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Pikmeer als precedent 
Strafrecht li.an integriteit overheden bevorderen 

door Gina Kamsma 

D e standpunten in de maat
schappij en politiek liepen na 
Pikmeer I uiteen. Sommigen 

waren van mening dat het strafrecht niet 
is bedoeld om overheden aan te pakken. 
Anderen waren van oordeel dat de over
heid niet 'boven de wet mag staan', zeker 
nu de integriteit van de overheid niet 
meer als een vaststaand feit zou kunnen 
worden aangenomen. 

In 1996 ontstond maat- Rechtbank wordt doorgeprocedeerd tot 
aan de Hoge Raad, hetgeen heeft geleid tot 
het Pikmeer I-arrest1. In deze uitspraak 
heeft de Hoge Raad overwogen dat ook la 
gere overheden strafrechtelijke immuni
teit genieten als het gaat om een specifieke 
bestuurstaak van dat overheidslichaam. 
De vervolgbaarheid van de leidinggevende 
of opdrachtgevende ambtenaar hangt daar 
zo nauw mee samen, dat ook deze ambte
naar voor deze handelingen niet vervolgd 
kan worden. De zaak werd terugverwezen 
naar het Gerechtshof en vervolgens weer 
voorgelegd aan de Hoge Raad, hetgeen 
heeft geleid tot Pikmeer n2. In deze uit
spraak wordt overwogen dat een lagere 
overheid zich slechts op strafrechtelijke 
immuniteit kan beroepen indien het een 
handeling betreft die wordt verricht in het 
kader van de uitvoering van een aan dat 
lichaam opgedragen bestuurstaak, waarbij 
uitgesloten is dat een derde, in zoverre op 
gelijke voet met het openbaar lichaam, aan 
het maatschappelijk verkeer deelneemt . 

schappelijke en politieke 
onrust door het zogenaamde 

Door het Pikmeer II-arrest van 6 januari 
1998 is in formele zin aan deze discussie 
een einde gekomen. De Hoge Raad maak
te nagenoeg een einde aan de strafrechte
lijke immuniteit van lokale overheden. De 
centrale overheid geniet die immuniteit 
nog wel. Hoewel de Hoge Raad zich daar
over niet uitlaat, bestaat het vermoeden 
dat hij het niet juist acht dat de minister 
van Justitie, uiteindelijk eindveranwoor
delijk voor het strafrechtelijk vervolgings
beleid, in dat kader 'de baas zou kunnen 
spelen' over de andere ministeries en een 
collega-minister voor de strafrechter kan 
laten verschijnen. 

Pikmeer I-arrest van de Hoge 
Raad van 23 april 1996. 
De Hoge Raad oordeelde 
dat niet alleen de centrale 
overheid maar ook lokale 

overheden in beginsel straf-
rechtelijk immuun zijn. 
En hetzelfde gold voor 
ambtenaren, indien de 

leidinggevende vanuit een 
bestuurlijke overheidstaak 

handelde. Maar Pikmeer 11 
nuanceerde het beeld weer. 

• 

Pif.o'lI1eer-jul'ÎspruclelllÎe 

De Groundeam, een vervuilde sloot, uitloper van het Pikmeer, 
wordt in maart 1993 uitgebaggerd. Het slib wordt in het Pikmeer 
gestort. Voor het storten van het slib uit de Groundeam is geen 
vergunning verleend op grond van de Wet Verontreiniging Opper
vlaktewater (WVO). De gemeente Boarnsterhim is de opdrachtge
ver van het project en de Grontmij houdt toezicht op de aannemer, 
die op zijn beurt voor het baggeren van de Groundaem een onder
aannemer had ingehuurd. 
De Rechtbank Leeuwarden merkt een ambtenaar van de gemeen
te Boarnsterhim aan als 'feitelijk leidinggevende' van het beweer
de plegen door de gemeente van een opzettelijke overtreding van 
een voorschrift krachtens art. 1 lid 3 WVO. Dit is in beginsel in 
overeenstemming met art. 51 Wetboek van Strafrecht (Sr), dat de 
keuze geeft tussen vervolging van de rechtspersoon, de opdracht
gever of de feitelijk leidinggevende. Over deze uitspraak van de 

J)p al/tell r is advo('(/!e bij Boonstra I?adelltakers Ad,'ocaten e/l Notarissen le Leeuwarden 
('1/ ,'mledigde i/l die hoedanigheid ten lijde Il(1/l de Pik",eer-arresten de betr~[fende 
gemeente-ambtenaar. 
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• 
Dus strafrechtelijke immuniteit geldt al

leen voor het overheidsorgaan (en daarmee verbonden: voor de fei
telijk leidinggevende/opdrachtgevende ambtenaar) als het gaat 
om een exclusieve bestuurstaak. Uiteindelijk is de ambtenaar door 
het Hof te Arnhem vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden 
dat hem iets te verwijten viel. De Hoge Raad had in Pikmeer II 
geoordeeld, dat het gedrag van de ambtenaar volgens de Pikmeer 
I-lijn moest worden beoordeeld. De vraag die het Hof moest beant
woorden was dus of de ambtenaar persoonlijk strafbaar had ge
handeld. 

Specifieke en exclusieve overheidstakeIl 

Uit het Pikmeer II-arrest kwam dus naar voren dat overheden en 
ambtenaren slechts dan niet strafrechtelijk vervolgd kunnen wor
den wanneer zij handelen in de uitvoering van een exclusieve (en 
dus niet, zoals in Pikmeer I, specifieke) overheidstaak. 
-Specifieke overheidstaken zijn activiteiten die vaak door de over
heid worden verricht, maar die ook door andere instanties of be-

I. lil? 23 lI"ri/1996, NJ 1996.513 
2. fll? 6 jal/ullri 1998. Ni 1998, 367 
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Vel'voel' ve/'vlrild walel' 

drijven kunnen worden gedaan: ook derden kunnen hier op gelij
ke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk verkeer 
deelnemen. De overheid kan de taak uitbesteden. 
- Exclusieve overheidstaken zijn bijvoorbeeld het verstrekken van 
bepaalde uitkeringen, het afgeven van paspoorten, het sluiten van 
huwelijken, de handhaving van de openbare orde en de verlening 
van vergunningen en ontheffingen. Deze taken mag de overheid 
niet uitbesteden. 
Alleen voor deze laatste, beperkte categorie overheidshandelingen 
bestaat nog strafrechtelijke immuniteit. Voor al het overige han
delen kunnen overheden als plegers en ook ambtenaren als feite
lijk leidinggevenden of opdrachtgevers vervolgd worden. 

Richtlijn.en voor vervolging van overheden 

De vervolgingsbeslissing ligt bij het Openbaar Ministerie (OM). 
Vanwege de Pikmeer-jurisprudentie heeft het OM zijn richtlijnen 
voor vervolging van overheden gewijzigd. Het OM beoordeelt in 
eerste instantie de haalbaarheid van de vervolging. Ten aanzien 
van de beoordeling van de ontvankelijkheid van de vervolging 
geeft de Aanwijzing opsporing en vervolging van overheden aan 
dat allereerst moet worden nagegaan of ambtenaren mogelijk zelf, 
uit eigen hoofde, en dus niet als opdrachtgever of feitelijk leiding
gevende strafrechtelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor 
een door hen gepleegd delict. Wanneer deze vraag ontkennend 
wordt beantwoord, wordt getoetst of er sprake is van verwijtbaar 
gedrag van een openbaar lichaam, bijvoorbeeld een gemeente, pro
vincie of waterschap. Wanneer deze vraag bevestigend wordt be
antwoord, wordt getoetst of het gedragingen betreft die naar hun 
aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan 
door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht. Wanneer 
dit laatste het geval is, zal moeten worden geseponeerd wegens 
niet-ontvankelijkheid. 
De richtlijn verwijst voor de beoordeling van het bewijs naar de 
vraag of er voldoende bewijs is voor daderschap en schuld bij het 
openbaar lichaam. Voorts dient bij de vervolgingsbeslissing aan
dacht te zijn voor de vraag aan wie het handelen of nalaten toege
rekend kan worden en of deze perso(o)n(en) ook een persoonlijk 
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verwijt. is te maken. 
Daarnaast geeft de richtlijn het OM 
veel mogelijkheden voor een belangen
afWeging bij de beoordeling van de 
strafbaarheid van het feit. Allereerst 
is er de toets of er een rechtvaardi
gingsgrond bestaat voor het handelen. 
Wanneer er geen rechtvaardigings
grond is aan te wijzen, geeft de richt
lijn de volgende indicaties voor het al 
dan niet vervolgen: 
Vóór vervolging: 
• Evident onrecht, bijvoorbeeld een 
ernstige vorm van een commuun 
delict; 
• Opzettelijk gepleegde overtreding 
van zogenaamde kern voorschriften, 
bijvoorbeeld op het gebied van milieu 
of arbeidsomstandigheden, met als 
gevolg een daadwerkelijke of dreigen-
de aantasting van het te beschermen 
rechtsbelang; 

• Ergerlijke herhaling van al dan niet opzettelijk gepleegde over
tredingen, die op zich weinig of geen schadelijke gevolgen hebben, 
maar door hun herhaling algemene ergernis opwekken. 
Tegen vervolging: 
• Handelen, waarvoor geen rechtvaardigingsgrond in strikte zin 
bestaat, maar dat gezien kan worden als de uitkomst van een in 
strafrechtelijke zin te respecteren bestuurlijke belangenafweging. 
Een aanwijzing daarvoor is een zorgvuldige bestuurlijke procedu
re; 
• een effectieve politieke of bestuur(srechte)lijke reactie. 
De richtlijn geeft verder aan dat bij het besluit tot vervolging ook 
de verantwoordelijke ambtenaar als feitelijk leidinggevende dient 
te worden vervolgd in het geval hem persoonlijk een verwijt treft 
inzake de verboden gedraging van het openbaar lichaam. 

Onderzoek vervolgillg overheden 

In 1995 heeft het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documenta
tiecentrum (WODe) van Justitie een rapport gepubliceerd naar 
aanleiding van onderzoek in de jaren 1990-1992 (dus vóór 'Pik
meer') naar de vraag: "Wat is het vervolgingsbeleid van het OM 
ten aanzien van overheden die milieuwetten overtreden?,,3 Aan
leiding voor dit onderzoek waren uitspraken van rechters, waarbij 
overheden strafrechtelijk ter verantwoording werden geroepen 
voor het plegen van een delict bij de uitvoering van een activiteit 
die ook een particulier bedrijf had kunnen verrichten. 
Eén van resultaten van dit onderzoek is dat het OM geen berus
tende houding aanneemt wanneer blijkt dat de verdachte van een 
milieudelict een overheid is. Officieren kiezen daarbij voor twee 
verschillende reacties. Sommige officieren laten direct proces-ver
baal opmaken en brengen de zaak zo mogelijk voor de rechter. Zij 
handelen met name vanuit de visie dat de overheid een voor
beeldfunctie heeft en niet anders mag worden behandeld dan een 
particulier. Andere officieren zien meer in overleg met het ver
dachte openbare lichaam, aangezien juist bij overheden een waar-

3. WaDe, Overtredende overheden, vervolgingsbeleid inzake mi/ieudelil'len, /995. 
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schuwing vaak voldoende effect zou hebben om de illegale situatie 
te doen eindigen. 
Voorts bleek uit dit onderzoek de onzekerheid van officieren over 
de ontvankelijkheid van de vervolging van overheden. De Pik
meer-arresten hebben hierover meer duidelijkheid gecreëerd zo
dat te verwachten is dat officieren nu, met duidelijke richtlijnen, 
sneller tot vervolging over zullen gaan. Een tweede moeilijkheid 
die de officieren melden was het feit dat strafrechtelijk optreden 
tegen de lokale overheid, die vaak ook handhavingspartner is, de 
samenwerking daarmee ernstig onder druk kan zetten. 
Bij de wijze van afdoen betrekken de officieren als overweging 
vóór dagvaarding dat het publiek niet de indruk moet krijgen dat 
overheden straffeloos kunnen doen waarvoor anderen worden ver
volgd. Een tweede overweging bij de vervolgingsbeslissing is de 
voorbeeldfunctie die overheden hebben. Juist wanneer zij regels 
overtreden moeten zij er maatschappelijk op worden aangespro
ken. Een belangrijke overweging om niet tot dagvaarding over te 
gaan is blijkens het genoemde onderzoek de negatieve (politieke) 
gevolgen die dagvaarding kan hebben voor het openbaar lichaam. 

Toetsing rechter 

Uiteindelijk beslist natuurlijk de rechter, zodra een zaak éénmaal 
aan hem of haar is voorgelegd, over het recht tot vervolging van 
het betreffende openbare lichaam. Wanneer de rechter meent dat 
het OM een verkeerde vervolgingsbeslissing heeft genomen, zal de 
niet-ontvankelijkheid van het OM worden uitgesproken. De rech
ter buigt zich ook over de strafbaarheid van het ten laste gelegde 
handelen waarbij hij de vraag beantwoordt of dit handelen kan 
worden toegerekend aan het verdachte overheidsorgaan of aan de 
betrokken ambtenaar. Daarbij zal de strafrechter toetsen of het 

betreffende handelen in concreto gerechtvaardigd was in het lich~ 
van een afweging van de betrokken belangen, met inachtneming 
van de beginselen van proportionaliteit (is er met redelijke mid 
delen opgetreden?) en subsidiariteit (waren er andere alternatie 
ven?). Het strafrecht kent een aantal rechtvaardigingsgronde 
voor handelingen die op zich als strafwaardig worden bestempeld, 
zoals overmacht (in de zin van noodtoestand) en het handelen ter 
uitvoering van een wettelijk voorschrift (dit is iedere verordening, 
gegeven door het bevoegde gezag). Juist bij openbare lichamen zo 
een beroep op deze rechtvaardigingsgronden nog wel eens succes 
kunnen hebben. Denk aan een auto van de gemeentelijke brand
weer die in geval van nood in de bebouwde kom harder mag rijden 
dan het maximum van 50 kilometer per uur. 

Overheden en bedrijven 

Uit het onderzoek is gebleken dat zaken tegen overheden over het 
algemeen minder vaak voor de rechter komen dan zaken tegen 
bedrijven. Indien overheden toezeggen concrete maatregelen te 
nemen om herhaling te voorkomen en de schade vergoeden, is het 
OM geneigd de zaak te seponeren. Kennelijk zijn overheden di 
dergelijke toezeggingen doen geloofwaardiger dan particuliere 
bedrijven. De lokale overheden zijn nog nauwelijks strafrechtelijk 
immuun. Het vervolgingsbeleid van het OM lijkt wel onderscheid 
te maken tussen overheid en particulieren. Wanneer in de prakJ 

tijk blijkt dat dit onderscheid niet gerechtvaardigd is, dient he 
OM dat beleid te wijzigen. Ook het strafrecht is een instrument 
geworden om de bestuurlijke integriteit te bevorderen .• 
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