrest van 24 april 2007 (L]N AZ8783):

eisen."

De Hoge Raad vindt deze redenering van het hof onvoldoende: uit de betreffende omstandigheid
(het kopen van
vuurwerk bij een niet-erkende handelaar) kan niet worden
afgeleid dat het opzet van de verdachte al dan niet in voorwaardelijke vorm was gericht op het ten laste gelegde en
bewezen verklaarde voorhanden hebben van vuurwerk dat
niet was voorzien van de vereiste aanduidingen,
een gebruiksaanwijzing en een lading welke niet uitsluitend bestond uit zwart kruit. Evenals A-G [örg ben ik van mening
dat zowel hof als Hoge Raad hiermee een verkeerde interpretatie geeft aan het opzetbegrip in de Wet op de economische delicten (WED), dat van toepassing is in deze milieuzaak. Ik zal in het hiernavolgende
ingaan op dit zogenaamde kleurlozeopzetbegrip
en daarna ook nog wat andere jurisprudentie
behandelen, waarin dit opzetbegrip ook
aan de orde is.
2.
Voor een uitgebreide
(historische)
behandeling
van het onderwerp verwijs ik naar de publicatie van mr. I.
Kroes, 'De 'kleur' van opzet in de Wet op de economische
delicten', Strafblad 2007, nr. 4, p. 316-331. In deze publicatie
komen ook de arresten van de Hoge Raad aan de orde
waarin het 'kleurloze' opzet ook voor economische delicten
wordt aangenomen. Het kleurloze opzet was toen namelijk
al van toepassing op commune delicten. De arresten zijn
van kort na inwerkingtreding
van de Wet op de economische delicten in 1951 (HR 18 maart 1952, N] 1952/314, 315).
De Hoge Raad formuleert het aldus:
"Mitsdien moet worden aangenomen, dat voor een misdrijf van artikel 31 Deviezenbesluit 1945 alleen opzet bij
den dader t.a.v. zijn gedraging in haar verschillende bestanddelen vereist is, niet ook zijn opzet ten aanzien der
onrechtmatigheid
van die gedraging in haar geheel." (N]
1952/314)
Uit de hiervoor aangehaalde publicatie van Kroes blijkt dat
een aantal schrijvers, onder wie Röling, Noyon en Kessler,
vonden dat daarmee de overtredingsvariant
(niet-opzettelijke gepleegde strafbare feiten) in het economisch strafrecht vrijwel betekenisloos was geworden. Keulen vond dat
niet, want het opzet zou niet alleen op de gedraging sec zijn
gericht, maar op alle bestanddelen van de delictsomschrijving, dus ook op die bestanddelen
die geen gedraging inhouden. Daarop sluit het kritiekpunt van Buiting aan die
vindt dat in delictsomschrijvingen
waarin het opzettelijk
handelen zonder vergunning strafbaar is gesteld, het opzet
impliciet toch mede op het overtreden van de wet is gericht. Uit het arrest N] 1952/315 dat gaat over art. 12 Bedrijfsvergunningenbesluit
delictsomschrijving
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met het bestanddeel
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is van een

'zonder

vergun-

"Het middel berust kennelijk op de opvatting dat het opzet ook op het niet naleven van de in de bewezenverklaringen bedoelde wettelijke verplichtingen
dient te zijn
gericht. Die opvatting is echter onjuist (vgl. HR 18 maart
1952, N] 1952/314). De Hoge Raad ziet geen aanleiding
voor een verandering op dit punt."
Hiermee volgde de Hoge Raad A-G Vellinga niet in zijn pleidooi om tenminste enige inhoud aan het opzet in het economisch strafrecht te geven door uit te gaan van voorwaardelijk opzet waardoor onderscheid
kan worden gemaakt
tussen degene die willens en wetens de regels overtreedt
en degene die slordig of onoplettend is. In 2009 bevestigde
de Hoge Raad nogmaals het kleurloze opzet in een zaak
waarbij de exploitant van een garagebedrijf de oprichting
niet had gemeld conform het Besluit herstelinrichtingen
voor motorvoertuigen
milieubeheer (HR 21 april 2009, LJN
BH2684). Inmiddels is het 'kleurloze opzet' in het economisch strafrecht algemeen ingeburgerd,
zie bijvoorbeeld
Rb. Utrecht 25 januari 2010, L]N BL3935:
"De derde vraag die de rechtbank dient te beantwoorden
is of verdachte opzettelijk gehandeld heeft. De rechtbank
beantwoordt
bovengenoemde
vraag bevestigend
en
overweegt daartoe dat het ten laste gelegde 'opzet' de
vorm van 'opzet' is zoals bedoeld in Wet Economische
Delicten (hierna te noemen WED). Opzet in de zin van
de WED is niet 'boos opzet', maar 'kleurloos opzet'. 'Boos
opzet' houdt in dat verdachte zich ervan bewust was dat
hij ongeoorloofd
handelde en dus opzettelijk de wet
heeft overtreden. Voor 'kleurloos' opzet is dit niet vereist. Voldoende is dat het opzet van verdachte gericht
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was op de verboden feitelijke gedraging en niet op het
overtreden van het voorschrift, te weten het zonder vergunning handelen in kerntechnisch materiaal.
Verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij gehandeld
heeft in kemtechnische materialen en dat hij deze materialen voorhanden heeft gehad. Verdachte heeft deze
handelingen bewust verricht zodat er sprake is van opzet in de zin van de WED. De rechtbank verwerpt dan
ook dit verweer van de verdediging."
4.
Aanhakend op de overweging van Rechtbank
Utrecht merk ik op dat 'boos' opzet vele gradaties kent: variërend van lichte verwijtbaarheid (bij overtredingen) tot
willens en wetens iets doen wat niet mag (bij misdrijven).
Alle vormen van 'boos' opzet hebben gemeen dat de verdachte tenminste enig besef had of kon hebben of behoorde
te hebben dat hij iets deed wat niet in de haak was. Sinds de
jaren 50 van de vorige eeuw heeft het opzet in het commune strafrecht zich steeds meer in de richting van 'boos
opzet' ontwikkeld. Gelukkig is dat dus niet het geval in het
economisch strafrecht, omdat in het economisch ordeningsrecht vaak niet duidelijk is of iets wel of niet mag. Het van
toepassing zijn van het commune opzetbegrip als delictsbestanddeel zou ertoe leiden dat veel daders de dans zouden
ontspringen. Vandaar dat de verdachte wel moet weten dat
hij een bepaalde handeling (inclusief nalaten) heeft verricht, maar niet dat die handeling ook in strijd is met een
wettelijk voorschrift. Niet van iedereen kan verwacht worden de wet te kennen, maar van deelnemers aan het economisch verkeer kan dat wel. Van ondernemers wordt verwacht dat zij weten welke regels op hun bedrijfsactiviteiten
van toepassing zijn. Men kan zich daaromtrent laten adviseren door (externe) adviseurs of gebruikmaken van de Kamer van Koophandel of een brancheorganisatie. Belangrijk
voor een goede werking van de economie is een gelijk
speelveld voor alle ondernemers om te voorkomen dat er
ongelijke concurrentieverhoudingen ontstaan. Het economisch strafrecht beoogt onder meer om dit gelijke speelveld in stand te houden of te herstellen. Regelmatig overwegen rechters in hun uitspraken dat professionele marktdeelnemers op de hoogte dienen te zijn van de regelgeving
die van toepassing is op hun bedrijfsactiviteiten. Zie bijvoorbeeld over het nitraatgehalte van krulsla: HR 31 oktober 2000, LJN AA7954 en over de vergunningplicht van opslag van afval: Hof 's-Hertogenbosch 8 februari 2011, LJN
BP3516. Inmiddels is het economische ordeningsrecht niet
meer beperkt tot professionele marktdeelnemers, maar
richt het zich ook op particulieren. Zeker als het gaat om
risicovolle activiteiten, waaronder handelingen met vuurwerk. wordt daar door de overheid wel op allerlei manieren
publiciteit aan gegeven (o.a. door Postbus 51-spotjes). Tot
nu toe heb ik geen signalen aangetroffen dat voor particulieren een andere lijn wordt gevolgd dan voor ondernemers. In de strafmaat kan het wel tot uitdrukking komen.
5.
Het voorgaande is van toepassing op wettelijke
voorschriften. Die zijn kenbaar voor iedereen. Dat is anders
voor vergunningsvoorschriften. Hoewel steeds meer vergunningen op websites worden gepubliceerd, zijn dat geen
algemeen verbindende regels, maar regels die bij besluit
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van het bevoegd gezag worden opgelegd, bijvoorbeeld aan
degene die de vergunningplichtige inrichting drijft. Hoewel
ook derden (anderen dan de vergunninghouder) zich in
principe aan die vergunningvoorschriften hebben te houden, is de kenbaarheid daarvan geen gegeven. Dan blijkt
een bepaalde mate van 'boos' opzet wel vereist: zie bijvoorbeeld HR 15 april 2008, LJN BC9412 (en het vervolg daarop
van Hof 's-Hertogenbosch 13 maart 2009, LJN BH9850),
waarin een huurder niet strafrechtelijk aansprakelijk werd
gehouden voor de overtreding van voorschriften van een
vergunning die was verleend aan de verhuurder van een
(lekke) opslagtank. Zie ook Rb. Rotterdam 12 november
2009, LJN BL2898, waarbij de rechtbank overwoog dat de
opzet gericht moest zijn op overtreding van de Wvo-vergunning. En recentelijk nog Rb. Dordrecht 1 mei 2012, LJN
BW44lO, waarbij de rechtbank tot het oordeel kwam dat
"verdachtes opzet wel degelijk gericht moet zijn geweest
op het niet melden van het ongewone voorval waardoor
nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater konden
ontstaan of dreigden te ontstaan, waartoe zij op grond
van de haar verleende vergunning wel gehouden was, en
dat zij daarmee de vergunningvoorschriften overtrad".
Als het gaat om een vergunning die verleend is aan de verdachte zelf lijkt mij dat ook een terecht oordeel.
6.
In de onderhavige zaak ging het om overtreding
van wettelijke voorschriften, te weten het Vuurwerkbesluit.
Ik ben het niet eens met het oordeel van de Hoge Raad. De
verdachte wist dat hij (zwaar) vuurwerk in zijn kofferbak
vervoerde. Hij wist (kennelijk) niet dat het vuurwerk in
strijd was met een aantal voorschriften uit de vuurwerkregelgeving, omdat hij deze voorschriften niet kent, maar dat
is - gelet op het voorgaande - mijn inziens geen vereiste.
Hof 's-Gravenhage had weliswaar in hoger beroep het verweer verworpen dat er geen sprake was van opzet ('Nu de
verdachte het vuurwerk bij een niet erkende handelaar
heeft gekocht heeft hij naar het oordeel van het hof willens
en wetens de aanmerkelijk kans aanvaard dat het vuurwerk
niet voldeed aan de wettelijke eisen.'), maar - evenals de
A-G in zijn conclusie overweegt - ik meen dat het hof hierbij is uitgegaan van een verkeerd opzetbegrip. De A-G verwoordt het in punt 17 als volgt: 'Mijns inziens heeft het Hof
het verweer dan ook in de verkeerde sleutel geplaatst.' Volgens de A-G hoorde dit verweer niet thuis bij de vraag of
het feit bewezen kon worden geacht, maar bij de vraag of
mogelijk sprake is van rechtsdwaling: verontschuldigbare
onbewustheid van de norm. Indien dit laatste verweer gehonoreerd wordt, is er sprake van afwezigheid van alle
schuld dat dient te leiden tot ontslag van rechtsvervolging.
Indien, zoals thans aan de orde, het wel in de sleutel van
het bewijs wordt geplaatst leidt een honorering daarvan tot
vrijspraak.
7.
De Hoge Raad lijkt in r.o. 4.2 het opzetbegrip als
een (te bewijzen) delictsbestanddeel te betrekken op de gehele tenlastelegging, dus niet alleen op de gedraging (het
voorhanden hebben van vuurwerk), maar ook op het verboden karakter daarvan: 'het voorhanden hebben van vuur-
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werk dat niet was voorzien van de vereiste aanduidingen,
een gebruiksaanwijzing
en een lading welke niet uitsluitend bestond uit zwart kruit'. Tevens gebruikt de Hoge Raad
de terminologie die hoort bij gradaties van 'boos' opzet: '[U]
it de bewijsmiddelen kan niet worden afgeleid dat de opzet
van de verdachte al dan niet in voorwaardelijke
vorm was
gericht op het telastegelegde en bewezen verklaarde .. .' Het
door mij onderstreepte
deel van dit citaat is mijns inziens
niet relevant voor het 'kleurloze' opzet van de Wet op de
economische delicten. Verdachte vervoerde vuurwerk in
zijn kofferbak. Dat zou voldoende moeten zijn voor een bewezenverklaring.
Het lijkt ook op gespannen voet te staan
met het arrest uit 2007 waarin de Hoge Raad uitdrukkelijk
niet de conclusie van de A-G volgde, die juist pleitte voor
een voorwaardelijke
vorm van opzet. Er zijn mijns inziens
twee 'verklaringen' voor dit oordeel, waarop ik hierna terugkom. Eerst wil ik aandacht vragen voor nog een paar recente arresten, waarin het opzetbegrip in de Wet op de economische delicten een beslissende rol speelt.
8.
Het gaat hierbij om twee arresten, beide ook hoger
beroepszaken van het Hof 's-Gravenhage en ook met andersluidende conclusies van (verschillende)
A-G's: HR 20
december 2011, LJN BT1873 over het overbrengen van een
mengsel van afvalstoffen in strijd met de kennisgevingsplicht van de EVOA en HR 30 november 2010, LJN B05364
over het storten van afvalstoffen buiten een inrichting in
strijd met art. 10.2 Wm. In de EVOA-zaak gebruikt de Hoge
Raad dezelfde formulering als in de vuurwerkzaak:
"Uit de bestreden uitspraak in het bijzonder uit de door
het Hof gebezigde bewijsmiddelen,
zoals hierboven onder 2.2 weergegeven, kan echter niet zonder meer worden afgeleid dat het opzet van verdachte - al dan niet in
voorwaardelijke vorm - was gericht op de overbrenging
van een 'mengsel van afvallen', zoals is bewezenverklaard. De bewezenverklaring
is daarom niet naar de eis
der wet met redenen omkleed."
In het arrest over art. 10.2 Wm formuleert
aldus:

de Hoge Raad het

"Het in de nadere bewijsoverweging
vervatte oordeel
van het Hof omtrent het (voorwaardelijk)
opzet behoeft
nadere motivering. De enkele door het Hof in aanmerking genomen omstandigheid
dat de verdachte willens
en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zijn
medeverdachte
door geen toezicht te houden op de naleving van de door het Hof omschreven afspraak, anders
zou handelen dan was afgesproken, vormt onvoldoende
grond voor het oordeel dat bij de verdachte sprake was
van voorwaardelijk opzet op de onder 4 bewezenverklaarde gedraging."
De door mij gecursiveerde delen van de overweging horen
bij (gradaties van) 'boos opzet'.
9.
Daarnaast heeft Hof 's-Gravenhage op 24 februari
2012, LJN BW1019, nog een arrest gewezen dat ook lijkt uit
te zijn gegaan van een te gekleurd opzetbegrip in de Wet op

<;14

de economische delicten. Ook dat arrest gaat over het overbrengen van containers met ijzer- en staalafval van Nederland naar Sri lanka zonder het doen van een kennisgeving.
Het hof overweegt:
"Anders dan de advocaat-generaal

is het Hof echter van

oordeel dat die enkele vergissing (moment van onbedachtzaamheid)
het opzet van verdachte niet is gericht
op de overbrenging van de afvalstoffen in strijd met geldende regelgeving, zodat de verdachte van het bestanddeel opzet zal worden vrijgesproken."
Mijns inziens is het voor het bewijs van het feit niet van belang of de verdachte beoogd heeft om afvalstoffen in strijd
met de regelgeving over te brengen. Voldoende is dat hij
(afval)stoffen heeft vervoerd of laten vervoeren van Nederland naar Sri lanka. Het in dit geval kijken naar een verkeerde kolom op de website van AgentschapNL, zodat verdachte (ten onrechte) tot de conclusie was gekomen dat
geen kennisgeving was vereist, kan aan de orde komen als
strafuitsluitingsgrond
of bij de bepaling van de strafmaat,
maar dan is de vraag of het feit bewezen kan worden geacht
reeds bevestigend beantwoord.
10.
Uit bovenaangehaalde
uitspraken
en daarin gebruikte formuleringen, lijkt de conclusie te kunnen worden
getrokken dat de Hoge Raad het hof niet corrigeert, maar
bevestigt in zijn oordeel dat ook bij feiten die strafbaar zijn
gesteld in de Wet op de economische delicten er in het kader van het bewijs van het feit sprake moet zijn van (enige
gradatie van) 'boos opzet'. En het hof gaat voort op de ingeslagen weg.
11.
In het kader van de voorbereiding van deze noot,
heb ik anderen met kennis en praktijkervaring
op het gebied van het economisch strafrecht gevraagd wat zij vinden
van de arresten van Hoge Raad en hof. Daaruit blijkt dat
men geen aanleiding ziet te veronderstellen
dat de Hoge
Raad 'om is gegaan'. Zo ook LE.M. Hendriks in zijn noot onder het vuurwerkarrest
in een binnenkort te verschijnen
Nieuwsbrief Strafrecht. Hendriks is overigens wel van mening dat Hof 's-Gravenhage op 24 februari 2012 (zie punt 9
hiervoor) de plank heeft misgeslagen. Het zou vooral te maken hebben met de redactie van de tenlastelegging
(= de
omschrijving van het feit in de dagvaarding, dus hetgeen
waarvan de verdachte wordt beschuldigd). Maar dezelfde
redenering lijkt het hof zelf te volgen in dat arrest. Het hof
formuleert het aldus:
"Gelet op de redactie van de tenlastelegging - met name
het al dan niet opzettelijk verrichten van een handeling
als bedoeld in artikel 36 onder a en/of b van de Verordening (EEG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging
van afvalstoffen - is het Hof met de raadsman van oordeel dat het opzet van de verdachte niet alleen moet zijn
gericht op de overbrenging van afvalstoffen, maar tevens
op de 'illegale overbrenging', als omschreven in artikel
36 onder a voornoemd. Dat wil zeggen dat de verdachte
opzettelijk
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bevoegde autoriteiten te doen moet hebben gehandeld.
Daarvoor is naar 's-Hofs oordeel geen bewijs aanwezig:'
Eerlijk gezegd zou ik niet weten hoe de tenlastelegging anders geformuleerd moet worden om te voorkomen dat het
opzet niet alleen betrekking heeft op de gedraging, maar
ook op strijd met het wettelijk voorschrift.
12.
Deze verschillende zienswijzen lijken sterk overeen te komen met de eerdere gedachtewisseling
tussen Buiting en Kessler, zoals hiervoor opgenomen in punt 2. Als de
opzet van de Wet op de economische delicten op de gehele
tenlastelegging betrekking heeft of moet hebben, dan is het
mijns inziens buitengewoon
moeilijk om dit te scheiden
van de opzet op het overtreden
van een wettelijk voorschrift. Volgens onder andere Kessler lijkt dat dus wel te
kunnen, maar op grond van mijn ervaring (als onder meer
officier van justitie) zet ik daar grote vraagtekens bij. In de
tenlastelegging is en moet ook de overtreding zelf opgenomen worden om te voldoen aan de eisen die daaraan in art.
261 Sv worden gesteld. Uit de formulering zoals gebruikt
door de Hoge Raad in 1952 (zie punt 2 van deze noot) dient
het opzet wel te worden betrokken op de 'gedraging in haar
verschillende
bestanddelen',
maar in de rechtspraktijk
wordt het niet zo strikt uitgelegd dat daartoe ook de overtreding zelf behoort. Een mooi voorbeeld daarvan biedt Hof
's-Hertogenbosch
8 februari 2011, LJN BP3516, waarin de
verdachte niet hoefde te weten dat hij afval opsloeg bij inrichtingen die niet over de vereiste vergunning beschikte.
Dat hij daar dat afval opsloeg was voldoende. Mijns inziens
zou een 'strikte' interpretatie erop neerkomen dat de verdachte in ieder geval weet dat er een voorschrift bestaat
(bijv. een mogelijke vergunningof kennisgevingsplicht),
maar (naar later blijkt ten onrechte) tot de conclusie komt
dat dit voorschrift niet op zijn handelen van toepassing is.
Daarmee wordt een grote groep verdachten van - in ieder
geval - de misdrijfvariant uitgesloten en dat zijn degenen
die helemaal niet bedacht hebben dat er mogelijk een voorschrift op hun handelen van toepassing is, zoals bij de (onderhavige) vuurwerkzaak.
Ik kan mij nog iets voorstellen
wat betreft het ontbreken van de aanduiding 'geschikt voor
particulier gebruik' en het ontbreken van een gebruiksaanwijzing, want dat zit 'aan de buitenkant', maar dat de lading
niet uitsluitend bestond uit zwart buskruit lijkt mij toch een
lastige zaak. Dan zul je dus het vuurwerk uit elkaar moeten
halen om te weten wat je eigenlijk vervoert (ook al weet je
dan nog niet dat het niet mag). Het wordt daarmee wel erg
lastig om het opzet op de gedraging te bewijzen. In mijn
ogen een onwenselijke situatie. Zoals eerder opgemerkt kan
aan eventuele onredelijke situaties tegemoet worden gekomen door het honoreren van het avas-verweer
of bij het
bepalen van de strafmaat, wat in de praktijk ook gebeurt.
13.
Er is mogelijk nog een andere verklaring voor de
arresten van de Hoge Raad en die is gelegen in de beperkte
toetsing door de Hoge Raad. Dit punt wordt ook aangehaald
in de publicatie van Kroes. Tussen 1952 en 2007 heeft de
Hoge Raad namelijk nog een arrest gewezen (HR 22 februari 1977, NJ 1978/7) met betrekking tot de Monumentenwet, waarin de Hoge Raad het hof volgt in zijn oordeel dat
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er slechts sprake was van een overtreding, omdat niet gebleken was dat het opzet van de overtreder gericht was op
het handelen in strijd met art. 14 Monw. A-G Vellinga gaat
op dit arrest in in zijn conclusie bij het arrest van de Hoge
Raad in 2007 (zie hiervoor punt 3). Volgens hem kon de
Hoge Raad niet anders dan oordelen dan het had gedaan,
omdat de door het hof gegeven uitleg van de tenlastelegging een feitelijke kwestie is die in cassatie slechts op haar
begrijpelijkheid wordt getoetst. 'Omdat de tenlastelegging
in de door het Hof versta ne zin niet het opzet op handelen
in strijd met artikel 28 Monwomvatte,
bleef de vraag naar
het boos opzet dus achter de horizon: aldus Vellinga. Mij
lijkt dat de interpretatie
van het opzetbegrip een rechtsvraag is en geen feitelijke vraag, maar ik ben geen cassatieexpert en het zou deze toch al lange noot wel erg lang maken. Mogelijk dat de Hoge Raad slechts de motivering van
het hof toetst en niet de (foute) weg die het is ingeslagen.
Dat zou nog kunnen betekenen dat na terugverwijzing
het
hof de zaak wel op een correcte wijze, te weten uitgaande
van kleurloos opzet, afdoet.
14.
Het is in ieder geval wel te hopen dat de Hoge
Raad op korte termijn meer duidelijkheid verschaft, want
de in deze noot behandelde
recente arresten zullen voor
veel verdachten en advocaten aanleiding zijn om in strafzaken te bepleiten dat het '- al dan niet opzettelijk -' in de
tenlastelegging
in hun zaak niet bewezen kan worden geacht, waarmee de overtredingscategorie
van de WED wel
weer in ere wordt hersteld natuurlijk.

A.M.C.C. rubbing
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Raad van State 25 april 2012, nr. 201109639/1/A4
(Loeb, Schuyt, Helder)
m.nt. F.A.G. Groothuijse
Waterwet

art 5.1 lid 1 en art. 5.4 lid 1

LJN BW3869

Projectplan aanleg bergingsgebied.
Locatiekeuze voor bergingsgebied speelt geen rol bij projectplan tot de aanleg van een bergingsgebied, maar bij de planologische en waterstaatkundige aanwijzing daarvan.
Uitspraak op het hoger beroep van:
[appellant]. wonend te Dalfsen,
tegen de tussenuitspraak
van de rechtbank Zwolle van 25
maart 2011 en de uitspraak van 25 juli 2011 van die rechtbank in zaak nr. 10/1997 in het geding tussen:
[appellant]
en
het dagelijks bestuur van het Waterschap
Groot Salland
(hierna: het dagelijks bestuur).
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