PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.
https://hdl.handle.net/2066/216889

Please be advised that this information was generated on 2021-06-20 and may be subject to
change.

Dit artikel uit Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Radboud University Nijmegen

Kroniek ondernemingsstrafrecht
Tweede helft 2019
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Inleiding
Prof. mr. H.J.B. Sackers (red.)
De meest relevante gebeurtenissen uit de tweede helft
van 2019 hebben weinig directe betekenis voor het
ondernemingsstrafrecht. Niet dat er niet het nodige is
gebeurd. Naast onderwerpen zoals het te overwegen
verbod op particulier vuurwerk en het gebruik van lachgas, was het meest centrale thema in de jaaroverzichten
van het nieuws uit 2019 de stroom van protesten van
boeren, bouwers, klimaatactivisten en andere ontevredenen, waaronder zorgverleners, leraren, (sociale) advocaten en tolken.
Voor zover de protesten betrekking hadden op de stikstofproblematiek en de als gevolg van de in de vorige
kroniek al gesignaleerde PAS-uitspraak aangekondigde
maatregelen, waren zij te verwachten. In diverse stadia
van voorbereiding volgde de afgelopen zes maanden
nieuwe wet- en regelgeving in een reactie op de problematiek. In dit kader zijn zonder de pretentie van volledigheid te noemen het Schone Lucht Akkoord, het Klimaatplan, de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en
infrastructuur, het Besluit Woningbouwimpuls 2020, en
wijzigingen van onder meer de Wet milieubeheer en het
Besluit bodemkwaliteit (gebiedsspecifiek beleid PFAS).
Ondertussen kondigde het kabinet middels een Kamerbrief opnieuw een breed offensief aan tegen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De indiening van
een wetsvoorstel met wijzigingen in het Wetboek van
Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering, de
Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de
economische delicten en de Wet misbruik chemicaliën,
in verband met versterking van de strafrechtelijke aandoi: 10.5553/TBSenH/229567002020006001006

pak van ondermijnende criminaliteit, wordt dit voorjaar
verwacht.1
Een soortgelijk aanvalsplan is te verwachten tegen de
om zich heen grijpende cybercriminaliteit waaronder
online handelsfraude, fraude met bitcoins en andere
vormen van oplichting via het internet.2
Een ander wetsvoorstel dat zijdelings het ondernemingsstrafrecht kan betreffen is het voorstel tot verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van
rechtspersonen, dat moet worden gezien als een aanvulling op het initiatiefwetsvoorstel voor een Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties. Beide wetsvoorstellen zijn in behandeling bij de Tweede Kamer.3
De veelzijdigheid aan strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt, dwingt bij het aanbieden van
de kroniek over de tweede helft van 2019 tot keuzen.
Die betreffen de rechtsgebieden waarvan hierna verslag
wordt gedaan met de meest relevante ontwikkelingen op
het gebied van rechtspraak, wet- en regelgeving. Ondertussen dient de in het ondernemingsstrafrecht geïnteresseerde lezer bewust ervan te worden gemaakt dat deze
kroniek enerzijds geen verdere reikwijdte heeft dan de
periode die zij beslaat, en anderzijds dat zich ook elders
in het strafrecht ontwikkelingen hebben voorgedaan
waarvan het signaleren hier niet zou misstaan, doch die
in de beperking van de omvang van de kroniek niet aan
bod kunnen komen.4
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Kamerstukken II 2019/20, 29 911, nrs. 254, 256 en 259.
Kamerstukken II 2019/20, 26 643, nr. 647.
Respectievelijk Kamerstukken II 2019/20, 35 366, nrs. 1-3, en Kamerstukken II 2018/19, 35 079, nr. 11 (Nota van wijzigingen).
Een uitzondering is te maken voor het overzichtsarrest dat de Hoge
Raad wees over de positie van de benadeelde partij in het strafproces,
HR 25 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379 m.nt. Vellinga.
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