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Samenvatting 

Dat er binnen de dynamische wereld van het Nederlandse efkctenverkeer 
ook wel eens onairbare praktijken kunnen plaatsvinden is ons na de 
Clickfonds~aak niet onbelíend. De inval door het Openbaas Ministerie 
op de Amsterdamse effectenbeurs op 25 okroben 1997 heeft destijds 
veel stof doen opwaaien. l~lotseling beek heel Nederland via de media 
het beeld voorgeschoteld gekregen dat de Nederlandse beurzen een bol- 
werk zijn van handelaren die er niet voor schromen om dubieuze pral<- 
tijken toe te passen. We kenden dat beeld reeds uit de Vereiligde Stateii 
van Amerika (hieïika), waar de Amerikaanse toezichthouder op her 
gebied van het effectenverkeer (de effectentypische roezichtho~eder), de 
Securiries and Exclrai~ge Gommission (SEC), her Amerikaans effecvri- 
verkeer nauwlettend in de gaten houdt. 

Bovenstaande inval op de toenmalige Amsterdamse effectenbeurs is de 
aanleidirzg rot dlit onderzoek geweest. De inval rnaakt duidelijk dat de 
beurswereld niet alleen te maken heefi met effectentypische toezicht- 
houders die voornamelijk op het gebied van het bestuursrecl~r opereren, 
maar ook met lzet Openbaar Ministerie waar het straf~echt centrad staat. 
Daarnaast zal het nier ontgaan sijn dat er nog een derde partij is, de 
gedupeerde belegger die eventueel via Izet civiel recl~nt sijn gelijk kaar 
proberefi~ te halen. Aid~is kan worden gesteld dat deze studie ra,&vl~ilckear 
heeft met her: bestuursrecht, het strafrecht en het civid rechc. Dit blìjlct 
temeer uil de centrale onderzoekvraag. Deze luidt als volgt: 

Wat is de posiaa tlnn de Mededande roezichchuuk~(~} in de bha~rcdhnving rmrs h 
efecte~e,azuatgevinge"n hoe verho~~dtdeze .zich tot die WI.B &AmeYik$~~~we toez~chhouder? 
Weikt betekenis wordt &arhg En beide Lnn"p~8 h~ir swaxjec63t toegektnd? 

De oniderzoeksvraag bestaat uit vier onderdelen te weten: 

I .  Wat rs de rul vaiiz k Ned~Iluizde cA;ecl;pnlrypiscbe toeeichthaude"ri(ii zn ha~ldbdvr~arg 
van de betrefende wetgtuing? 

2. Wnr de rol van d$ Amerzbaanse ~oezichthoi~der in de" handhaving v m  de 
efecrenkyplzcIze u~etgevivlg! 

3. %t is de v~rhoudic2g n ~ s ~ e n  de pesitle vrln k Sliederlt~nclsp en k Ameriknnnre 
toezichtb.hott&?*? 



En, tot slot 

Tes inleiding in de wereld van her effectenverkeer omvat hoofdsruk één 
een historische schets van het Nederlandse effecitenverkeer. Dit begint 
bij hec uitgeven van aandelen door de Verenigde Oost-Indische Com- 
pagnie (VOC) in. 1606 en wordt afgesloten met het einde van de Wereni- 
ging voor de EEectenhandel (VvdE) eind 1996. 

Vea~olgeirs komt in I-iei tweede hoofdstuk de positie van de Nederlandse 
effectenicypiscl-re toezichrhaz~der(s) aan de arde. Uit de vraagstelling blijkl: 
dat er sprake is van meerdere Nederlandse effectentypische toezichr- 
houders, te weten de Autoriteit Financiële Markten i(i4utoritedl:-1:~) en 
de Nederlaardsche Barak (DNB). Beiden opereren op bcstuursmch telijk 
cesreill. Zeer uitvoerig worden de toezichcs- en haridhavingsbevoegd- 
heden vati deze effectentypische taezichthouders ge~nvenrariseerd. Een 
weergave van de ontwikkelingen in de effecterrtypische wetgeving vanaf 
de Beurswer 1914 tot aan d e w e t  toezicht effecte~iverkeer 1935 (Wre195), 
de Wet toezicht beleggingsiiistelkiid~ge~i [Wtb) ei1 de Wet melding zeggen- 
schap in ter beurze genoteerde vennootschappen (W-~ilkz) - de kader- 
wetgevinig -, gewen een beeld van de reikwijdre van de huidige effecten- 
~wetgeviaig. Dit beeld wordt vei-sctierpt door ook aan te geven hoe de 
lcaderwcrgeviiig raader is ingevuld (de uirvaeringsregels). Dar de invloed 
var de kaiderwcrgcviing i n  sarnelhang met de ~iltvoeririgcregels dwowcrkt 
biriilieri. de regelgeving van de beurs (de iiatesne regelgeving) bliikt uit 
een uireenzertililg hiervan. Na vaststelling van de reikwijdte van de 
effecteraitypische wergeviirg en de reikwijdte vali het toezicht, konaen 
- niu de hacidhavli~g besproken wordt - de toezichthouders aan bod. 
Geleeken is naar de  bevoegdheden die de wetgever aan de Autoriteit-FM 
eri DNR lieefi toegehcend oni de rialevirig vat1 vooriioe~lide wetten te 
Iiairdbaveii. Zoals eerder is besproken kiirrnen effecteiztypische wets- 
scl-iendingen via het bescuursrechc, het civiel rechir en het strafrecht 
worden tegengegaan. Met een bescl-irijvirig van de handhavingsmogellik- 
Ezeden via deze rechtsgebieden wordt het tweede hoofdst~ik afgesloten. 
Uit dit hoofdstuk kan worden geconcludeerd dat de effectentypische 
toezichthouriers, in het bijzonder cie Autorilteie-FM, over voldoende 
juridische hte~adhavingsmogelijl~hedeil. bescliikkeii, maar dac het strafrecht 
toch eer1 belangrijke rol speelt bij, de liai-rdhaviir; van de effectentypische 
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regelgeving. O m  zo dicht mogelijk bij een eerlijke en doorzichtige 
eEectetirnarkt te komen en de belangen van, de (particuliere) belegger te 
kunnen beschermen, beschikt de Autoriteit-FM over verschillende 
bestuursrecl~éelijke bevoegdheden. Enkele hiervan zijn het geven van 
voorschriften aan de xrgunaiinpplichtige (rechts)persoon, het opleggen 
van een bectuurllijke boete of het intrekken wn een verleende vergunning. 
Daar waar besruursrecheeYijk optreden niet het gewenste resdtaat heeft 
of daar waar dat van rechtswege is afgesproken, kan het strafrecht het 
van de htolriéeit-FM overnemen. 

In het derde, eveneens inventariserende hoofdstuk, wordt bet tweede 
decl van de onderzoeksvraag beantwoord, te weten de rol wan de 
Amerikaanse toezichtholidende SEC in de handhaving van de effecten- 
typische wetgeving. Na een introductie in het Amerikaans recht, volgt 
een schets van de ontstaansgeschiedenis van de SEC. Vervolgens wordc 
de Amerikaanse effectentypische wetgeving, gelijk de structuur van het 
tweede hoofdstuk, geïnventariseerd. Ook hier wordt gestare met de 
(federale) kademetgeving te weten de Securities Act, de Securities 
Exchange Act, de Public Utiliity Holding Company Act, de Trust 
Indei~tuse Act, de Investment Company Acc, de Investment Advisers 
Act en de Securities Investor Protection Act. Vervolgens worden de 
Amerikaanse eRectentypische uPmoeringsregie1~ geschetst. Volledigheids- 
halve volgt er, evenals in het tweede hoofdstuk her gevali was, een 
inventarisatie van de effectenrypische regels afkomstig van zelfregulering. 
Nadat de bereik van het Amerikaans efictentypisckrc toezicl~t is weerge- 
geven, volgt een beschrijving van de reikwijd te van hanclhwimigsbevoegdl- 
heden van de SEC. Ook in dit hoofdstuk worden drie handhavirigs- 
procedures besprolcen, te weten de Amerikaanse administratieve proce- 
dure, de civielrechtelijke procedure en ter afsluiting van her derde Rloafd- 
stuk de strafi;echtelijke procedure. 

Ook uit het anderzoek naar het Amerikaans effectentypische i to~icht  
ka11 worden geconcludeerd dar de effectentypische toezichthoudende 
SEC over voldoende juridische handhavingsrnogdijkheden beschikt. Net 
als in Nederland speelt in Amerika heit strafrecht een belangrijke rol bij 
de handhaving van de effectentypische regelgeving. Om de (particuliere) 
belegger zo goed mogelijk te kunnen beschermen, beschikt de SEC nier 
alleen over verschillei~de administratieve bervoegdheden, maar kan zij in 
een Amerikaanse civielrechtelijke procedure waar zij niet gelijk is aan de 
tegenpartij, de rechter zelfs om civielrechtelijke maatregelen vermeken. 



De SEC kan overtreders van de Amerikaanse effectenwetgeving , geld- 
boetes opleggen, verleende vergunningen is~~rekken en via een civiele 
procedure zelfs wederrechtelijk verkregen voordeel ontnemen, daarnaast 
km zij onder meer voorschriken geven aan vergunningsplichrip. Waar 
de administratieve bevoegdheden rekortschieten, omdar de SEC bijvoor- 
beeld geen vervolgingsbevoegdlreid heekFr, kan het strafnecht dit van de 
SEC overnemen. 

Iia het: vierde hoofdstuk staan heit derde en vierde onderdeel van de 
ondeszoeksvsaag centraal. Alereerst wordt gekeken naar de verhouding 
tussen de positie van de Nederlandse en de Amerikaanse toezichthouder 
door de resu8oaren van hoofdstuk wee en drie naast elkaar te leggen. 
Vervolgens wordt de rol van her strafrecht vastgestelid bij de handhaving 
van effecteritypische wergeving in Nederlarid en in Amerika. Er volgt 
een opsoiniming van de verschillen en overeenkomsten van de Neder- 
landse en Amerikaanse effectentypische handhaving. Wanneer de drie 
gerechtelijke procedures naast elkaar worden gezet, kan gecaricludeerd 
worden dat de Nederlandse effectentypische toezichthouder via het 
bestuursrecht het meest invloedrijk is. De rechtsculturele verschillen in 
ogenscliouw nemend verschillen de bestu~irsrechtelijke bevoegdheden 
van de Autoriteit-l.'M niet veel van die vari de SEC. Ondank het verschil 
i11 vormgeving van de bestuursrechtelijke procedure lijkt het erop dar 
de Nederlandse wetgever de bevoegdheden, vczn de snc in haar eigen 
wetgeving overneenne of over tracht te nemen. Geconcludeerd woedt 
dat  er een onrwilc8celirig zichtbaar is waarin de Nederlandse wetgever, 
waar her uitkomt, bevoegdheden van de Arnesikaalise roezichthouder 
overneeint of tracht in te passen in ons continentaal rechtssysteem. Deze 
ontwikkeli~zg zal hoogstwaarschijnlijk niet tot "Amerikaanse mesranden" 
- zoals een o~zevenredig sterke rechtspositie van toezichthouder ten 
opzichte van de vergunniri~plichtige - in de Nederlandse eEecterawereld 
leiden orndait niet alle bevoegdheden van de SEC overgenomen kunrrierz 
wordeir. Denk aan het ontnemen van wederreclztelijk verkregen voordeel. 
111 Nederland is dir een strafrechtelijke sanctie en komt de toepassing 
hiervan niet de Autoriteit-FM, inaar het Openbaar Ministerie toe. Een 
anrder voorbeeld is de eerder genoemde ongelijke positie van de SEC in 
civielrechtelijke zaken. 

Tot slot walgt het vijfde hoofdstuk waarin de rol van het strafrecht, bij 
de ha~~dhaving van effectentypische wetgeving, vanuit een ander inwals- 
hoek wordt bekeken. Uit de voorafearide hoofdstukken is duidelijk 
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g m r d e n  eiat het ibestuursrechr de Nederlmdse e E e c r e n ~ i s & e  toezicht- 
houders de meeste mogelijkheden biedt om op  re treden regen wetsover- 
treders. Dit lijkt erg op de Amerikaanse siruiarie. Verder is in deze studie 
duidelijk geworden dac het strafrecht toch een belangrijke rol speelt in 
de handhaving van effectentypische wetgeving; Eler Iieeh een vangnet- 
functie. Hoewel in deze srudie is aangetoond dat her strafrecht zowel in 
Nederland als in Amerika voldoeinde afichrikwekend is ani  als laatste 
redmiddel, als ulcimum remedium, te dienen wainizeer andere rechts- 
gebieden tekortschieten, wordt er in1 het vijfde hooftistuk toch voor het 
daadwerkelijk minimalliseren van de inzet van het strafrecht -waar het 
effectei~typische wetwetgeving betreft - gepleit. De  inzet val1 her 
strdrechr kan vooral binnen de effe~tenwerelld groite gevolgen hebben. 
De  stigmatiserende werking vasi een strafsechtelijke procedure koimt niet 
alleen voor bij de handhaving van effectenicypisclïe wetgeving? ariaar ook 
de gewone man vali de straat kan er mee te maken krijgen. Dat neemt 
niet weg dat de stig~~natisering binnen de eEecte~~wereld voor de verdachte 
een dusdanig effect heeft dat overwogen moet worden of dit nog wel 
een als een bijkomend eKect Esescl-iouwd mag worden en niet als wortla 
van vergelding. Op grond van een gematigd instrumei~talisrische 
opvatting waarin aan de  rechtsbescherming een belangrijke rol is 
roebedeeld wordt het volgende afgevraagd: "Kan ervoor gepleit worden 
dat is1 effectens~pische zaken die in de media breed zijn uitgemeteili, de 
"straf" die door her stigmatiserend effect van een strafrechtelijke proce- 
dure al is opgelegd en de sclaade die het verdachte Lndividii ofde organisa- 
tie lijdt, evenredig lijkt te zijn aan het toegebraclïte leed!" "Wit dit 
onderzoek wordr de concl~isie getrokken dat het strafrecht bij de 
handhaving van effectentypische regelgeving een afsclzribrlckend eEfec~ 
kan hebhe11 en een stigmatiserende werlziilg op het verdachte individili 
of de verdachte orgailiisatie. Verder is uit  he^ orucler-zoek na;ir voren 
gekomen dat indien het bij effecrenrcypische wetswertredingen alsilog 
tot een strafproces mocht Itomen, &i11 va11 de strafreclrtelijke daelcn te 
weten de vergelding, al voor aanvang van het onderzoek ter terechic- 
zitting kan plaatsvinden. Daaroni zoti een rechterlijke veroordeling waar 
de gevolgen van voornoernzd bijkomend effect van  he^ strafrecht niet in 
zijn verdisconteerd, een dubbele vergelding of een onnodig zware 
leedtoevoeging tot gevolg hebben. Dit, en het gegeven dat een straf- 
rechtelijke procedure binnen de Nederlandse en Ameriltaanse financieel 
economische wereld als laatste redmiddel moet word ei^ beschouwd, 
varinen de  slotconclusie dat bij de handhaving van effecterze)~~ische 
regelgeving de toegevoegde w a r d e  van het strafrecht gezien moet worden 



als een vangnet. De handhaving van de effectenioypische regelgeving zal 
hoofdzakelijk door middel van het recht waarbinnen de desberrep-fende 
roezichthoucler opereert - het bestuursrecht - moeren geschieden. Pas 
wanneer mocht blijken dat handhaving rekortschier, dient - gezien de 
geopperde bezwaren -, wanneer er geen andere effectieve mogelijkheden 
zijn, heir strafrecht ingezet te worden. 



Summary 

The CIirkfiurdt affair has made it clear that inside the dynamic world of 
Dutch securities trading inadmissible practices occur from time to time. 
The Public  prosecutor"^ raid on tlnc Amsterdam Securities Fxcl~ange 
(Amste~da~nse Efccte~~bcurs) an 25 October 1397 raised quite a stir. 
Suddenly, the whole of the Netl~erlands was presented with an image by 
the media ahat Dutch bourses were a bastion of traders who did nor 
shun dtlbious practices. We were familiar with this image in relatiolz to 
the United States, where the US securities-related regulator, the Securities 
and Exchange Commissio~l (SEC), keeps a close eye on the US trade in 
securities. 

The raid on the (then) Amsterdam Securities Exchange prompted rl-iis 
research. The event has made it clear &at the exchange worlld nos: ollly 
has to deal with security-related regulators nqainly operating under 
administrative law, but also with the Public Prosecutor's Office with 
criminal law as its main focus. It will not have escaped attentior-s. rhat 
there is a third parry, the injured investor, who may try to obtain justice 
through civil proceedings. Ir can be said, therefore, that this study rouches 
on administrative, crimirraB and private law. This is especially evidenced 
by the principal thesis question, which reads as follows: 

The thesis question comprises the following four sub-questions: 

I .  What kc the role o j t he  Dutch lacmrttk-rcht~d regultors In cnfowrrzg I ~ L  rehut2271 
IPgzshtion?; 

2. Whar is  he roile oJ'tl3e US rtgurcltor is en$rcing set-uritres-rehtrd l~gsskriow!; 
3. WE30~t i~ tbe rtldtzon between thcpositions $the Dtrtch and US rcguhtors?; 
&.a $na&, 
4. W h a t  rs the rok of she crirnimal k w  im e~f i ;~c i~zg~ecur~~ies -reb~ed  h g r ~ h $ z o ~  SIT I ~ P  

Netherhndi  nlzd the United Sttires? 



354 Summary 

Chapter I consists of an historical outline of Durch securities trading as 
an introduction to the world of securities trading begins with the issue 
of shares in 1606 by the Krenigde Ooso-1ndhc-h~ Campapie, V ~ C ,  (Dutch 
East India Company) and ends with the dissolution of the Dutch Stock 
Exchange hscrciation ('Eeeniging vaor & Efectenhanded . 

The positiori ofrhe Dutch securities-related regulator(s) is suibsequently 
discussed in the second chapter. Tc can be inferred from the principal 
thesis question rhat there are several securities-related regurlarors, namely 
the Aaotariteit Eindpzcit?Le Markten (Financial .Markets Authoriry) and the 
Nedcrhvzchchc Bank (Netherlands Central Bank). Both operate in the 
area of admiiiisrrative law. A comprehensive inventory is made of the 
s~~pervisory and enforcement powers of these securities-related regulators. 
A description of developments in relation to securities-related regulators 
from the 1 9 1 4 Bmrswet (Stock Exchange Act) ~lnti l  the 1 995 Wet toezicht 
@ec~nverkeer (Securities Transactions (Supervision) Act), the Wet toezichr 
ilreLegirqgsinsteIkingen (Investment Institutions (Supervision) Act) and the 
Wet melding zeaenschap i n  ter beurze genoreerde vennootschlzppen 
(Disclosure oSMajor Holdings in Listed Companies Act), rhe skeletor~ 
legislation, depicts the scope of current securities legislation. The picture 
becomes more focused when the author shows in what way the skeleton 
legislation has been transposed into implementation rules. An expose 
on the matter shows the influence of  the skeleton legislation, in 
conjwlictio~ wit11 the Irnplemenztation rules, on the ihiternal bourse rules. 
Mter the scope of the securities-related legislation, the scope of super- 
vision, has been deeernlincd, the regularors tl-remselves are discussed in 
the part dealing witla enforcement. 'The author examines the pawers 
conferred by the legislator on the Dutch Financial Markets Autkuority 
and the Netherlands Central Bank to enforce observance of the above 
legislation. As discussed earlier, securities-relared violations anray be 
co~lvbated with the aid of administrative, private or criminal lawW A 
description of the means of enforcement in these areas concludes the 

second chapter" Altllough it car1 be inferred from this chapter that Dutch 
securities-related regularors, especially the Financial Markets Authority 
have sufficient powers of enforcement, criminal law plays an important 
role in the enforcement ofsecurities-related legislation. In order to arrive 
at  an optimally honest and transparent securities marker and prorecr 
the inrerests of (private) investors, the Financial Markets Authority has 
vrarious administrative powers at its disposal. Among these are setting 
conditions for (juristic) persons that require a license, irnposisig 
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adminisrrative fines, or revoking a license granted. In  cases i1.r whish 
administrative action does not produce the desired resulr or where it has 
been so agreed under the law, the criminal law may step in and take over 
from the Financial Markers Authority. 

In the third chapter, the author xnswers the second sub-question of the 
thesis pertaining to the role of the US regulator, the SEC, it1 enforcing 
securities-relared legislation. An introduction ta US law is followed by 
an outline of the SEC'S history of origin. Subsequently, an inventory is 
made of US securities-related legislation, whereby the organisation of 
the second chapter is followed. The author first discusses US skeleton 
legislation, consisting of the Secsx~itief Actx the Secgrities &change Art, 
the Pu6Lic Utiiity Holding Comparz y Act, the Z~yt hdentww Act, the 
1nwezt~nen.t Company Act, the Investment Adui~en Act and the Saczlrities 
Jnveftos* Protection Act. Subsequently the American securities-related 
implementation rules are outlined. For the completeness sake, an 
inventory is made, as in the second chapter, of the securities-related 
rules derived from self-regulation, A descriptiolr of the scope of US 
securities-related supervision is followed by a discussion of the scope of 
the enforcement powers of the SE,C. In this chapter as well, three 
enforce~nent proced~ires are discussed, namely US administrative, civil 
and criminan procedure. 

It may be equally concluded from US securiries-related supervision that 
the securities-related regularor, the SEC, possesses sufficient ea&rcerne~-rt 
powers under the law. As in thc Netherlands, the criminal law plays an 

important role in enforcing securities-relaled rules and regulations in1 
the United Srates. To optimally protect (private) investors, the SEC not 
only possesses a variety of administrative powers, bur can even request 
the courts to apply private-law measures in federal civil proceedings, in 
which 1x0 equality of arms exists. In case of wiolarion of US securities 
law, the SEC may set, for instance, conditions foa licensees, impose fines, 
revoke licences granted and even deprive the parry in question of 
unlawfully gained proceeds. Where administrative powers fail, bccawse 
the SEC does not have the power of prosecution, the criminal law can 
step in and take over from the SEG. 

The fourth chapter focuses an the third and fourth sub-quesriorl of the 
thesis. First, the relation between the position of the D~atch and the 
American regulator is exarni~led by comparing the results of chapters 



two and three. Subsequently, the author determines the role of the 
criminal law In enforcing securiries-related legislation in the Wetherlanh 
and the United States. This is folloiwed by a listing of the differences and 
similarities between Dutch and US securities-related enforcemefit. By 
setting ofl the three legal procedures, it is concluded that the Dutch 
securities-related regulator can exert more influence through 
administrative law. When the legal-cultural differences are observed, 
the administrative powers of the Financial Markets Authority are not 
much dirFferent horn those of the SEC. In spite ofthe difference in form 
of administrative procedure, it seems that the Dutch legislator introduces 
into its legislation powers held by the SEK or attempts to introduce 
them. The author concludes that there is a development in which the 
Dutch legislator, where conveniermt, adopts the plowers of the SEC or 
attempts to fit ahern into our continental legal system. This development 
will rnoslt probably not lead to "American scenes" in Diltch securities 
tradling-such as a disproportionately pwerful legal position of the 
regulatar as opposed to the licensee-, since not all the powers held by 
the SEC may be adopted. One example is the deprivation of unlawfully 
gained proceeds. In the Netherlands, this is a punishment under the 
criminal law and its application is reserved for the Public Prosecutor's 
Olffice, not the Financial Markets Authority A second example is the 
unequal position of the SEC in private-law cases. 

Chapter five concludes the dissertation. It examines the role of the 
criminal law in enforcing securities-related legis8ation from a difterent 
perspective, From the preceding chapters it has beco~ne clear that 
administrative law oEers the Dutch securities-related regulators the most 
possibilities to act against offenders. This resembles the American 
situation very closely. Further~iore, it has become clear in this study 
that the criminal law nonetheless plays an important role in enforcing 
securities-related legislation; it serves as a safety net. Although the study 
has demonstrated that criminal law in both the Netherlands and the us 
is a sufficient dererreint, serving as the ultirnum rcmt"dium, a last resort, 
where other legal areas fail, in the fifth chapter, the author advocates 
mininmum use of the criminal law in cases lof securities-related violations. 
Application of the crimind law may have grave consequences For 
securities trading. 'The stigmatising effect of criminal proceedings does 
not only occur in enforcernent of securities-related legislation; the very 
man in the street may be affected by it. It does not alter that the efkct 
that such stigmatisation within the securities trade has can the alleged 
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offender may be such that it oughr to be established whether this is in 
indeed an additional cansequence and not a form of retribution. 
Departing from a moderate instrumentalist view, which assigns ; e n  
important role to legal protection, the author poses the fallowing 
question: T a n  it be argued rhat, in well-published sec~~rities-related cases, 
the "punishment" that is anyhow imposed as a result of the stigmatising 
effect of criminal proceedings -the damage s~nffered by the suspected 
individual or organisacion- is proportionate to the injury inflicted?' On 
the basis of chis study, the author concludes that, in enforcing securiries- 
related legislation, the criminal law may save  as a deterrent and haw a 
stigmatising effect an the suspeclted individual or organisatiom-~. The  
investigation also shows that one of the objectives of the crirn7inal law, 
retribution, may already materidlse before the case is investigared by 
the court, shcr~eld csirnilzal proceedings be instituted after all. For this 
reason, a conviction that fails to factor ill the consequences of the  above 
additional effect ofthe crimirlal law, would colzstitute double retribution 
or inflict unnecessarily harsh injury. This, and the fact that criani~~al 
proceedings in the Dutch and US financial-economic world must be 
seen as a Past resort, lead ro the aud~or's final conclusion that, in enforcing 
security-related legislation, the criminal law must be seen as a safery net 
having added value. Security-related regudation~s will mainly have to be 
enforced through the  law under which the  r e g ~ ~ l a t o r  operates, 
administrative law. In view of the objections discussed by the author; 
rhe criminal. law should only be applied where adrninistralive enforce- 
ment has failed. 




