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SUMMARY

Chapter I.

Ever since the entering into force of the Maastricht treaty the European Union has 
gained more and more competences in regard to criminal law. Therefore also the 
infl uence of European Union law on national criminal law has increased. The 
Treaty of Lisbon reinforces and expands the powers of the Union legislator with 
respect to criminal law. Taking these developments into account one can nowadays 
attest the emergence of a genuine European criminal law. Over the past years the 
Union has legislated extensively on a variety of criminal law topics such as 
terrorism, traffi cking in human beings, weapons or drugs, organised crime, money 
laundering, subsidy fraud, etc. However, European criminal law has developed in 
an incoherent and fragmented manner. Most notably, European criminal law has 
thus far merely focused on specifi c offences (i.e. the special part of criminal law) 
and lacks explicit general principles dealing with criminal liability (i.e. the general 
part of criminal law). This lack of a general framework of criminal liability can 
create problems concerning the uniform application of Union law by national 
Member States as well as the equal treatment of EU citizens.

This dissertation aims to step into this lacuna and aspires to contribute to the 
development of a general part of criminal law for the European Union. In the realm 
of criminal law it is a general principle that the attribution of criminal liability 
requires an analysis of two aspects. Each crime can be split up into an actus reus, 
the material or objective element of crime, and mens rea, the mental, or subjective 
element of a crime.

This research focusses in particular on the former concept; the actus reus. The 
notion of actus reus is however not only a fundamental but also a diverse one and its 
investigation leads this research to a variety of different topics. The central question 
of this research can therefore only be broadly summarised as follows: What should 
the objective elements of attribution of a general part of European criminal law 
consist of? Or, in other words, how should the (objective) imposition of criminal 
liability in a general part of European Union law be evaluated and assessed?

Chapter I introduces and explains the central subject of this research. 
Furthermore, it explains the comparative methodology and briefl y describes and 
introduces the three national criminal justice systems under investigation (i.e. 
England and Wales, Germany and the Netherlands).

The general research question is subsequently divided into several sub questions 
to map out the fi eld of investigation more concretely and to familiarise the reader 
with the structure of this book. As already mentioned, the notion of actus reus 
namely plays a crucial role in many constructs of criminal liability which are 
discussed throughout this book. It not only constitutes one of the basic building 

P
R

O
EF

 2



Summary

558 

blocks of criminal liability (chapter II) but is also essential in regard to participation 
in crime (chapter III), as well as in the context of inchoate liability (chapter IV). 
Finally the concept also plays an important role in the context of criminal offences 
committed by corporate actors (chapter V).

To achieve the goal of this thesis, i.e. creating a fi rst blueprint of a general part 
for European criminal law, sole reliance on comparative research and comparative 
methodology will not suffi ce. Not only pertinent aspects of national criminal law as 
well as existing Union law need to be compared but to arrive at a general part of 
European criminal law these different aspects need to be merged. In order to be 
able to do so chapter I also outlines several formal and normative criteria which 
will guide the comparative synthesis throughout this book.

Chapter II. Perpetration – The elements of crime

Chapter II discusses the major building blocks of criminal liability which are 
commonly subsumed under the heading of actus reus. It commences by exploring 
the baseline of criminal liability which frequently fi nds expression in the doctrine 
of conduct. The rules of criminal law constitute a scheme, by which the imposition 
of criminal liability is guided. This scheme has as one of its goals to assure that the 
imposition of criminal liability is fair and just in every individual case. Underlying 
this scheme is a specifi c image of man which was traditionally fi rmly rooted in the 
Enlightenment tradition and which combines aspects of moral philosophy as well as 
cognitive and natural science revolving around the predicament of individual 
responsibility. This reveals that the issue has close ties and is infl uenced by the 
contentious philosophical question of what is it that makes us responsible. In other 
words, at the core of criminal law lies the notion of the “average person” who is 
held responsible for his/her conduct (i.e. act or omission). It is shown that the image 
of man underlying the criminal law, is fundamental to the ascription of criminal 
liability in every contemporary penal justice system. Therefore it is suggested that 
European criminal law should carefully pick its starting point for attributing 
liability, in order to assure that individual freedoms and liberties are protected as 
much as possible. This chapter sketches the general requirements conduct must 
fulfi l in order to constitute the foundation of criminal liability and proceeds to 
argue that criminal liability ought not to be confi ned to human conduct but that 
corporate conduct may also constitute the basis of liability.

National criminal law doctrine has been shown to increasingly move away from 
a physical conception of conduct as “willed bodily movement” to a more normative 
or social theory of conduct. It is argued that to distinguish criminally relevant from 
irrelevant conduct ought to be evaluated in the light of the underlying offence, the 
circumstances of the case at hand, etc. In other words, conduct should be assessed 
within the social context in which it occurs. Although traditionally the focus in all 
investigated penal systems lay on a physical conception of conduct, all systems 
show signs of a shift towards a more normative or social conception of conduct. 
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Given the complex environment in which European criminal law will primarily 
operate, it is submitted that this ‘social theory of conduct’ could also achieve 
satisfactory results there.

After having discussed the theory of conduct in criminal law, the chapter 
subsequently turns to omission liability, i.e. criminal liability in the absence of 
action. In this context the different variations of omission liability are discussed and 
special heed is paid to the pivotal element of omission liability, namely duties of 
care. A variety of duties of care to be found within the investigated penal systems 
are discussed and potential predicaments as well as thresholds are highlighted. The 
chapter argues that one crucial aspect in regard to duties of care and a guiding 
principle in this context should be the notion of foreseeability fl owing from the 
principle of legality. The law should ask if it was reasonably foreseeable for a person 
in the shoes of the defendant that a duty of care was owed. Thereby a number of 
factors like his social role, individual capacities, the particular circumstances of the 
case at hand as well as prior conduct can play a role. The latter is particularly 
relevant in cases where the defendant bears some responsibility for the fact that the 
victim is dependent on his performance of certain acts, i.e. when the victim has 
been induced to act to his detriment. Another important factor in this respect can be 
found in the degree of dependency prevalent between the offender and the victim. 
Furthermore it is submitted, that the establishment of a duty of care should adhere 
to general requirements of criminal justice and therefore be fair, just and reasonable.

Finally the discussion turns to the doctrine of causation which especially plays a 
fundamental role in the attribution of criminal liability in the context of result 
crimes. An analysis of national criminal law reveals that different conceptions of 
causation are prevalent in Germany, England & Wales and the Netherlands. 
Although the outcomes of causal inquiries in the three countries are largely similar, 
their theoretical approach to the topic differs signifi cantly. This chapter reveals that 
the doctrine of causation in criminal law is increasingly conceived as a legal 
concept rather than a physical one, as was traditionally the case. Increasingly 
normative factors seem to infl uence the establishment of a causal link in national 
criminal law. Also in regard to questions of causality the conduct of the individual 
is more and more placed in the social context in which it occurs, which means that 
normative considerations become progressively important in establishing a causal 
link. It is therefore submitted that also a European causation doctrine should best be 
based on a legal/normative conception, thereby taking into consideration the 
essential function of the doctrine; the reasonable attribution of a harmful result to 
the defendant’s conduct.

It is argued that the very baseline of establishing a causal link should be the 
conditio sine qua non or ‘but for’ test. It provides a fi rst yardstick for the 
establishment of causal responsibility, especially in paradigm cases. The proposed 
baseline principle is further shaped by the common rule that the conduct in question 
need not be the sole or main cause of the result. This rule is recognition of the fact 
that in principle the ‘but for’ test produces an infi nite amount of causes. Yet, other 
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factors contributing to the occurrence of the result need not stand in the way of the 
assumption of a causal link.

Moreover, the establishment of a causal link should require a connection 
between the harm and the fault of the individual. This puts the emphasis on the 
safeguard function of the law. Arguably, a criminal law based on respect for human 
dignity and the rule of law ought to hold people responsible only for the harm they 
caused, which could have been prevented by observance of the standard of diligence 
required by law. Closely connected thereto is the requirement that liability should 
be confi ned to the type of harm proscribed by the offence in question. This can be 
deducted from the purpose of the violated rule in regard to the protected legal 
interest. The outer boundaries for the attribution of liability are always set by the 
purpose and scope of the offence in question. This follows inter alia from the 
principle of legality and the corresponding requirement of foreseeability.

Subsequently it should be established whether other known factors might have 
broken the causal chain. For this to occur, the intervening cause must however be 
signifi cant. As long as the initial cause remains a substantial and operating cause, 
the causal link will not be broken. The concept of foreseeability will also have an 
important role to play here. If it were ‘reasonably’ to be expected that a certain 
event occurred as a background circumstance that worsened the original harm 
infl icted by the defendant, the causal link will prima facie not be broken.

Chapter III. Participation in crime – the multiple actor scenarios

Chapter III highlights several crossroads and pitfalls the European Union faces in 
devising coherent modes of criminal liability for participation in crime. This 
chapter demonstrates that national penal systems struggle to cope with 
contemporary forms of criminal wrongdoing, which are characterised by an 
increasing division of labour, high degree of organisation as well as systematisation. 
Intermediaries are used more and more (often due to an increase in the division of 
labour) to bring about a certain result and the perpetrator does not bring it about 
directly, despite being in control and thus blameworthy for the criminal conduct. 
After a careful evaluation of the different national modes of liability, it is submitted 
that the focus on the individual, physical perpetrator should be substituted by a 
holistic concept of perpetration. This concept articulates that while the physical, 
viz. direct perpetrator of the actus reus may be considered primarily responsible, 
equal culpability extends to other persons if their conduct, contribution or role in 
the commission of the offence establishes that they bear a substantial responsibility 
for the wrong committed. “Substantial” in this context should mean something 
more than causation here, as this would set the bar too low for liability as a 
perpetrator. There must at least be suffi cient evidence that the person was a major 
participant and did not merely play a subsidiary role in the criminal enterprise.

Such an approach would give rise to a normative concept of participation in 
crime where the notion of the harmed or endangered underlying protected legal 
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interest will take a central role. A legal interest may be harmed or endangered either 
directly or indirectly. Either the conduct of the perpetrator causes the violation of 
the norm directly, i.e. without the intervention of another, or the violation has been 
brought about indirectly by the conduct of another person (an intermediary), over 
which the primary responsible perpetrator exerted control and in addition possessed 
culpability regarding the commission of the offence. Thus the notions of legally 
protected interest and control in combination with the threshold of substantial 
responsibility will take a pivotal role in the evaluation scheme proposed here.

Such a normative approach would thus lead to a broad concept of perpetration, 
capable of catering to the actuality of crime and all its manifold variations. Not only 
the person directly fulfi lling the actus reus would be considered a perpetrator, but 
every participant who carries substantial responsibility for the criminal outcome 
will be deemed to have committed the offence himself. Furthermore such an 
approach could achieve satisfactory results in the context of systemic and organised 
wrongdoing.

This would however leave a small category of cases unaccounted for, which can 
be termed forms of “trivial assistance”. These cases could be covered by a separate 
offence of “trivial assistance”. Under this category would fall cases of minor 
assistance, which fall below the substantial responsibility standard outlined above.

It is submitted that such a two-pronged approach consisting of a broad normative 
concept of perpetration and an auxiliary offence of assistance would possess several 
advantages for European criminal law. First it would dispense with the diffi cult 
problem of line drawing between the different concepts of participation and would 
shift the focus from the internal boundaries to the arguably more important outer 
limits of criminal liability. This would not only make the system of participation in 
crime simpler, more effective and easier to apply for the courts but would arguably 
also improve individual justice, as the exact degree of the participants wrongdoing 
and culpability can now easier be taken into consideration by the judge at the 
sentencing stage.

Furthermore, a normative approach to perpetration would correspond to the 
actuality of crime in which often other persons than the direct perpetrator play an 
infl uential and determining role and thus bear (substantial) responsibility for the 
harmful outcome. To properly refl ect their degree of responsibility a holistic 
conception of crime and not a strict focus on the individual perpetrator seems 
warranted.

The auxiliary offence of assistance on the other hand would cover all 
contributions falling below the substantial responsibility threshold. Here 
contributions which had an impact on the commission of the offence but were not 
crucial or indispensable for it could be subsumed. As these participants cannot be 
deemed to carry a substantial responsibility for the commission of the offence, but 
at best peripheral responsibility, a mitigation of punishment for these participants 
seems defensible.
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Finally, this chapter argues, that next to streamlining and simplifying the current 
state of affairs of accomplice liability such a two-pronged approach would also 
correspond to the requirements of Article 6 ECHR as defendants would receive 
suffi cient information concerning the nature and cause of the accusations against 
them, which would allow them to develop an effective defence against the charges. 
Additionally, it would increase legal certainty in line with the requirements of 
Article 7 ECHR as it would be more foreseeable for an offender whether his conduct 
will give rise to primary or secondary responsibility.

Chapter IV. Inchoate offences

In this chapter on inchoate liability the emphasis rests on preparatory and attempt 
liability. These offences can be considered problematic as the actus reus in this 
situations, may when objectively viewed, often be innocuous and the emphasis 
therefore will often rest on the mens rea or culpability of the offender. Two patterns 
of criminality (i.e. the pattern of manifest criminality or subjective criminality 
respectively) which pervade the criminal law are discussed in this context and it is 
shown that the Union will have to face the challenge to strike a balance between the 
manifest pattern of criminality which emphasises the importance of the citizens’ 
individual freedoms and the pattern of subjective criminality which focuses more 
on the dangerousness of the offender for society as a whole. It is revealed that in 
national criminal law the prevalent focus on crime prevention has resulted in an 
increased emphasis on the subjective pattern of criminality which also can be seen 
as a refl ection of the increasing punitive tendencies and ongoing infl ation of 
criminal law in contemporary society.

To countermand these tendencies and to keep the scope of criminal liability 
within reasonable boundaries, it is submitted that a set of constraints should be 
developed that guide the introduction of offences geared at crime prevention in 
European criminal law. It is here where several traditional principles of criminal 
law could be combined to achieve this goal. The principle of ultima ratio as well as 
the harm principle can function as a fi rst yard stick in this respect. In short, in the 
light of these principles, only conduct which poses a concrete danger to a substantial 
rather than an auxiliary protected legal interest, may arguably be subjected to 
preparatory liability. For instance, the procurement of certain dangerous substances 
necessary for the production of drugs or arms might be subsumed here. In these 
circumstances the protection of a legal interest, i.e. the crime control function of 
criminal law may prevail over its safeguard function.

In addition, fl owing from the principle nulla poena sine culpa, liability for 
preparatory offences seems only justifi ed in case the person creating a risk of harm, 
possesses signifi cant culpability for the ultimate harm. This requirement may in the 
case of criminalizing risk of harm amount to a culpability standard of direct or 
indirect intention and exclude the application of dolus eventualis.
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In regard to the criminalization of preparatory conduct the European Union will 
also have to decide if a general part doctrine of preparation should be developed or 
if the question is better addressed on a case by case basis (e.g. by introducing 
endangerment or possession offences). Carefully weighing the pros and cons of the 
two approaches the chapter concludes that a case by case approach fi ts better into 
the prevalent common traditions of the European Union and the Member States. 
Furthermore, a case-by-case approach may also provide a better restraint to 
overcriminalisation, as the legislator would be obliged to provide proof that all the 
aforementioned requirements are fulfi lled every time it opts for the criminalisation 
of preparatory conduct in a respective legislative instrument.

Subsequently the chapter turns from the preparatory to the adjacent attempt 
stage. Here again this research reveals that the cardinal question for European 
criminal law in this context will again become whether a more safeguard-minded 
objective conception or a more crime control orientated subjective approach should 
be preferred. The comparison of national penal law shows that the scope of attempt 
liability is signifi cantly shaped by the balancing of these different views. In an 
overall assessment the Netherlands seem to adopt the most objective approach 
resulting in a narrow scope of attempt liability. English criminal law at times also 
contains traces of an objective approach but the approach refl ected in jurisprudence 
arguably fl uctuates between objective and subjective approaches. Germany on the 
other hand formally adopts a medium position, combining objective and subjective 
criteria alike but in practice often emphasises subjective elements in attempt cases.

In order to strike a fair balance between the law’s safeguard and crime control 
function and in correspondence with the prevalent approach within the Member 
States it has been submitted that a mixed approach seems to be preferable for 
European criminal law. As a rationale for imposing attempt liability, the offender’s 
conduct should amount to an endangerment of the legal order and should be a clear 
expression of his subjective criminal proclivities. The objective endangerment 
rationale will arguably account for most cases of attempt liability and will also 
ensure that the concept of actus reus continues to play an important role to assure 
that liability remains rooted in an act-based criminal law. It will further provide a 
valuable restraint against undue infl ations of criminal liability. The subjective 
element of the offender’s criminal proclivities on the other hand will account for the 
imposition of liability in regard to impossible attempts and also gives expression to 
the fact that intentions often constitute the primal ingredient for criminal censure in 
regard to attempts.

The mixed rationale should also be refl ected in the chosen formula to demarcate 
attempts from preparation. Objectively an imminence of the commission of the 
offence should be required which amounts to an endangerment of the legal order. 
Thus, next to a close temporal connection an intrusion of the offender’s conduct 
into the sphere of the protected legal interest should be required. Such an approach 
implies a moderate, harm-centred conception of criminal liability, loosely 
corresponding to the pattern of manifest criminality. It would arguably help to 
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assure that criminal liability retains strong ties to the harm proscribed by the 
criminal offence and prevent liability from invading the realm of thoughts and 
attitudes.

The requirement of ‘imminence’ should however not be interpreted in a way 
that already some part of the actus reus must have been brought about. Partial 
fulfi lment of the actus reus can be a suffi cient condition for liability but should not 
be a necessary one, as this would cast the scope of the law too narrowly.

A general part of European criminal law will also have to address the issue in 
how far impossible attempts should give rise to criminal liability. In line with the 
approach common to the three investigated Member States it has been argued that 
with the notable exception of imaginary offences and superstitious or utterly daft 
attempts, impossible attempts should generally lead to liability. To distinguish 
punishable impossible attempts from non-punishable, a demarcation formula will 
however be needed. Several solutions to this problem emerging from national 
criminal law are presented and analysed. One possible solution, supported here, is 
to utilise the distinction between mistakes of law and mistakes of fact. Applying 
this distinction to the realm of attempt liability would mean that while ‘reverse’ 
mistakes of law lead to imaginary offences, ‘reverse’ mistakes of fact lead to 
impossible attempts.

If however the offender gravely errs about the laws of nature or invokes powers 
that lie outside the ambit of human control no liability should ensue. In these 
instances the occurred conduct is not only inept but furthermore inapt to bring 
about the envisaged criminal harm. Thus, no endangerment of the protected legal 
interest has objectively arisen. Accordingly the link to the proscribed harm can be 
considered merely tenuous and the principle of harm would therefore bar the 
attribution of liability for these variations of impossibility.

Finally, it is argued that a defence of voluntary withdrawal should be included in 
the European law of attempts. If a person voluntarily withdraws from a criminal 
endeavour and prevents the occurrence of harm, neither considerations of special 
nor of general prevention seem any longer to warrant the imposition of punishment.

However, to make the defence workable, some doctrinal distinctions need to be 
drawn. One important distinction concerning the scope of the defence is the 
distinction between complete and incomplete attempts. In case of the latter, mere 
desistance from the criminal enterprise will generally suffi ce for a withdrawal 
while in case of complete attempts the law requires an actus contrarius. Yet, which 
conduct exactly will qualify as an actus contrarius in the latter case is diffi cult to 
determine in abstraction, but this investigation of national penal law has shown that 
a great deal will depend on the severity and scope of the offender’s previous conduct 
and how far to the completion of the offence he has already progressed. The further 
the advancement of events, the greater the effort required by the offender to 
successfully prove intention of withdrawing from the attempt.

Furthermore, to determine when a withdrawal was really voluntary, the law can 
rely on a psychological or a normative evaluation scheme. The approach in national 
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criminal law seems to favour the former which is why it can be stated as a rough 
yardstick that a withdrawal will be considered voluntary if the offender thinks ‘I do 
not wish to carry on even if I could’ while it will be considered involuntary if he 
thinks ‘I cannot carry on even if I wanted to’.

Chapter V. Corporate Criminal liability

After an analysis of the different approaches concerning corporate criminal liability 
in the investigated national criminal justice systems, this dissertation has revealed a 
variety of questions to be addressed by the Union legislator in order to develop a 
coherent approach to the matter. Corporate wrongdoing causes friction within 
traditional criminal law as concepts such as actus reus and mens rea were initially 
not devised to be applied to inanimate corporate actors. The topic is nevertheless of 
high practical relevance and also provides a fertile ground for reassessing and 
critically appraising several traditional principles of criminal liability. In this 
chapter different models for tackling corporate wrongdoing are presented and 
analysed. These different models span from attributing criminal liability to 
individuals only, or devising tailor-made corporate offences to the creation of 
derivative and organisational models of liability. Traditionally derivative liability 
models seem to have been preferred by national criminal law but recent 
developments in England and the Netherlands clearly show a move towards more 
organisational models of liability.

Nevertheless, as already indicated in chapter II in the context of the conduct 
requirement the premises from which this research departs is that corporations are 
fi t subjects of criminal law as they constitute responsible agents who can act and be 
at fault and can accordingly be held responsible for their shortcomings.

As to the nature of corporate personality, it is submitted that an organic theory 
should be preferred over an atomic one as it better corresponds to corporate reality 
and refl ects the nature of the corporation as a living system. A corporation is 
namely something more and something different than simply the sum of its parts.

The comparative research conducted here has however brought to light that in 
national criminal as well as in European Union law traces of an atomistic approach 
are still discernible which is refl ected in the so called identifi cation doctrine. 
Although it is argued that this popular doctrine is based on a misconception of 
corporate personality and wrongdoing and its shortcomings and pitfalls are 
analysed and discussed, this thesis does not propose the abolishment of the doctrine 
but for practical reasons opts to maintain it to address simple cases of corporate 
wrongdoing.

However, it is subsequently argued that the European Union should supplement 
the identifi cation doctrine and strive for an autonomous, organic conception of 
corporate criminal liability. European criminal law can learn from the problems 
encountered by national law and strive for a fresh start. What will be needed is a 
fundamental reconceptualisation of criminal liability in the context of corporate 
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wrongdoing, paying close heed to corporate reality and practice. In correspondence 
with the social act requirement advocated in this book, it is submitted that corporate 
conduct ought to be interpreted in the social context in which it occurs. Accordingly, 
it has been argued, that corporate conduct will frequently take the form of a 
contravention of applicable diligent standards, or the respective duties of care.

One important factor in this evaluation, refl ecting the core function of the 
conduct requirement identifi ed here will be, whether or not a corporation can be 
seen as having had factual control over the manifestation of the criminal conduct. 
Thereby the company’s operational management and policies may be of importance. 
If the occurred conduct fi ts into the prevalent company management scheme and 
policies then the offence prima facie ought to be attributed to the company.

After the conclusion has been reached that a certain conduct constitutes 
corporate conduct, the assessment will have to turn to the question whether or not 
the corporate defendant can also be blamed for it. It should not be overlooked, that 
if one wishes to subject corporations to the rule of criminal law, liability for 
individual as well as corporate wrongdoing should only be imposed if the 
corporation acts culpably.

When this exactly will be the case arguably defi es a simple answer. This 
research has argued, that there are certain features of the way in which corporations 
organise themselves which may refl ect fault on part of the organisation. One could 
for instance assess the corporate culture or ethos which may be conducive or may 
even encourage unlawful behaviour. Further, the structure of the corporation can 
play a role as a high degree of decentralisation may point in the direction that the 
people responsible for implementing and supervising the corporate polices or goals 
may not be found in the board which adopted them.

Additional factors that one could apply to determine corporate culpability could 
be corporate compliance as well as self-regulation. All these factors provide a 
relevant proxy to assess whether or not a corporation can be blamed for a certain 
occurred criminal harm. All these elements are under the control of the company 
and constitute an element of corporate choice which adds legitimacy to the notion 
of organisational fault as a basis of liability. The corporation is held liable for its 
choices and through its choices may avoid liability in the future. Accordingly, also 
in this context the notion of control may play an important role. It follows that 
should it be proven beyond reasonable doubt that the corporation had taken all 
reasonable care to prevent the occurrence of a particular harm and acted diligently, 
control will be absent and a contravention of the pertinent duty of care cannot be 
assumed. This would thus introduce a due diligence defence for corporations and 
prevent corporations from being held liable for harm which lay outside their sphere 
of infl uence or control and hopefully strike a fair balance between the criminal 
law’s safeguard and crime control function also in the context of corporate 
wrongdoing.

P
R

O
EF

 2



Summary

 567

Chapter VI. Conclusion:

In Chapter VI the results of this dissertation are summarised and the most 
problematic aspects are highlighted. Next to the draft blueprint of principles and 
doctrines for a general part of European criminal law the most important insight 
gained in this dissertation is that current social developments have led to a change 
in the traditional framework of criminal liability. The increasing focus on risk 
prevention as well as a general change in the contemporary conception of crime and 
criminal wrongdoing has led to an erosion or rethinking of traditional doctrines and 
differentiations which in turn led to a broadening of the scope of liability in many 
criminal justice systems. Crudely summarised, an increasing normativity in the 
imposition of criminal liability is discernible, shifting the emphasis on the crime 
control function of the law.

To counterbalance these tendencies and to reinforce the criminal law’s safeguard 
function this dissertation has highlighted several principles that may be able to 
provide some limits to modern criminal law as well as protect individual liberties.

The fi rst notion that arguably can take an important safeguard function in an 
increasing normative framework of liability is the concept of control. Criminal 
liability, it is argued, seems only justifi able for criminal outcomes that are under 
control of the actor. The notion of control aligns the central focus of criminal 
liability on the responsible, rational subject and thereby provides limits to the 
introduction of risk liability, status offences and thought crimes.

Another important restraint on the expansion of liability can be found in the 
harm principle. It becomes particularly important in regard to the question of how 
far removed from the occurrence of harm conduct may be in order to give rise to 
liability. It is argued that criminal liability should generally reside and be linked as 
closely as possible to the prohibited criminal harm.

The penultimate principle that has emerged in our analysis as a safeguard 
against expanding punitiveness and the arbitrary imposition of punishment is the 
principle of guilt. It assures that only freely and deliberately chosen conduct will 
trigger liability. To enable citizens to make this choice, the scope of criminal law 
and more particularly criminal doctrines must be suffi ciently clear and 
unambiguous. Furthermore, it introduces the requirement that the assessment of 
criminal liability ought to be founded on individual wrongdoing and culpability. 
This, inter alia, precludes the development or interpretation of doctrines in such a 
way that they would give rise to guilt by association.

Finally the principle of legality can help to mitigate some of the pitfalls created 
by the increasing normativity by stressing the notion of foreseeability. It needs to be 
duly foreseeable for the citizens whether or not a certain conduct will give rise to 
criminal liability. Furthermore, harm should by and large only be attributed to a 
defendant if it was within reasonable limits foreseeable that his conduct may cause 
this particular sort of harm.
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Combined these principles may be able to assure that the individual generally 
remains the starting point of criminal liability also in the modern culture of control 
as well as help to redress the balance between the safeguard and crime control 
function of criminal law.
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SAMENVATTING

Hoofdstuk I

Sinds het in werking treden van het verdrag van Maastricht zijn de bevoegdheden 
van de Unie met betrekking tot het strafrecht alleen maar gegroeid. Daarmee is ook 
de invloed van Europa op het nationale Strafrecht toegenomen. Met het verdrag van 
Lissabon worden deze bevoegdheden opnieuw uitgebreid. Deze ontwikkelingen 
laten duidelijk zien dat er een Europees Strafrecht is ontstaan dat het nationale 
Strafrecht zal beïnvloeden en veranderen. De laatste jaren heeft de Unie een groot 
aantal rechtsinstrumenten aangenomen met betrekking tot verschillende 
onderwerpen zoals terrorisme, mensen-, wapen- en drugshandel, georganiseerde 
criminaliteit, witwassen, enzovoort. Dit Uniestrafrecht ontstaat echter op een 
onsamenhangende en fragmenteerde manier. In het bijzonder was het oogmerk van 
de Uniewetgever tot nu toe bijna uitsluitend gericht op specifi eke delicten (d.w.z. op 
het bijzondere deel van het strafrecht) terwijl algemene beginselen van 
aansprakelijkheid (d.w.z. het algemeen deel ) worden veronachtzaamd. Dit verschilt 
fundamenteel van de situatie in de meeste rechtsstelsels waar het strafrecht meestal 
wordt onderverdeeld in een algemeen en een bijzonder deel. Dit ontbreken van een 
algemeen deel kan echter tot problemen leiden voor wat betreft de uniforme 
aanwending van het Unierecht alsook met betrekking tot de gelijke behandeling van 
Unieburgers.

Dit proefschrift tracht deze lacune te vullen en heeft tot doel een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van een algemeen deel van Europees strafrecht. Een 
fundamenteel beginsel in het strafrecht of beter: een fundamenteel strafrechtelijk 
beginsel is dat het toerekenen van aansprakelijkheid doorgaans op twee grondslagen 
berust. Elk misdrijf kan worden onderverdeeld in een objectief of materieel element, 
de actus reus, en in een subjectief of mentaal element, de mens rea. Toch is deze 
tweedeling niet steeds hard te maken en een betere zienswijze zou daarom zijn om 
deze twee aspecten als communicerende vaten te benaderen.

Dit onderzoek belicht vooral het eerstgenoemde aspect van aansprakelijkheid, 
de actus reus. Dit concept is echter niet alleen fundamenteel maar ook heel divers 
en een analyse hiervan leidt onvermijdelijk naar een aantal gerelateerde 
onderwerpen. De centrale vraagstelling kan daarom alleen op een brede manier als 
volgt worden samengevat: Hoe zouden de objectieve elementen voor stafrechtelijke 
aansprakelijkheid in een algemeen deel van Europees Strafrecht er moeten uitzien? 
Met andere woorden, hoe zou de objectieve toerekening in het Europese Strafrecht 
vorm moeten krijgen?

In hoofdstuk I wordt eerst het onderwerp van het onderzoek nader toegelicht en 
wordt een plan van aanpak gepresenteerd. Voorts wordt de rechtsvergelijkende 
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methodologie toegelicht en worden de drie onderzochte rechtsstelsels (Engeland en 
Wales, Duitsland en Nederland) geïntroduceerd.

De algemene onderzoeksvraag wordt volgens verder gedifferentieerd in 
meerdere deelvragen om het onderzoeksgebied beter te kunnen schetsen en om de 
lezer een degelijk overzicht van de structuur van het boek te kunnen bieden. Zoals 
reeds vermeld, speelt het concept van de actus reus een belangrijke rol in een groot 
aantal leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid die in dit boek aan de orde 
komen. De actus reus is namelijk niet alleen een fundamentele bouwsteen voor de 
individuele aansprakelijkheid (hoofdstuk II) maar blijkt ook essentieel in de context 
van strafbare deelneming (hoofdstuk III) en poging en voorbereiding (hoofdstuk 
IV). Tevens speelt het concept uiteraard een belangrijke rol voor wat betreft de 
aansprakelijkheid van de rechtspersoon (hoofdstuk V).

Voor een vruchtbaar onderzoek naar een mogelijk Europese ‘actus reus’ is het 
echter niet voldoende om alleen verschillende rechtsstelsels te vergelijken. Om een 
algemeen deel te creëren zullen de verschillende aspecten aan elkaar moeten 
worden gerelateerd. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden in hoofdstuk I ook 
nog enkele formele en normatieve criteria gepresenteerd die tot een 
rechtsvergelijkende synthese kunnen leiden.

Hoofdstuk II. Daderschap – de fundamentele objectieve bestanddelen van het 
strafbaar feit

Hoofdstuk II bespreekt de fundamentele bestanddelen die in het algemeen onder 
het begrip actus reus worden begrepen. Om te beginnen staat in dit hoofdstuk een 
discussie van het strafrechtelijke gedragingbegrip centraal. Het strafrecht vormt een 
stelsel van toerekeningsregels waardoor het opleggen van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid mogelijk wordt. Deze regels hebben tot doel ervoor te zorgen dat 
het toerekenen van strafrechtelijke aansprakelijkheid in elk individueel geval eerlijk 
en rechtvaardig is. Aan deze regels ligt traditioneel een specifi eke kijk op de mens 
ten grondslag die van oudsher stevig is geworteld in de traditie van de Verlichting 
en die verschillende aspecten van zowel morele fi losofi e, cognitieve en 
natuurwetenschappen rond het thema van individuele verantwoordelijkheid in zich 
verenigt. Met andere woorden, aan de basis van strafrechtelijke aansprakelijkheid 
ligt de notie van de “gemiddelde autonome mens”, die verantwoordelijk wordt 
gehouden voor zijn/haar gedrag (handelen of nalaten). Dit mensbeeld is essentieel 
voor aansprakelijkheid in alle moderne stafrechtsstelsels. Daarom wordt dan ook 
voorgesteld dat het Europese strafrecht zorgvuldig zijn uitgangspunt kiest voor de 
toerekening van aansprakelijkheid om ervoor te zorgen dat individuele vrijheden zo 
veel mogelijk worden beschermd. Daarna wordt een schets gegeven van de 
algemene eisen waaraan een gedraging zou moeten voldoen om als grondslag voor 
strafrechtelijke aansprakelijkheid te kunnen dienen en wordt beargumenteerd dat 
niet alleen menselijke maar ook gedragingen van rechtspersonen de grondslag voor 
aansprakelijkheid kunnen vormen.
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Er wordt aangetoond dat de nationale strafrechtelijke doctrines in toenemende 
mate afstand hebben genomen van een zuiver fysieke opvatting van een gedraging 
als een “gewilde spierbeweging” en dat de aandacht is verschoven naar een meer 
normatieve of sociale handelingstheorie. Er wordt gesteld dat om de strafrechtelijk 
relevante van de irrelevante gedragingen te kunnen onderscheiden een gedraging 
beoordeeld moet worden in het licht van het onderliggende strafbare feit, de 
omstandigheden van het geval, en de persoon van de dader. Met andere woorden, 
een gedraging moet altijd worden beoordeeld binnen de sociale context waarin ze 
zich voordoet. Gezien de complexe omgeving waarin Europees strafrecht zal 
werken, wordt betoogd dat deze ‘sociale handelingsleer’ ook in deze context 
bevredigende resultaten zou kunnen bereiken.

Na de bespreking van de verschillende handelingsleren gaat dit hoofdstuk 
vervolgens in op het leerstuk van strafbaar nalaten. In dit verband worden de 
verschillende varianten van omissie- aansprakelijkheid besproken en wordt in het 
bijzonder aandacht besteed aan het centrale element van strafrechtelijk nalaten, 
namelijk de zorgplichten. Een aantal veel voorkomende zorgplichten, mogelijke 
valkuilen en drempels worden achtereenvolgens besproken. Er wordt gesteld dat 
een belangrijk leidend beginsel met betrekking tot de vormgeving en toepassing 
van zorgplichten het begrip voorzienbaarheid zou moeten zijn, dat uit het 
legaliteitsbeginsel voortvloeit. Bij aansprakelijkheid voor nalaten zou moeten 
worden gekeken of het voor een persoon, in de positie van de verdachte, redelijk 
voorzienbaar was dat er een strafrechtelijke handelingsplicht bestond. Daarbij 
zullen een aantal factoren, zoals de maatschappelijke rol, de individuele capaciteiten 
van de verdachte, de bijzondere omstandigheden van het geval maar ook 
voorafgaand gedrag een rol kunnen spelen. Het laatste aspect zal voornamelijk 
belangrijk zijn in situaties waar de verdacht gedeeltelijk verantwoordelijk is voor 
het feit dat het slachtoffer afhankelijk is van zijn handelen. Een ander belangrijk 
criterium in deze context kan worden gezien in de mate van afhankelijkheid tussen 
het slachtoffer en de verdachte. Verder wordt bepleit dat het vinden van een 
relevante zorgplicht moet beantwoorden aan algemene eisen van de 
strafrechtspleging en daarom eerlijk, rechtvaardig en redelijk moet zijn.

Tot slot geeft dit hoofdstuk ruim aandacht aan het leerstuk van de causaliteit dat 
in het bijzonder een belangrijke rol speelt in het kader van aansprakelijkheid voor 
gevolgdelicten. Uit de rechtsvergelijkende analyse van de nationale rechtsstelsels 
blijkt dat er in Duitsland, Engeland/Wales en Nederland verschillende 
causaliteitsopvattingen bestaan. Hoewel de uitkomsten met betrekking tot het 
vaststellen van een causaal verband in de drie landen grotendeels gelijk blijken te 
zijn, verschillen de theoretische grondslagen van deze causaliteitsopvattingen 
aanzienlijk. De verschillende benaderingen kunnen als volgt worden beschreven. 
De Engelse benadering kan als juridisch/principieel worden bestempeld, terwijl de 
Nederlandse aanpak juridisch/normatief kan worden genoemd en men in Duitsland 
de voorkeur lijkt te geven aan een uit twee-stappen bestaande metajuridische 
aanpak. Dit onderdeel van hoofdstuk II laat zien dat de leer van causaliteit in het 
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strafrecht steeds meer wordt beschouwd als een zuiver formeel-juridisch begrip in 
plaats van als fysiek, zoals dat traditioneel het geval was. In toenemende mate 
spelen normatieve factoren een doorslaggevende rol bij het vaststellen van een 
causaal verband. Daarom wordt gesteld dat ook een Europese causaliteitsdoctrine 
moet worden gebaseerd op een juridische/normatieve opvatting. Daarbij zou 
moeten worden rekening gehouden met de wezenlijke functie van de leer, namelijk 
de redelijke toerekening van een schadelijk gevolg aan het gedrag van de verdachte.

In dit verband zou de leer van de conditio sine qua non als eerst houvast voor het 
vaststellen van een causaal verband kunnen dienen. Het biedt een eerste graadmeter 
voor de vaststelling van causale verantwoordelijkheid, vooral in paradigmatische 
gevallen. Dit algemeen uitgangspunt wordt dan vervolgens herijkt door de regel dat 
het gedrag in kwestie niet de enige of belangrijkste oorzaak van het resultaat hoeft 
te zijn. Deze regel is een erkenning van het feit dat in principe de conditio sine qua 
non test een oneindig aantal oorzaken produceert. Toch hoeven andere factoren die 
bijdragen aan het ontstaan van het resultaat niet in de weg te staan van de 
vaststelling van een oorzakelijk verband.

Bovendien blijkt uit de rechtsvergelijking dat voor het vaststellen van causaliteit 
een verband tussen de strafrechtelijke schade en de individuele schuld van verdachte 
moet worden vastgesteld. Dit legt de nadruk op de rechtsbeschermende functie van 
het strafrecht. Een rechtsstatelijk verantwoord strafrecht dat op waarden zoals 
rechtmatigheid, vertrouwen en respect voor de menselijke waardigheid is gebaseerd, 
kan namelijk alleen personen aansprakelijk stellen voor schade die redelijkerwijs 
had kunnen worden voorkomen door de naleving van door de wet geëiste 
zorgvuldigheidsnormen. Nauw daarmee verbonden is de eis dat aansprakelijkheid 
moet worden beperkt tot de aard van de door het concrete misdrijf verboden schade. 
Dit kan worden afgeleid van het doel van de geschonden rechtsregel met betrekking 
tot het beschermde rechtsgoed. De ondergrenzen voor de toerekening van 
aansprakelijkheid wordt namelijk altijd bepaald door het doel en de omvang van de 
misdrijf in kwestie. Dit volgt onder meer uit het legaliteitsbeginsel en de daarmee 
samenhangende eis van voorzienbaarheid.

Vervolgens moet worden vastgesteld of andere bekende factoren misschien de 
causale keten hebben doorbroken. Hiervoor moet de tussenkomende oorzaak echter 
wel causaal sterk genoeg zijn. Zolang de eerste oorzaak nog als aanzienlijk en 
operationeel kan worden beschouwd zal het causaal verband niet snel zijn 
doorbroken. Het vereiste van voorzienbaarheid zal daarom ook hier een belangrijke 
rol spelen. Als het bijvoorbeeld redelijk voorzienbaar was dat de toegevoegde 
schade door in de achtergrond liggende omstandigheden versterkt wordt, zou het 
causale verband prima facie niet zijn doorbroken.

Hoofdstuk III. Deelneming

Hoofdstuk III wijst op een aantal uitdagingen en mogelijke valkuilen waarmee de 
Europese Unie zou worden geconfronteerd bij het uitwerken van samenhangende 
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deelnemingsregels. Dit hoofdstuk laat zien dat de nationale strafrechtstelsels in 
toenemende mate worstelen om met hedendaagse vormen van criminaliteit om te 
gaan, die immers worden gekenmerkt door een toenemende arbeidsverdeling en 
een hoge graad van organisatie en een afname van louter fysieke betrokkenheid bij 
het delict. Steeds vaker gebruiken criminelen ‘tussenschakels’ om een bepaald 
gevolg te verwezenlijken en zijn zij zelf niet direct betrokken bij het misdrijf 
ondanks het feit dat ze controle over de uitvoering van het delict hadden en daarom 
laakbaar handelden. Na een zorgvuldige evaluatie van de verschillende nationale 
deelnemingsregelingen wordt geconcludeerd dat de focus op de fysieke dader moet 
worden vervangen door een meer holistisch concept van plegen waarbij niet alleen 
de fysieke, directe dader van de actus reus kan worden beschouwd als de primaire 
verantwoordelijke, maar ook andere personen, indien uit hun gedrag, bijdrage of rol 
bij het plegen van het strafbare feit blijkt dat ze een ’substantiële 
verantwoordelijkheid’ voor het strafbaar feit dragen. ‘Substantiëel’ betekent in deze 
context meer dan louter een causale verantwoordelijkheid omdat dit de lat te laag 
zou leggen voor het vaststellen van daderschap. Er moet tenminste altijd voldoende 
bewijs zijn dat de persoon een belangrijke schakel was en niet slechts een 
ondergeschikte rol speelde in het crimineel samenwerkingsverband.

Een dergelijke aanpak zou leiden tot een normatief concept van deelneming 
waar de notie van het gekrenkte of in gevaar gebracht beschermde rechtsbelang een 
centrale rol zal spelen. Een beschermd rechtsbelang kan óf direct óf indirect worden 
geschonden. Ofwel leidt het gedrag van de dader rechtstreeks tot de schending van 
de norm, dus zonder tussenkomst van een ander, ofwel wordt de schending 
onrechtstreeks veroorzaakt door het gedrag van een andere persoon (een 
tussenpersoon) die over de ‘rechtstreekse’ (meestal ook fysieke) dader controle 
uitoefende en die daarnaast zelf verwijtbaar handelde met betrekking tot het plegen 
van het strafbare feit. In die zin spelen de concepten ‘wettelijk beschermde belang’ 
en ‘controle’ in combinatie met de drempel van het vereiste van een substantiële 
verantwoordelijkheid een centrale rol in het in dit boek voorgestelde model van 
strafbare deelneming.

Een dergelijke normatieve benadering leidt tot een breder begrip van plegen, en 
is in staat om moderne vormen van criminaliteit in al zijn vele variaties aan te 
pakken. Niet alleen degene die rechtstreeks de actus reus volbrengt wordt dan 
beschouwd als dader, maar iedere deelnemer die geacht wordt een substantieel 
aandeel te hebben bij de totstandkoming van het gepleegde delict wordt geacht dit 
delict zelf te hebben begaan. Verder zou een dergelijke aanpak ook bevredigende 
resultaten kunnen opleveren in het kader van systematische en georganiseerde 
misdaad.

Dit model schept daarnaast conceptueel ruimte voor een klein aantal gevallen 
die men als vormen van ‘triviale medeplichtigheid’ zou kunnen beschouwen. Deze 
gevallen kunnen worden aangepakt via de aparte strafbaarstelling van ’triviale 
medeplichtigheid’. Onder deze categorie vallen gevallen van hulp die onder de 
hierboven geschetste grens van substantiële verantwoordelijkheid vallen.
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Vervolgens wordt geconcludeerd dat een dergelijk tweevoudig 
deelnemingsconcept meerdere voordelen voor het Europese Strafrecht kan hebben. 
Ten eerste zou de focus op het mogelijke probleem van de afbakening tussen de 
verschillende concepten van deelneming verschuiven naar de misschien wel 
belangrijkere vraag naar de ondergrenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
zelf. Dit zou niet alleen het systeem van deelneming eenvoudiger, effectiever en 
gemakkelijker toepasbaar maken, maar zou waarschijnlijk ook de rechtvaardigheid 
van het system verbeteren omdat nu de precieze mate van wederrechtelijkheid en 
verwijtbaarheid van de individuele deelnemer door de rechter eenvoudiger in 
aanmerking kan worden genomen bij het vastleggen van de strafmaat.

Bovendien zou zulk een normatief concept van deelneming beter sporen met de 
moderne vormen van strafbaar gedrag waar vaak andere personen dan de fysieke 
dader een belangrijke rol spelen en daarom verantwoordelijkheid dragen voor de 
ontstane schade. Om goed de juiste verdeling van verantwoordelijkheid te kunnen 
weergeven moet in dit soort situaties de focus op de fysieke dader worden 
vervangen door een meer holistische opvatting van daderschap.

Het aparte delict van triviale medeplichtigheid zou aan de andere kant van 
toepassing zijn op alle bijdragen aan een misdrijf die onder de drempel van de 
substantiële verantwoordelijkheid vallen. Hieronder kunnen bijdragen vallen die 
wel een impact hadden op het plegen van het strafbare feit, maar die niet cruciaal of 
onmisbaar waren. Aangezien deze deelnemers niet kunnen worden beschouwd als 
substantieel verantwoordelijk voor het plegen van het delict lijkt een vermindering 
van het strafmaat voor deze deelnemers verdedigbaar.

Ten slotte wordt gesteld dat de voorgestelde aanpak naast een stroomlijning en 
vereenvoudiging van de deelnemingsregels ook conform is met de waarborgen van 
artikel 6 EVRM omdat verdachten voldoende informatie over de aard en grond van 
de beschuldigingen tegen hen zouden ontvangen. Dit zou hen vervolgens in staat 
stellen een effectieve verdediging tegen de aanklacht te ontwikkelen. Daarnaast zou 
dit stelsel de rechtszekerheid conform de vereisten van artikel 7 EVRM verhogen 
omdat het zo voor verdachten makkelijker is te bepalen of hun gedrag aanleiding 
zal geven tot primaire of secundaire verantwoordelijkheid.

Hoofdstuk IV. Poging en voorbereiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan poging en voorbereiding. Twee 
benaderingen van criminaliteit (d.w.z. de objectieve benadering en de subjectieve 
benadering), die het strafrecht doordringen worden besproken en het wordt 
aangetoond dat de Unie de uitdaging moet aan gaan om een evenwicht te vinden 
tussen deze verschillende benaderingen. Een objectieve benadering van 
criminaliteit benadrukt namelijk het belang van de burger, zijn individuele 
vrijheden terwijl een subjectieve benadering van criminaliteit de nadruk legt op de 
gevaarlijkheid van de dader voor de samenleving als geheel. Uit het 
rechtsvergelijkend onderzoek blijkt dat de in het nationale strafrecht heersende 
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aandacht voor preventie heeft geresulteerd in een subjectivering van het strafrecht. 
Dit kan worden gezien als een weerspiegeling van de toenemende repressieve 
tendensen en de voortdurende infl atie van het strafrecht in de risicomaatschappij.

Om deze tendensen tegen te gaan en de reikwijdte van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid binnen redelijke grenzen te houden, wordt gesteld dat een aantal 
beperkingen ontwikkeld moeten worden als het gaat om de introductie in het 
Europese strafrecht van strafbare feiten gericht op de preventie van criminaliteit. 
Verschillende traditionele strafrechtsbeginselen kunnen worden gecombineerd om 
dit doel te bereiken. Het ultima ratio beginsel en de harm principle kunnen in dit 
opzicht als eerste maatstaf dienen. In het licht van deze beginselen zou alleen 
voorbereidend gedrag dat een concreet gevaar voor een belangrijk rechtsgoed 
oplevert mogen worden strafbaar gesteld. We kunnen hier bijvoorbeeld denken aan 
de aanschaf van bepaalde gevaarlijke stoffen die nodig zijn voor de productie van 
drugs of explosieven. In dit soort gevallen, zou de nadruk meer op de preventieve in 
plaats van de klassieke rechtsbeschermende functie van het strafrecht komen te 
liggen.

Daarnaast volgt uit het nulla poena beginsel dat aansprakelijkheid voor 
voorbereidingshandelingen alleen gerechtvaardigd lijkt in het geval dat de persoon 
die het risico voor het rechtbelang veroorzaakt heeft, ook opzet heeft op het ultieme 
kwade doel. Dit betekent dat met betrekking tot voorbereidingshandelingen alleen 
doel- en zekerheidsopzet volstaan voor strafrechtelijk aansprakelijkheid.

Met betrekking tot de strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen zal de 
Europese Unie ook moeten beslissen of een algemeen leerstuk ontwikkeld moet 
worden, of dat de vraag beter van geval tot geval kan worden aangepakt. Na een 
zorgvuldige afweging van de argumenten voor en tegen deze twee benaderingen 
wordt geconcludeerd dat een benadering per geval beter past in de heersende 
gemeenschappelijke tradities van de Europese Unie en de lidstaten. Voorts zou 
een dergelijke aanpak ook beter een ‘overcriminalization’ kunnen voorkomen, 
omdat de wetgever elke keer dat hij kiest voor de strafbaarstelling van 
voorbereidingshandelingen verplicht zou zijn om aan te tonen dat aan alle hiervoor 
genoemde eisen in een respectievelijk wetgevingsinstrument wordt voldaan.

Vervolgens bespreekt dit hoofdstuk het leerstuk van de poging. Ook hier blijkt 
uit het rechtsvergelijkend onderzoek dat de hoofdvraag voor het Europees strafrecht 
opnieuw zal zijn of een meer objectieve, of subjectieve benadering de voorkeur 
verdient. Uit het onderzoek kan worden afgeleid dat de reikwijdte van de poging 
sterk wordt beïnvloed door de afweging van deze verschillende opvattingen. 
Nederland lijkt in vergelijking met de andere landen de meest objectieve benadering 
te hanteren wat leidt tot een relatief beperkte werkingssfeer van de poging. Het 
Engelse strafrecht bevat sporen van een objectieve benadering maar in de 
jurisprudentie zijn zowel objectieve als subjectieve benaderingen te vinden. In 
Duitsland is anderzijds door de wetgever formeel een middenpositie ingevoerd 
waarin objectieve en subjectieve criteria gecombineerd worden. Maar in de praktijk 
blijkt vaak de nadruk op subjectieve factoren te liggen.
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Met het oog op een billijk evenwicht tussen de beschermende en preventieve 
functie van het strafrecht en in overeenstemming met de heersende aanpak binnen 
de lidstaten, wordt gesteld dat een middenpositie (d.w.z. een combinatie van 
objectieve en subjectieve factoren) het meest geschikt zou zijn voor het Europese 
strafrecht. Als basis voor het vaststellen van aansprakelijkheid voor poging is het 
daarom belangrijk dat de gedraging van een verdachte kan worden gezien als een 
bedreiging van de rechtsorde en bovendien moeten daarin duidelijk de criminele 
neigingen van verdachte tot uitdrukking komen. Op grond van een objectieve 
gevaarzetting zullen de meeste gevallen van de poging kunnen worden 
vormgegeven en daarmee kan ook worden gegarandeerd dat het strafrecht een 
daadstrafrecht blijft. Daarmee zou een onnodige uitbreiding van aansprakelijkheid 
kunnen worden voorkomen. Subjectieve factoren zullen vooral nodig zijn voor de 
strafbaarheid van de ondeugdelijke poging, en maken verder ook duidelijk dat de 
kwade intenties vaak de kern uitmaken van een poging.

Deze gemengd objectieve en subjectieve uitleg van de poging moet ook worden 
weerspiegeld in het onderscheid tussen poging en voorbereiding. Objectief gezien 
zal daarom voor poging een gevaarzetting van de rechtsorde door de gedraging 
aangetoond moeten worden. Dus naast een nauw chronologisch verband met het 
begin van uitvoering van het delict moet de gedraging van verdachte ook de sfeer 
van het beschermde belang hebben bereikt. Een dergelijke benadering impliceert 
een matige, objectieve benadering van strafrechtelijke aansprakelijkheid, waarbij de 
nadruk op de gevaarzetting van de rechtsorde komt te liggen. Dit kan ervoor zorgen 
dat aansprakelijkheid sterk verbonden blijft met de door het strafbare feit verboden 
schade en kan helpen voorkomen dat gedachten de grondslag voor aansprakelijkheid 
vormen.

Een gevaarzetting van de rechtsorde ligt echter niet pas voor als de 
delictsomschrijving al gedeeltelijk is voltooid maar kan ook vroeger worden 
aangenomen. Een gedeeltelijke voltooiing van het delict kan een indicatie voor een 
poging zijn maar is zeker niet altijd noodzakelijk.

Een algemeen deel van Europees Strafrecht zou vervolgens ook moeten bepalen 
in hoeverre ondeugdelijke pogingen strafbaar gesteld moeten worden. In 
overeenstemming met de praktijk in de onderzochte lidstaten wordt bepleit dat 
afgezien van putatieve delicten en absoluut ondeugdelijke pogingen in beginsel 
ondeugdelijke pogingen strafbaar moeten worden gesteld. Om strafbare 
ondeugdelijke pogingen van niet strafbare te kunnen onderscheiden is echter wel 
een criterium nodig. Daarom worden vervolgens verschillende uit de onderscheiden 
rechtsstelsels voortvloeiende oplossingen voor dit probleem geanalyseerd. Een 
mogelijke oplossing voor deze afbakening is het voor ogen houden van het 
onderscheid tussen feitelijke dwalingen en rechtsdwalingen. In de context van de 
poging zou dit betekenen dat in geval van rechtsdwaling sprake is van een niet 
strafbaar putatief delict en dat bij een feitelijke dwaling wel sprake is van een 
strafbare ondeugdelijke poging.
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Indien echter de dader ernstig dwaalt over de wetten van de natuur of zich 
beroept op krachten die buiten de werkingssfeer van de menselijke controle liggen 
ligt geen aansprakelijkheid voor. In deze vrij hypothetische gevallen is namelijk het 
gedrag van de verdachte niet alleen onhandig, maar bovendien ongeschikt om het 
beoogde criminele doel te bereiken. Dus in deze situaties kan niet langer van een 
objectieve gevaarzetting van het beschermde rechtsbelang worden gesproken. 
Daaruit volgt dat de link met de verboden schade als uiterst zwak beschouwd kan 
worden en dat het schadebeginsel zich daarom tegen de toerekening van 
aansprakelijkheid verzet.

Ten slotte wordt in dit hoofdstuk geconcludeerd dat het leerstuk van de 
vrijwillige terugtred ook zijn plaats moet hebben in het Europees strafrecht. Indien 
een poger vrijwillig terugkomt op de reeds aangevangen handeling en het ontstaan 
van schade voorkomt dan lijken noch generaal preventieve overwegingen noch 
speciale preventieve overwegingen het opleggen vaneen straf te kunnen 
rechtvaardigen. Om het leerstuk van de vrijwillige terugtred in de praktijk praktisch 
hanteerbaar te maken dient wel nader te worden gedifferentieerd. Een belangrijk 
verschil met betrekking tot de omvang van het leerstuk is bijvoorbeeld het 
onderscheid tussen voltooide en onvoltooide pogingen. In het tweede geval zal 
reeds het afstand nemen/stopzetten van de criminele onderneming voldoende zijn 
voor de terugtred, terwijl in het geval van een voltooide poging een actus contrarius 
is vereist. Welke gedrag echter in een concreet geval precies voldoende is voor een 
actus contrarius is moeilijk abstract vast te stellen. Uit dit onderzoek blijkt echter 
dat veel zal afhangen van de ernst en omvang van het eerdere gedrag van de 
verdachte en hoe dit zich verhoudt tot de mogelijke voltooiing van het delict. Hoe 
meer de voor de poging relevante gedragingen en gebeurtenissen in een gevorderd 
stadium zijn, hoe meer de poger zal moeten doen om succesvol terug te treden.

Om bovendien te bepalen wanneer een terugtred echt vrijwillig is kan de wet 
teruggrijpen op psychologische of normatieve factoren. Uit de rechtsvergelijking 
blijkt een voorkeur voor de eerste oplossing en daarom kan worden gesteld dat een 
terugtred over het algemeen vrijwillig zal zijn als de dader zegt: “ik wil niet verder, 
al kan ik het wel”, terwijl een onvrijwillige terugtred voorligt als hij denkt: “ik kan 
niet verder, hoe graag ik ook zou willen.”

Hoofdstuk V. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon

Na een analyse van de verschillende benaderingen van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van rechtspersonen wordt besproken dat door de Uniewetgever 
een groot aantal vraagstukken moet worden aangepakt om een coherente aanpak 
van deze materie te ontwikkelen. Rechtspersonen passen moeilijk in het traditionele 
strafrecht omdat begrippen zoals actus reus en mens rea in eerste instantie niet zijn 
bedacht om toegepast te worden op kunstmatige, niet-menselijke actoren. Dit 
onderwerp is niettemin van grote praktische relevantie en biedt ook een vruchtbare 
voedingsbodem voor een herijking en het kritisch beoordelen van een aantal 
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traditionele beginselen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In dit hoofdstuk 
worden daarom verschillende modellen voor de strafrechtelijke aanpak van 
rechtspersonen gepresenteerd en geanalyseerd. Het ene model richt zich meer op 
het aansprakelijk houden van individuen, het andere bepleit zelfstandige op 
bedrijven toegesneden delicten, en nog andere modellen kiezen voor een afgeleide 
of zelfs meer organisatorische benadering van corporatieve aansprakelijkheid. 
Traditioneel blijkt uit de nationale strafrechtsstelsels een voorkeur voor afgeleide 
modellen van aansprakelijkheid, maar recente ontwikkelingen in Engeland en 
Nederland laten duidelijk een verschuiving zien naar een meer organisatorische 
model.

Hoe dan ook, zoals reeds in hoofdstuk II in de context van het gedraging is 
toegelicht, is het standpunt van waaruit dit onderzoek vertrekt dat bedrijven voor 
het strafrecht relevante eigenstandige actoren zijn aangezien zij sociaal en 
functioneel gezien als verantwoordelijke agenten kunnen worden beschouwd die op 
hun eigen manier kunnen handelen en falen en derhalve daarvoor ook 
verantwoordelijk moeten kunnen worden gesteld.

Met betrekking tot de aard van een rechtspersoon wordt gesteld dat een 
organische theorie de voorkeur verdient boven een antropomorfe opvatting die de 
rechtspersoon onnodig vermenselijkt of deze slechts tot een collectiviteit van 
natuurlijke personen herleidt. Een rechtspersoon is namelijk meer en ook iets anders 
dan de som der delen.

Uit het rechtsvergelijkende onderzoek blijkt dat in de onderzochte stelsels nog 
vaak antropomorfe opvattingen domineren wat zich bijvoorbeeld uit in de vaak 
gebruikte “identifi cation doctrine”. Hoewel kan worden vastgesteld dat deze 
populaire doctrine is gebaseerd op een misvatting van het concept 
‘rechtspersoonlijkheid’, en er talrijke tekortkomingen en beperkingen aan deze 
traditionele leer kleven, wordt geconcludeerd deze niet volledig te verlaten maar 
wordt ervoor gepleit deze om praktische redenen te behouden voor de meest 
eenvoudige gevallen van ondernemingscriminaliteit.

Tegelijk wordt echter wel bepleit dat de Europese Unie de “identifi cation 
doctrine” moet aanvullen met meer autonome, organische modellen van 
corporatieve aansprakelijkheid. Europees strafrecht kan veel leren van de 
problemen in de nationale rechtsstelsels die wellicht te veel vasthouden aan oudere 
modellen van aansprakelijkheid. Er is behoefte aan een fundamentele herijking en 
herformulering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon, 
waarbij de nadruk moet komen te liggen op de zakelijke realiteit en praktijk. In 
overeenstemming met de sociale handlingsleer die in dit boek wordt verdedigt, 
wordt bepleit dat gedragingen van een rechtspersoon ook altijd moeten worden 
uitgelegd in de maatschappelijke context waarin ze zich voordoen. Daarom wordt 
aangevoerd, dat het gedrag van bedrijven vaak in de vorm van nalaten of 
zorgplichtschendingen zal optreden.

Een belangrijke factor in dit voorgestelde model zou kunnen zijn of de 
rechtspersoon feitelijke controle uitoefende over de strafbare gedragingen. Daarbij 
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is het gevoerde management en beleid van de rechtspersoon van groot belang. Als 
het gedrag past in de bedrijfsvoering en het beleid van de corporatie dan kan het 
strafbare feit in beginsel worden toegerekend.

Nadat is vastgesteld dat een gedraging van de rechtspersoon heeft 
plaatsgevonden moet vervolgens worden bekeken of de gedraging ook aan de 
rechtspersoon te wijten is. We mogen immers niet vergeten, dat als men bedrijven 
strafrechtelijk wil aanpakken, het schuldbeginsel moet worden gerespecteerd. Er 
moet dus antwoord worden gegeven op de vraag wanneer de rechtspersoon 
verwijtbaar heeft gehandeld.

Wanneer dit precies het geval zal zijn is niet makkelijk te beantwoorden. Dit 
onderzoek betoogt dat er bepaalde kenmerken zijn van de manier waarop bedrijven 
zich organiseren die schuld kunnen aantonen. De evaluatie van de bedrijfscultuur 
of het ethos van de corporatie zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om schuld 
vast te stellen. Verder zou de structuur van het bedrijf een rol kunnen spelen. Een 
hoge mate van decentralisatie kan namelijk erop wijzen dat de personen die voor de 
uitvoering en het toezicht van het beleid of de doelstellingen van de rechtspersoon 
verantwoordelijk zijn niet kunnen worden gevonden in het bestuur waar deze 
beslissingen zijn genomen.

Bijkomende factoren die een rol kunnen spelen bij het vaststellen van 
corporatieve schuld, kunnen “corporate compliance” en zelfregulering zijn. Al deze 
factoren vormen relevante aanknopingspunten om te beoordelen of een bedrijf met 
betrekking tot een strafbaar feit verwijtbaar heeft gehandeld. Zij maken in die zin 
deel uit van een expliciet organisatorisch aansprakelijkheidsmodel wat mogelijk 
meer legitimiteit geeft aan het schuldbegrip in het context van 
ondernemingscriminaliteit. Het bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor zijn 
(beleidsmatige) keuzes en kan derhalve ook trachten aansprakelijkheid in de 
toekomst te voorkomen door een aanpassing van die keuzes. Daaruit volgt dat ook 
in deze rechtspersoonlijke context het concept van controle een belangrijke rol 
speelt. Verder kan daaruit worden afgeleid dat als aannemelijk wordt gemaakt dat 
de rechtspersoon alles heeft gedaan om bepaalde schade te voorkomen (en dus 
zorgvuldig heeft gehandeld), dat dan ook kan worden vastgesteld dat er geen 
mogelijkheid tot controle bestond, en er dus ook geen aansprakelijkheid voorligt. 
Dit zou dan de invoering van een avas verweer voor bedrijven betekenen en kan 
voorkomen dat bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor de schade die buiten 
hun invloedssfeer of controle ligt. Zo kan ook voor rechtspersonen een goed 
evenwicht tussen de rechtsbeschermende en de instrumentele functie van het 
strafrecht worden bewaakt.

Hoofdstuk VI. Conclusie

In hoofdstuk VI worden de resultaten van dit onderzoek samengevat, en worden 
eindconclusies geformuleerd alsook enkele aanbevelingen ter verbetering van de 
vastgestelde knelpunten. Naast het ontwerpblauwdruk van beginselen en 
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leerstellingen voor een algemeen deel van het Europese strafrecht is het 
belangrijkste inzicht van dit proefschrift dat recente maatschappelijke 
ontwikkelingen hebben geleid tot een verandering in de traditionele kijk op de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid. De toenemende aandacht voor risicopreventie en 
een algemene verandering in de hedendaagse opvatting van criminaliteit hebben 
geleid tot een erosie of heroverweging van de traditionele leerstukken die in veel 
strafrechtsstelsels tot een verbreding van de reikwijdte van de aansprakelijkheid 
hebben geleid. Kort samengevat kan een toenemende normativiteit in het opleggen 
van strafrechtelijke aansprakelijkheid worden vastgesteld, wat een versterkte 
nadruk op de controlefunctie van het strafrecht met zich meebrengt.

Als tegengewicht voor deze tendensen en om de rechtsbeschermende functie te 
vergroten heeft dit onderzoek een aantal beginselen geïdentifi ceerd die in staat 
worden geacht om bepaalde grenzen te stellen aan het moderne strafrecht zonder 
dat dit ten koste hoeft te gaan van de instrumentele inzetbaarheid.

Het eerste beginsel dat een belangrijke waarborgfunctie kan innemen in een 
toenemend normatieve invulling van aansprakelijkheid is het concept van controle. 
Er wordt geconcludeerd dat strafrechtelijke aansprakelijkheid alleen 
gerechtvaardigd lijkt voor criminele resultaten die onder de controle van de 
verdachte waren. Het concept van controle legt de centrale focus van strafrechtelijke 
aansprakelijkheid op het verantwoordelijke, in beginsel rationele rechtssubject en 
stelt daarmee grenzen aan de invoering van een risicoaansprakelijkheid, (denk aan 
de statusdelicten van een Gesinnungstrafrecht).

Een andere belangrijke begrenzing is te vinden in het schadebeginsel. Dit 
beginsel wordt vooral belangrijk met betrekking tot de vraag hoe ver verwijderd het 
gedrag moet zijn in relatie tot het mogelijk optreden van schade om aanleiding te 
geven tot aansprakelijkheid. Er wordt geconcludeerd dat strafrechtelijke 
aansprakelijkheid zo veel mogelijk geworteld moet blijven in en gekoppeld moet 
worden aan de verboden criminele schade.

Het derde beginsel dat in onze analyse naar voren is gekomen als een mogelijke 
waarborg tegen een grenzeloze uitbreiding van strafbaarheid is uiteraard het 
schuldbeginsel. Het verzekert dat alleen vrijwillig en bewust gekozen gedrag zal 
leiden tot aansprakelijkheid. Om burgers in staat te stellen deze keuze te maken 
moet de reikwijdte van het strafrecht en in het bijzonder de strafrechtelijke 
leerstukken voldoende duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Bovendien zou daarmee 
gewaarborgd worden dat de beoordeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid 
gebaseerd blijft op individuele overtredingen en schuld. Dit zou, onder andere, 
kunnen voorkomen dat doctrines op een zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat 
zij aanleiding geven tot schuld door associatie.

Tot slot is het legaliteitsbeginsel van belang om een aantal valkuilen die door de 
toenemende normativiteit zijn ontstaan, te vermijden door te wijzen op het concept 
van voorzienbaarheid. Het moet door burgers voorzien kunnen worden of bepaald 
gedrag aanleiding zal geven tot strafrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien zou 
schade over het algemeen alleen worden toegerekend aan een verdachte als het 
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binnen redelijke grenzen te verwachten was dat zijn gedrag dit soort schade kan 
veroorzaken.

Gecombineerd zullen deze beginselen in staat moeten zijn om ervoor te zorgen 
dat het individuele rechtssubject over het algemeen het uitgangspunt van de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid blijft, ook in de moderne risicomaatschappij, en 
kunnen ze bijdragen tot het bewaken van het evenwicht tussen de 
rechtsbeschermende en instrumentele functie van het Europese strafrecht in 
wording.
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