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1. Inleiding 
In het kader van ons beider promotieonderzoek1 
stuitten wij op de vraag hoe de wetsgeschiedenis 
moet worden gewaardeerd bij de uitleg van een 
wettelijke bepaling. Deze vraag is natuurlijk niet 
nieuw, en de bestaande literatuur wees ons voor 
een groot deel ook de weg waar zij vooropstelde 
dat de wetshistorische interpretatie ‘niet beslis-
send noch irrelevant’ is.2 Niet bepalend veron-
derstelt dat er ook andere bronnen voor uitleg 
zijn – en dat onderkennen wij vanzelfsprekend 
– en niet irrelevant betekent dat de wetsuitleg-
ger in ieder geval ook bij de wetsgeschiedenis te 
rade moet gaan. Hoewel de kwalificatie ‘noch 
irrelevant’ in onze opvatting voorbijgaat aan de 
realiteit waarin de wetshistorische uitleg een van 
de belangrijkste en meest gebruikte uitleg-
methodes is,3 brengt zij tot uitdrukking dat de 
wetsgeschiedenis in ieder geval argumenten 
aandraagt die gewogen moeten worden.4 

Maar onze vraag was hiermee niet helemaal beant-
woord. De literatuur over de wetshistorische inter-
pretatie is hoofdzakelijk gericht op de vraag hoe 
bepalend de wetsgeschiedenis is bij de uitleg, maar 
vooral ook hoe zij zich verhoudt tot andere bron-
nen van uitleg. Dát de wetsgeschiedenis moet 
worden gewogen, is in principe onomstreden – en 
zoals hiervoor opgemerkt vast gebruik – in de 
Nederlandse literatuur.5 Onze vraag ging echter 
niet over of buiten de wetsgeschiedenis ook andere 
bronnen mogen/kunnen worden geraadpleegd en 
hoe zij zich tot elkaar verhouden, maar over de 
situatie waarin de uitlegger de wetsgeschiedenis 
onder omstandigheden in het geheel buiten be-
schouwing mag en zelfs moet laten. Dat wil zeg-
gen, dat aan de wetsgeschiedenis geen argumen-
ten mogen worden ontleend die eventueel worden 
afgewogen tegen uit andere bronnen gedestilleer-
de argumenten. De aanleiding voor deze vraag was 
onze vaststelling dat de wetgever in onze beoorde-
ling bij de totstandkoming van de wettelijke bepa-
lingen die onderwerp van onderzoek waren een 
valse voorstelling van de destijds bestaande 
rechtstoestand had. De wetgever had, met andere 
woorden, gedwaald in onze ogen.6 In de literatuur 
worden onderscheidingen gemaakt van situaties 
waarin de wetsgeschiedenis van meer of mindere 
waarde is,7 maar het geval van de dwalende wetge-
ver kwamen wij niet tegen. In deze bijdrage vesti-
gen we de aandacht op een nieuw bezwaar tegen 
een beroep op de wetsgeschiedenis in geval de 
wettelijke bepaling onder invloed van een onjuiste 
voorstelling van de bestaande rechtstoestand tot 
stand is gekomen.8 Want, zo vroegen wij ons af in 

het licht van het gewichtige karakter van de wets-
geschiedenis als uitlegbron, zouden er geen beper-
kingen moeten gelden voor het aanwenden van de 
wetsgeschiedenis in die situaties om te voorkomen 
dat die in dwaling tot stand gekomen argumenta-
tie een eigen leven gaan leiden? 
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1. Arpi Karapetian promoveerde op 14 maart 2019 aan de 
Rijksuniversiteit Groningen op Bestuurdersaansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad, Deventer: Wolters 
Kluwer 2019 (hierna Karapetian 2019a); Gohar Karape-
tian promoveerde op 16 januari 2020 aan de Rijksuniversi-
teit Groningen op Morganatisch burgerschap, Deventer: 
Wolters Kluwer 2019 (hierna Karapetian 2019b).

2. Asser/Vranken Algemeen deel** 1995/150.
3. Een greep uit de literatuur: Asser/Scholten, Algemeen 

deel, Zwolle: Tjeenk Willink 1934, p. 41; M.J. Borgers, 
‘Wetshistorische interpretatie in de strafrechtspraak’, 
in: M.S. Groenhuijsen, J.B.H.M. Simmelink, Glijdende 
schalen, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2003, p. 51; 
J.W.A. Fleuren, ‘Wetshistorische interpretatie en ‘de 
bedoeling van de wetgever’’, in: P.P.T. Bovend’Eert e.a. 
(red), De staat van wetgeving, Deventer: Kluwer 2009, 
p. 153.

4. Zie de hiervoor aangehaalde bronnen.
5. Zie de hiervoor aangehaalde auteurs. Een andere 

opvatting was in de Nederlandse literatuur vooral 
Suyling toegedaan die ervoor pleitte een ban te leggen 
op de wetshistorische interpretatiemethode. Zie J.Ph. 
Suyling, Wetsuitleg en historisch onderzoek, Rechtsge-
leerd Magazijn 1915, p. 273–286; J.Ph. Suyling, Recht en 
staat in de empirische wetenschap, Haarlem: De Erven 
F. Bohn NV 1945, p. 24-26.

6. De aloude problematiek wie als wetgever heeft te 
gelden, wordt besproken in paragraaf 3.

7. Asser/Vranken Algemeen deel** 1995/151-153. Bijvoor-
beeld situaties waarin (i) de wetgever de voorliggende 
kwestie niet regelt (ii) de reikwijdte van de wettelijke 
bepaling wordt aangeduid maar de wetgever ruimte 
laat voor ontwikkelingen, en (iii) de wetgever het bereik 
van de wettelijke bepaling nauwkeurig afbakent.

8. De wetgever kan ook dwalen over de feiten (bijvoorbeeld 
een onjuiste voorstelling van zaken omtrent empirische 
gegevens die als aanleiding tot wetgeving worden 
aangevoerd). Wij beperken ons op deze plaats tot de 
dwaling over de rechtstoestand ten tijde van de 
totstandkoming van de wetgeving.



Hierna geven we eerst een nadere toelichting op de 
vraagstelling waarna een algemene paragraaf volgt 
over de wetshistorische uitlegmethode. Vervolgens 
laten wij aan de hand van een voorbeeld uit het 
constitutionele recht enerzijds en voorbeelden uit 
het civiele recht en het strafrecht anderzijds zien 
dat de wetgever kan dwalen en hoe dat kan wor-
den vastgesteld. In de voorlaatste paragraaf reflec-
teren wij op de vraag welke gevolgen die vaststel-
ling heeft voor het aanwenden van de wetsge - 
schiedenis bij de uitleg van wettelijke bepalingen. 
Wij besluiten met een conclusie. 

2. Nadere toelichting op de vraagstelling 
Als iemand een beslissing neemt om iets te doen 
of na te laten – bijvoorbeeld om een huis te kopen 
of om door te rijden op een kruispunt waar hij 
voorrang moest verlenen aan het overige verkeer 
– zijn de juridische gevolgen van dat gedrag door-
gaans mede afhankelijk van de vraag of die per-
soon (niet) een (on)juiste voorstelling van zaken 
had of behoorde te hebben toen hij die beslissing 
nam. In het overeenkomstenrecht kan de werking 
aan de gevolgen van de beslissing om een huis te 
kopen op grond van art. 6:228 BW worden ontno-
men indien blijkt dat de koper niet op de hoogte 
was van bijvoorbeeld het slechte fundament. In 
het aansprakelijkheidsrecht (zowel in civielrechte-
lijke zin als binnen het strafrecht) kan de persoon 
die een verkeersovertreding maakt door geen 
voorrang te verlenen verontschuldigd worden 
indien blijkt dat hem door een grote boom het 
zicht werd ontnomen aan het overige verkeer.9 
Iemand die in een onjuiste voorstelling van zaken 
iets doet of nalaat hoeft in beginsel10 niet te wor-
den geconfronteerd met de juridische gevolgen 
van zijn gedrag. Dat vormt de kern van het leer-
stuk van dwaling dat zich in het privaatrecht 
vooral manifesteert op het gebied van het vermo-
gens- en aansprakelijkheidsrecht11 en in het straf-
recht een schulduitsluitingsgrond kan vormen bij 
de beoordeling van de strafbaarheid van gedrag.12 
Als grondprincipe van dwaling kan worden gezien 
het normatieve kader dat beslissingen in principe 
alleen gevolgen dienen te hebben indien de wils-
vorming bij de beslisser niet onder invloed van een 
valse voorstelling van zaken is tot stand geko-
men.13 Wij menen dat dit principe niet beperkt is 
tot het beoordelen van gedrag binnen het civiele 
recht en het strafrecht. In principe geldt voor 
iedere situatie waarin iets14 of iemand (hierna: een 
‘actor’) beslissingen neemt die gericht zijn op een 
(rechts)gevolg dat de vaststelling dat bij de tot-
standkoming van de beslissing niet van een juiste 
voorstelling van zaken is uitgegaan in ieder geval 
een smet vormt op de zeggings- en overtuigings-
kracht van die beslissing en daarmee op de be-
oogde gevolgen.15 Dit geldt binnen het privaat-
recht en het strafrecht, maar naar onze mening 
ook binnen het staatsrecht.

Ook de wetgever is een actor – een eigenaardige 
wellicht die niet op een lijn is te stellen met an-
dere beslissingnemers,16 maar wel één die door 
middel van het uitvaardigen van wetgeving 
(rechts)gevolgen beoogt te bewerkstelligen. In 
de woorden van Scholten is de wet ‘wilsuiting 
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9. Vgl. de civielrechtelijke zaak HR 12 december 1935,  
NJ 1936/92. Vgl. de strafzaak in HR 7 juni 2005, ECLI:NL: 
PHR:2005:AT3998.

10. In beginsel, omdat omstandigheden kunnen zijn die de 
dwaling voor rekening van de dwalende laten. In dit 
verband wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt 
tussen dwaling over de feiten en dwaling over (de toepas-
sing van) het recht (Asser/Sieburgh 6-IV 2019/109-110). 
Binnen dit onderscheid is rechtsdwaling in het algemeen 
minder snel verschoonbaar dan feitelijke dwaling. In het 
kader van deze bijdrage zullen wij dit onderscheid buiten 
beschouwing laten. De verschoonbaarheid van de 
dwaling dient immers vooral ertoe om de belangen van 
de dwalende enerzijds en die van derden die worden 
geconfronteerd met de gevolgen van het gedrag van de 
dwalende anderzijds in evenwicht te houden. De positie 
van de dwalende wetgever, waar deze bijdrage over gaat, 
verschilt wezenlijk van die van de dwalende burger. De 
wetgever wordt vanwege het algemeen belang dat zij 
behartigt en de middelen die zij daartoe tot haar 
beschikking heeft, geacht zowel de feiten als het recht te 
kennen. Anders gezegd, naar ons oordeel is dwaling door 
de wetgever nimmer verschoonbaar.

11. In het vermogensrecht in de vorm van het bepalen van 
de gevolgen van rechtshandelingen en in het aansprake-
lijkheidsrecht met name binnen art. 6:162 BW als grond 
die de toerekenbaarheid kan wegnemen.

12. Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 4.4-4.5 bij Inleiding 
(schuld in het algemeen). Vanzelfsprekend heeft het 
leerstuk ook belang binnen andere rechtsgebieden. De 
civielrechtelijke en strafrechtelijke voorbeelden dienen 
hier als illustratie en zullen bovendien ook andere 
relevantie hebben in het vervolg van onze bijdrage.

13. Zowel voor dwaling in de zin van art. 6:228 BW als het 
dwalingsleerstuk in het (civiele en strafrechtelijke) 
aansprakelijkheidsrecht valt dat aan te nemen. In 
Asser/Sieburgh 6-III 2018/218 wordt dwaling in de zin 
van art. 6:228 BW omschreven als ‘wilsvorming onder 
een valse voorstelling’. Er is in civilibus betoogd dat bij 
de toepassing van art. 6:228 lid 2 BW ook andere begin - 
selen in het geding zijn zoals het vertrouwensbeginsel. 
Zie Asser/Sieburgh 6-III 2018/210-213 voor een overzicht 
van de discussie. Niettemin lijkt de heersende leer (en 
overigens ook het BW) ervan uit te gaan dat de aan - 
tasting in de autonomie van de beslisser het uitgangs-
punt is van de dwalingsregeling. Zie J.H. Nieuwenhuis, 
Drie beginselen van contractenrecht, Deventer: Kluwer 
1979, p. 97. Binnen het aansprakelijkheidsrecht (zowel 
in civiele als strafrechtelijke zin) neemt dwaling (over 
de feiten of het recht) de verwijtbaarheid weg. Indien 
onder verwijtbaarheid een ‘anders kunnen en behoren’ 
wordt verstaan, dan bestrijdt een beroep op dwaling 
het element ‘kunnen’. De dader ‘kon’ niet anders, want 
wist niet beter.

14. Met ‘iets’ bedoelen wij niet-natuurlijke personen die als 
(rechts)subjecten op een rechtsgevolg gerichte beslis- 
singen kunnen nemen. Te denken valt aan rechtsperso-
nen, maar ook aan bestuursorganen.

15. Kennis – en (verontschuldigbaar) gebrek aan kennis – 
en verantwoordelijkheid hangen in het recht onverbre-
kelijk samen met elkaar. Zie onder meer K.J.O. Jansen, 
Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijk-
heid in contractenrecht en buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht, Deventer: Kluwer 2012, p. 1.

16. Wij volstaan hier te verwijzen naar literatuur over wils - 
vorming bij rechtssubjecten in het privaatrecht en wils- 
vorming bij de wetgever: Asser/Sieburgh 6-III 2018/122; 
H.G. Hoogers, De verbeelding van het soevereine, 
Deventer: Kluwer 1999; J.A. Neidleman, The General 
Will is Citizenship. Inquiries into French Political 
Thought, Oxford: Rowan & Littlefield Publishers 2001.



van bepaalde met wetgeving belaste organen 
van de Staat’.17 De ‘met wetgeving belaste orga-
nen’ kunnen bij die wilsuiting een verkeerde 
voorstelling hebben van de stand van het recht 
op dat moment. De fundamentele vraag of de 
wetgever die zelf de schepper is van het recht 
zich kan vergissen in het bestaande recht, beant-
woorden wij bevestigend. De wetgever die recht 
schept, doet dat immers niet in een vacuüm, 
maar in de aanwezigheid van geldende regels en 
beginselen waartoe het nieuwe recht zich moet 
verhouden. Ongeacht of de reden voor het ma-
ken van nieuw recht de wijziging van de bestaan-
de rechtstoestand is of de codificatie van die 
toestand, het vertrekpunt van handelen is de 
bestaande rechtstoestand. In de uitleg van die 
toestand kan de wetgever zich vergissen omdat 
de bestaande rechtstoestand een gegeven is ten 
aanzien waarvan de wetgever dezelfde positie 
inneemt als de rechter, de rechtswetenschapper 
en elke andere rechtstoepasser. Met andere 
woorden, dat de wetgever nieuw recht schept 
betekent niet dat hij daarin als vanzelfsprekend 
een onweerlegbaar oordeel geeft over de stand 
van het oude recht. Het bestaande recht dient 
onzes inziens op zichzelf te worden uitgelegd en 
daarin kan de wetgever zich, net zoals eenieder 
ander, vergissen. Het vergissen ligt niet in het 
oordeel dat die uitleg onjuist is maar dat de 
wetgever bij die uitleg voorbijgegaan is aan re-
gels en beginselen die van wezenlijke invloed 
zouden zijn op de inhoud van het nieuw te vor-
men recht. Hij heeft, met andere woorden, ge-
handeld in een verkeerde voorstelling van de 
toestand van het recht. In paragraaf 4 zullen wij 
hiervan twee voorbeelden geven. 

Onder een verkeerde voorstelling van de toe-
stand van het recht verstaan wij dat de wetgever 
bij de totstandkoming van de wettelijke bepaling 
geen aandacht besteedt aan uitgangspunten, 
beginselen en regels in het desbetreffende 
rechtsgebied die wezenlijke invloed zouden heb-
ben op de inhoud van de wettelijke bepaling.18 
Betoogd zou kunnen worden dat in het niet 
betrekken van die regels en uitgangspunten in 
de totstandkoming van de nieuwe wet een impli-
ciete wijziging van het bestaande recht ligt be-
sloten waartoe de wetgever bevoegd zou zijn. Wij 
vinden deze redenering bezwaarlijk. De conclu-
sie dat de wetgever impliciet kan breken met 
regels/uitgangspunten in het bestaande recht die 
van wezenlijke invloed zijn op het wettelijke 
eindresultaat strookt onzes inziens niet met het 
wezenlijke karakter van die regels/uitgangspun-
ten en onze overtuiging dat de zeggingskracht 
van het recht besloten ligt in (de logische op-
bouw van) zijn systeem. Het nieuwe recht dient 
immers ook uitgelegd te worden binnen de ka-
ders van het systeem en indien de regels/uit-

gangspunten die de verhoudingen vóór de nieu-
we wet bepaalden, zijn verlaten, dient dat uit 
haar wetsgeschiedenis te blijken.19

Als gevolg van de onjuiste voorstelling van de 
bestaande rechtstoestand kunnen grofweg twee 
situaties ontstaan, te weten (i) de onjuiste voor-
stelling van de rechtstoestand is af te leiden uit 
de tekst van de uiteindelijk ingevoerde wettelijke 
bepaling en (ii) de onjuiste voorstelling van de 
rechtstoestand is niet af te leiden uit de tekst 
van de uiteindelijk ingevoerde wettelijke bepa-
ling maar domineert wel in de toelichting van de 
wetgever op de wettelijke bepaling. Op beide 
situaties zullen wij in het vervolg ingaan. De door 
ons begrepen dwaling ziet nadrukkelijk niet op 
situaties waarin de wetgever een belangenafwe-
ging maakt die onwelgevallig is voor de uitlegger 
bijvoorbeeld omdat de waardering van de be-
trokken belangen anders uitvalt voor hem. Het 
oordeel dat de wetgever heeft gedwaald zegt 
daarom niet alles over de waardering van het 
uiteindelijke resultaat van de wettelijke bepa-
ling. Wij geven meteen toe dat het onderscheid 
tussen deze gevallen en de gevallen van wat wij 
dwaling noemen niet haarscherp te maken is, 
maar er bestaat wel degelijk een wezenlijk ver-
schil. Hierop gaan wij in paragraaf 5 nader in. 

Wij willen alvast vooropstellen dat ons doel niet 
is het civiel- en strafrechtelijke concept van dwa-
ling in al zijn facetten te vergelijken met de tot-
standkoming van wetgeving. Met name in de 
‘uitvoeringsfase’ zal een zuivere vergelijking niet 
goed opgaan. Bij het civiel- en strafrechtelijke 
concept van dwaling is het immers het dwalende 
rechtssubject dat zich op dwaling beroept om te 
ontsnappen aan de voor hem ongunstige rechts-
gevolgen terwijl de ‘dwalende’ wetgever a) geen 
rechtssubject is maar een instituut en b) boven-
dien geen partij is in discussies over de uitleg 
van de wet. Dat vinden wij echter geen bezwaar, 
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17. Asser/Scholten Algemeen deel 1974, p. 41.
18. Hierover meer uitgebreid in paragraaf 4.3.
19. Hierbij past een verwijzing naar het Britse concept van 

implied repeal dat inhoudt dat in nieuwe wetgeving 
impliciete wijzigingen van het bestaande recht besloten 
kunnen liggen. Het Britse parlement is hiertoe bevoegd 
hoewel uitzonderingen bestaan in bijvoorbeeld de 
Human Rights Act en de devolutiewetgeving met 
betrekking tot Schotland en Wales. Deze bevoegdheid 
van het Britse parlement stoelt op het gegeven dat de 
soevereiniteit in het Verenigd Koninkrijk berust bij het 
Britse parlement. Hoewel ons geen literatuur bekend is 
over het verschil tussen implied en express repeal 
binnen het Nederlandse staatsrecht, denken wij dat het 
ontbreken van de soevereiniteit bij de Nederlandse 
wetgever afgezien van het in de hoofdtekst gestelde 
ook een argument kan vormen tegen de bevoegdheid 
van de wetgever om impliciet rechtsregels te wijzigen.



omdat ons doel is om het fenomeen van dwaling 
– begrepen als wilsvorming en -uiting onder een 
valse voorstelling – te betrekken op de wetgever 
die bij het realiseren van wetgeving eveneens aan 
wilsvorming en -uiting doet. 

3. De waardering van wetshistorische inter-
pretatie in de rechtsliteratuur 
In de rechtsliteratuur is veel geschreven over 
wetshistorische interpretatie.20 Bij deze interpre-
tatiemethode wordt een beroep gedaan op de 
wetsgeschiedenis om te achterhalen wat de wet-
gever nastreefde met een wettelijke bepaling. 
Tijdens de parlementaire behandeling van een 
wet passeert een grote hoeveelheid documenten 
de revue, zoals het voorstel van wet, de memorie 
van toelichting, verslagen van de Tweede Kamer-
commissie, eventuele amendementen, nota’s van 
wijziging, handelingen enzovoorts. Aan de hand 
van deze en andere parlementaire stukken in het 
wetgevingstraject wordt bij gebruikmaking van 
de wetshistorische interpretatie beoogd te ach-
terhalen welke betekenis de wetgever een wet-
telijke bepaling heeft willen toedichten op het 
moment dat zij het licht zag in het Staatsblad. 
Hoewel de wetshistorische interpretatie veelvul-
dig wordt gebruikt, wordt zij tegelijkertijd be-
schouwd als een van de meest – zo niet de meest – 
omstreden interpretatiemethode.21 In de 
literatuur zijn zowel principiële als praktische 
bezwaren geuit tegen de wetshistorische inter-
pretatiemethode.22 Hieronder bespreken wij één 
principieel en twee praktische bezwaren uit de 
literatuur, voordat wij het bezwaar analyseren 
dat samenhangt met dwaling.  

Een principieel bezwaar dat wordt aangevoerd 
tegen de wetshistorische interpretatiemethode 
hangt samen met de notie van de bedoeling van 
de wetgever. De gedachte is dat de bedoeling van 
de wetgever niet kan worden vastgesteld omdat 
‘bedoeling’ ziet op een mentale toestand bij 
degenen die betrokken zijn in het wetgevings-
proces als minister dan wel volksvertegenwoor-
diger.23 Uitgaande van de gangbare definitie van 
‘bedoelen’ die een mentaal proces veronderstelt 
bij de personen die de wetgevende macht vor-
men, wordt wetshistorische interpretatie, zo is 
betoogd, zinledig. Het achterhalen van de ge-
dachtegang van de bij wetgeving betrokken 
personen is immers onmogelijk en daarom kan 
de ‘bedoeling’ van de wetgever niet worden vast-
gesteld. Dit principiële bezwaar tegen de 
wetshistorische interpretatie heeft weerwoord 
gekregen in de literatuur. Fleuren heeft aan de 
hand van de taalfilosofie van Wittgenstein erop 
gewezen dat ‘bedoelen’ niet een mentale toe-
stand veronderstelt.24 Volgens Fleuren verlenen 
mentale toestanden nooit betekenis aan taalui-
tingen.25 De mentale toestand van bijvoorbeeld 

een individueel Kamerlid of een minister is vol-
gens hem daarom niet beslissend bij zijn monde-
linge en schriftelijke uitlatingen. Het zijn volgens 
de auteur de taal en de context waarin de uitla-
tingen worden gedaan die bepalend zijn voor het 
achterhalen van de bedoeling van de wetgever.26 

Twee praktische bezwaren die in de literatuur 
zijn aangestipt tegen de wetshistorische inter-
pretatiemethode luiden als volgt. Een eerste 
praktisch bezwaar hangt samen met het veel-
hoofdige karakter van de wetgever.27 De Grond-
wet schrijft in art. 81 voor dat de wetgever be-
staat uit de regering en de Staten-Generaal 
gezamenlijk. Gezien de hoeveelheid mondelinge 
en schriftelijke uitlatingen in het wetgevingspro-
ces is niet bij voorbaat duidelijk wanneer een 
uitlating aan (het ambt van) de wetgever kan 
worden toegerekend. Een tweede praktische 
bezwaar heeft betrekking op de diversiteit van 
de parlementaire stukken en hun respectieve 
gewicht bij de uitleg van de wet.28 Maakt het 
verschil of een bepaalde uitlating te herleiden is 
tot de memorie van antwoord of een commissie-
verslag van de Tweede Kamer? Geeft een door 
de Kamer aangenomen motie tijdens het wetge-
vingsproces de bedoeling van de wetgever weer? 
In dit kader is daarom gesteld dat de parlemen-
taire stukken in de wetsgeschiedenis voor elk 
wat wils bieden.29 De talrijke parlementaire stuk-
ken vormen met andere woorden een onzeker 
fundament voor de uitleg van een wetsbepaling.30 

Met Fleuren zijn wij de mening toegedaan dat 
deze praktische bezwaren niet raken aan de 
wetshistorische methode als zodanig, maar veel-
eer een illustratie vormen van de beperkingen 
ervan. Deze beperkingen kunnen meebrengen 
dat de wetsgeschiedenis niet altijd bruikbare 
argumenten oplevert, maar dat geldt evengoed 
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20. Een greep uit de literatuur: C. Gruys, De strijd over de 
historische interpretatie, Utrecht: Boekhandel H. de 
Vroede 1993; Scholten 1974; F.T. Groenewegen, wets inter- 
pretatie en rechtsvorming, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2006; Borgers 2003.

21. Vranken 1995, nr. 142.
22. Vranken 1995, nr. 143; J.W.A. Fleuren, Wetshistorische 

interpretatie en ‘de bedoeling van de wetgever’, in: P.P.T. 
Bovend’Eert e.a. (red), De staat van wetgeving. 
Deventer: Kluwer 2009, p. 154.

23. Scholten 1974, p. 33-34.
24. Fleuren 2009, p. 158 e.v.
25. J. Fleuren, Hoe komen juridische begrippen en regels 

aan hun betekenis? Ars Aequi, juli/augustus 2015, p. 578.
26. Fleuren 2015, p. 578.
27. Vranken 1995, nr. 143
28. Vranken 1995, nr. 143.
29. Fleuren 2009, p. 161.
30. Fleuren 2009, p. 161.



voor de andere interpretatiemethodes.31 Dit doet 
onzes inziens er echter niet aan af dat een uitleg 
van een wetsbepaling aan de hand van de wets-
geschiedenis wel degelijk aan de wetgever kan 
worden toegedicht. In het licht van de context 
van haar totstandkoming, geschiedenis en de 
taal waarin de wetsbepaling is geformuleerd kan 
de wetsuitlegger vaststellen wat de betekenis is 
die de wetgever heeft willen geven aan de in 
kwestie zijnde wetsbepaling.32 

Als gezegd, liepen wij in onze proefschriften 
tegen een gebrek van de wetsgeschiedenis aan 
dat we in de literatuur nog niet aantroffen: na-
melijk dat de wetgever bij de totstandkoming 
van de wet in een onjuiste voorstelling verkeerde 
over de bestaande rechtstoestand. In de volgen-
de paragraaf volgen voorbeelden van een dwa-
lende wetgever.  

4. Twee voorbeelden van dwaling door de 
wetgever
4.1. De dwalende kieswetgever33

Bij de herziening van de Grondwet in 1983 is 
ingezetenschap ontkoppeld van het kiesrecht 
voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.34 
Nadat de Kieswet in 1985 hierop was aangepast, 
konden Nederlandse staatsburgers in den vreem-
de voor het eerst in 1986 hun stem uitbrengen 
voor de Tweede Kamerverkiezing. Dit geldt ech-
ter niet voor Nederlanders uit Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten. Zij ontberen namelijk in beginsel 
het kiesrecht voor de Tweede Kamer. De huidige 
regeling van het kiesrecht voor de Tweede Kamer 
is te vinden in art. B1 van de Kieswet.35 Uit deze 
bepaling kan worden afgeleid dat er een bepaald 
type Nederlander is – de Nederlander uit deze 
Caribische landen – dat niet vertegenwoordigd is 
in de Tweede Kamer. Toen het criterium van 
ingezetenschap voor het kiesrecht van de Twee-
de Kamer uit de Grondwet werd geschrapt in 
1983, is in de jaren tachtig van de vorige eeuw 
namelijk alsnog een uitzondering gemaakt voor 
Nederlanders uit deze gebieden.36 De vraag rijst 
waarom Nederlanders uit deze landen niet het 
kiesrecht hebben voor de Tweede Kamer. Ter 
beantwoording van deze vraag volgt hieronder 
eerst een korte bespreking van de rechtsorde die 
in het leven is geroepen in 1954 bij de uitvaardi-
ging van het Statuut voor het Koninkrijk der 
Nederlanden. Wat hebben de Caribische landen 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten met Nederland 
te maken en waarom maakt art. B1 van de Kies-
wet een uitzondering voor de Nederlanders uit 
deze landen voor wat betreft het kiesrecht voor 
de Tweede Kamerverkiezingen? 

Kort begrip van de statutaire rechtsorde
Het Koninkrijk der Nederlanden omvat vier 
autonome landen: Nederland, Aruba, Curaçao en 

Sint Maarten.37 Het Statuut voor het Koninkrijk 
der Nederlanden reguleert de constitutionele 
verhoudingen tussen de vier landen en is de 
hoogste constitutionele regeling in ons Konink-
rijk, met als gevolg dat de Grondwet de bepalin-
gen van het Statuut in acht dient te nemen.38 
Ieder land van het Koninkrijk heeft een eigen 
parlementair stelsel dat verankerd is in een con-
stitutie.39 Na 1954 zijn de landen van het Konink-
rijk onderdeel van enerzijds de rechtsorde die in 
het leven is geroepen door het Statuut – de zoge-
heten statutaire rechtsorde – en anderzijds de 
eigen landsrechtsorde. Het onderscheid tussen 
deze rechtsordes wordt bepaald door wederom 
het Statuut. Hierin worden namelijk de bevoegd-
heden opgesomd die worden gerekend tot de 
aangelegenheden van het Koninkrijk: alleen met 
betrekking tot deze onderwerpen is het Konink-
rijk bevoegd uit eigen hoofde te handelen. Deze 
bevoegdheden betreffen onder andere de inter-
nationale betrekkingen (het is het Koninkrijk 
dat een verdrag sluit, niet Nederland), de defen-
sie (er is een uniforme krijgsmacht voor het ge-
hele Koninkrijk) en het Nederlanderschap (er is 
een ongedeeld staatsburgerschap, met als gevolg 
dat Arubanen, Curaçaoënaars en Sint Maartena-
ren Nederlandse staatsburgers zijn). 
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31. Fleuren 2009, p. 161 e.v.
32. Fleuren 2015, p. 579.
33. Een belangrijk deel uit deze paragraaf is gebaseerd op: 

Karapetian 2019b, hoofdstuk 7.
34. Kamerstukken II 1976/77, 14200; Kamerstukken II 

1981/82, 16906.
35. Art. B1 Kieswet luidt: “1. De leden van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal worden gekozen door degenen die 
op de dag van de kandidaatstelling Nederlander zijn en 
op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar 
hebben bereikt, met uitzondering van degenen die op de 
dag van de kandidaatstelling hun werkelijke woonplaats 
hebben in Aruba, Curaçao of Sint Maarten. 2. Deze uit - 
zondering geldt niet voor: a. de Nederlander die geduren- 
de ten minste tien jaren ingezetene van Nederland is 
geweest; b. de Nederlander die in Nederlandse openbare 
dienst in Aruba, Curaçao of Sint Maarten werkzaam is, 
alsmede zijn Nederlandse echtgenoot, geregistreerde 
partner of levensgezel en kinderen, voor zover dezen met 
hem een gemeenschappelijke huishouding voeren.”

36. Kamerstukken II 1984-1985, 18 694.
37. Art. 1 Statuut.
38. Art. 5 lid 2 Statuut. Het Statuut is in 1954 aangenomen 

door Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen. 
De Nederlandse Antillen zijn ontmanteld in 2010 en 
bestonden uit de eilanden, Curaçao, Sint Maarten, 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Aruba kreeg een 
status aparte in 1986.

39. Voor Nederland is dat de Grondwet, voor de overzeese 
landen respectievelijk de Staatsregeling van Aruba, de 
Staatsregeling van Curaçao en de Staatsregeling van 
Sint Maarten.



De wetten die van Koninkrijkswege worden uit-
gevaardigd heten rijkswetten. Deze rijkswetten 
zijn te herleiden tot een of meer van de aangele-
genheden van het Koninkrijk en zijn in beginsel 
van toepassing op het gehele grondgebied van 
het Koninkrijk. De wetgever van het Koninkrijk, 
die deze rijkswetten uitvaardigt, bestaat uit de 
rijksregering (bestaande uit de koning, alle minis-
ters van het land Nederland plus één Gevolmach-
tigde Minister namens ieder overzees land) én de 
Staten-Generaal.40 De positie van de Staten-
Generaal in het Koninkrijk is nogal complex. Bij 
landsaangelegenheden van Nederland functione-
ren de Staten-Generaal als het parlement van 
het land Nederland. Betreft een onderwerp een 
Koninkrijksaangelegenheid, dan fungeren de 
Staten-Generaal als het vertegenwoordigende 
orgaan van het Koninkrijk vanwege de wetge-
vende bevoegdheden die de Staten-Generaal in 
de rijkswetprocedure hebben. Zo heeft de Twee-
de Kamer bij de behandeling van rijkswetten 
dezelfde wetgevende bevoegdheden als bij de 
behandeling van Nederlandse wetten, zoals het 
recht om rijksregelgeving te initiëren, amenderen 
en aan te nemen dan wel te verwerpen. De parle-
menten van de overzeese landen, de Staten, heb-
ben louter vrijblijvende bevoegdheden in de tot-
standkoming van rijkswetgeving, zoals het 
uitbrengen van een schriftelijk verslag.41 

Uitgesloten van het kiesrecht voor de Tweede 
Kamer
Terug naar art. B1 van de Kieswet – de bepaling 
die het kiesrecht voor de Tweede Kamer regelt. 
Op grond van deze bepaling hebben Arubanen, 
Curaçaoënaars en Sint Maartenaren in beginsel 
niet het kiesrecht voor de verkiezing van de 
Tweede Kamer. Aangezien het criterium van 
ingezetenschap in 1983 uit de Grondwet ver-
dween, ontstond daarmee de mogelijkheid om 
de Nederlandse staatsburgers van de overzeese 
landen deel te laten nemen aan de verkiezingen 
van de Tweede Kamer door middel van de toe-
kenning van het kiesrecht. De verlening van het 
kiesrecht aan Nederlanders uit de overzeese 
landen voor de Tweede Kamer werd echter snel 
van de hand gewezen door de regering. De rede-
nering van de regering in de memorie van toe-
lichting bij art. B1 Kieswet is als volgt: 

“Dat de verlening van kiesrecht voor de Tweede 

Kamer aan de autochtone Antillianen woonach-

tig in de Nederlandse Antillen ongewenst is, 

behoeft nauwelijks betoog. Deze Nederlanders 

hebben, zoals gezegd, in de Antilliaanse Staten 

een eigen parlementair vertegenwoordigend 

orgaan binnen het Koninkrijk [i.e. de Staten, 

onze toevoeging A.K, G.K]. Verlening van 

kiesrecht voor de Tweede Kamer aan deze 

Antillianen zou in feite even merkwaardig zijn 

als de verlening van het kiesrecht voor de 

Antilliaanse Staten aan in Nederland wonende 

Nederlanders.”42 

De zoektocht naar de bedoeling van de wetgever 
achter art. B1 Kieswet leidt tot deze passage. 
Hierin merkt de regering op dat de Nederlandse 
staatsburgers van de (destijds) Nederlandse 
Antillen politiek worden vertegenwoordigd in de 
Staten. Hoewel deze constatering juist is, wordt 
ten onrechte niet stilgestaan bij de mogelijke 
zeggenschap van dit parlementair landsorgaan in 
de statutaire rechtsorde. De parlementen van de 
overzeese landen hebben namelijk louter advise-
rende bevoegdheden bij de totstandkoming van 
rijksregelgeving. Alleen de Staten-Generaal kun-
nen een voorstel van rijkswet aannemen dan wel 
verwerpen. In het verlengde hiervan wordt onge-
fundeerd een vergelijking gemaakt tussen het 
verlenen van het kiesrecht van overzeese Neder-
landers bij de Tweede Kamerverkiezingen en het 
verlenen van het kiesrecht van de in Nederland 
wonende Nederlanders aan de Staten van de 
(destijds) Nederlandse Antillen. Deze vergelijking 
slaat de plank mis om dezelfde reden als hiervoor 
genoemd: de constitutionele positie van de Sta-
ten is onvergelijkbaar met die van de – van de 
Staten-Generaal deel uitmakende – Tweede Ka-
mer. Zo heeft de Tweede Kamer het recht om 
rijkswetgeving te initiëren, te amenderen en na-
tuurlijk aan te nemen dan wel te verwerpen. De 
Staten hebben in de rechtsorde van het Konink-
rijk louter vrijblijvende bevoegdheden.43 De poli-
tieke representanten van de Nederlandse staats-
burgers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten 
besluiten op het niveau van het Koninkrijk nim-
mer namens de eigen kiezers. Aan daadwerkelijke 
stemming komen zij niet toe indien rijkswetge-
ving wordt behandeld. Bij de totstandkoming van 
rijkswetgeving is er, met andere woorden, een 
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40. Karapetian 2019b, p. 337.
41. Art. 16 Statuut. Ook zijn de Staten bevoegd om op 

grond van art. 17, lid 2 Statuut bij de behandeling van 
een ontwerp in de Staten-Generaal één of meer 
gedelegeerden af te vaardigen, die eveneens gerechtigd 
zijn de mondelinge behandeling bij te wonen en daarbij 
voorlichtingen te geven.

42. Kamerstukken II 1984-85, 18 694, nr. 3, blz. 10. De 
regering valt in herhaling in de memorie van antwoord 
(Kamerstukken II 1984-1985, 18 694, nr. 5, p. 6): “In 
antwoord hierop merken wij op dat een belangrijk 
element hierbij is, dat de inwoners van de Nederlandse 
Antillen reeds kiesrecht hebben voor een parlementair 
vertegenwoordigend orgaan binnen het Koninkrijk.”

43. Karapetian 2019b, p. 386 e.v.



democratisch deficit in het Koninkrijk.44 Hoewel 
Nederlanders uit de Caribische landen gebonden 
zijn aan rijkswetgeving, zijn zij niet vertegenwoor-
digd in de Staten-Generaal die bij de totstandko-
ming van rijkwetgeving functioneren als het ver-
tegenwoordigende orgaan van het Koninkrijk.45 

Kortom, uit de passage volgt dat de wetgever 
ten onrechte voorbij gaat aan de positie van de 
Staten-Generaal in de statutaire rechtsorde.  

4.2 De dwalende strafwetgever46

In art. 343 aanhef en onder 3 van het Wetboek 
van Strafrecht (Sr) is strafbaar gesteld:

“de bestuurder of commissaris van een rechts-

persoon die wetende dat hierdoor een of meer 

schuldeisers van de rechtspersoon in hun 

verhaalsmogelijkheden worden benadeeld: voor 

de intreding van het faillissement, indien dit is 

gevolgd, of tijdens het faillissement een van de 

schuldeisers van de rechtspersoon wederrechte-

lijk heeft bevoordeeld of bevoordeelt.”

De strafbepaling bestrijkt gedragingen van be-
stuurders en commissarissen van rechtsperso-
nen tijdens of voorafgaande aan het faillissement 
van laatstgenoemde waarmee bepaalde schuld-
eisers ten nadele van de overige schuldeisers een 
voorkeursbehandeling hebben gekregen onder-
scheidenlijk krijgen. Onder een voorkeursbehan-
deling is in het kader van deze bijdrage eerst en 
vooral te begrijpen het met voorrang voldoen 
van een schuldeiser boven de overige schuldei-
sers. Bij de wijziging van titel XXVI van het Wet-
boek van Strafrecht in 2016 inzake de benadeling 
van schuldeisers is de wederrechtelijkheid als 
bestanddeel opgenomen in de omschrijving van 
het bevoordelingsdelict. De voorloper van art. 
343 aanhef en onder 3 Sr bevatte geen bestand-
deel ‘wederrechtelijkheid’ en stelde, voor zover 
relevant, de bestuurder strafbaar die een schuld-
eiser had bevoordeeld ‘op een tijdstip waarop hij 
wist dat het faillissement niet kon worden voor-
komen’. Voor de invulling van het nieuw inge-
voegde bestanddeel ‘wederrechtelijkheid’ wordt 
in de parlementaire geschiedenis verwezen naar 
de bepalingen in de Faillissementswet over de 
actio Pauliana.47 De actio Pauliana maakt het in 
de art. 42 Fw en 47 Fw mogelijk voor de curator 
om rechtshandelingen van de schuldenaar te 
vernietigen die voor het faillissement zijn ver-
richt met de wetenschap aan de zijde van de 
schuldenaar en zijn wederpartij dat de overige 
schuldeisers daardoor zouden worden bena-
deeld. Volgens art. 42 Fw geldt dat de curator 
ten behoeve van de boedel ‘elke rechtshandeling 
die de schuldenaar vóór de faillietverklaring 
onverplicht heeft verricht en waarvan deze bij 
dit verrichten wist of behoorde te weten dat 

daarvan benadeling van de schuldeisers het 
gevolg zou zijn’ kan vernietigen. Bij een rechts-
handeling anders dan om niet geldt dat deze 
slechts kan worden vernietigd ‘indien ook dege-
nen met of jegens wie de schuldenaar de rechts-
handeling verrichtte, wisten of behoorden te 
weten dat daarvan benadeling van de schuldei-
sers het gevolg zou zijn’. Voor de niet onverplich-
te (rechts)handelingen (in de zin van art. 42 Fw) 
geldt het regime van art. 47 Fw. Daarin is be-
paald dat de voldoening door de schuldenaar 
van een opeisbare schuld alleen dan kan worden 
vernietigd ‘wanneer wordt aangetoond, hetzij 
dat hij die de betaling ontving, wist dat het fail-
lissement van de schuldenaar reeds aangevraagd 
was, hetzij dat de betaling het gevolg was van 
overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, 
dat ten doel had laatstgenoemde door die beta-
ling boven andere schuldeisers te begunstigen’. 
Dat is aldus een striktere norm dan die welke uit 
art. 42 Fw voortvloeit. Het gevolg hiervan is dat 
het betalen van een opeisbare schuld voor het 
faillissement slechts ongedaan kan worden ge-
maakt indien de schuldeiser die de betaling ont-
ving wist van de faillissementsaangifte of de 
betaling het gevolg was van samenspanning 
tussen de schuldenaar en de schuldeiser om 
laatstgenoemde te bevoordelen.48

Parlementaire geschiedenis bij art. 343 aanhef en 
onder 3 Sr 
In de parlementaire geschiedenis bij art. 343 aan-
hef en onder 3 Sr knoopt de wetgever voor de 
uitleg van het bestanddeel ‘wederrechtelijk’ 
nadrukkelijk aan bij de normen die uit art. 42 Fw 
en art. 47 Fw voortvloeien. Er wordt bij wijze van 
uitgangspunt gesteld dat de strafrechtelijke 
norm van art. 343 aanhef en onder 3 Sr overeen-
komt met de normen die zijn neergelegd in de 
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44. Zie bijvoorbeeld het rapport van de Werkgroep 
Democratisch Deficit Koninkrijk (Kamerstukken II 
1999-2000, 27 198, 261 en 1) en het rapport van de 
Commissie Democratisch Deficit getiteld Kiezen voor 
het Koninkrijk. Democratische legitimatie van 
besluitvorming en controle op Koninkrijksniveau d.d. 
11 november 2009.

45. Voor een mogelijke oplossing voor deze problematiek, 
zie: Karapetian 2019b, p. 405 e.v.

46. Het hierna gestelde is voor een groot deel rechtstreeks 
afkomstig uit Karapetian 2019a en A. Karapetian, ‘De 
rol van de faillissementspauliana bij de strafbare 
bevoordeling van schuldeisers ex art. 343 aanhef en 
onder 3 Wetboek van Strafrecht’, Delikt & Delinkwent 
2018/36.

47. Zie bv. Kamerstukken II 2013/14, 33 994, nr. 3, p. 6, 14-15.
48. Het is volgens HR 29 juni 2001, NJ 2001/662 niet 

voldoende dat de schuldeiser wist van de onoverkome-
lijkheid van de faillissementsaangifte. Samenspanning 
in de zin van art. 47 Fw wordt zelden aangenomen. Zie 
Karapetian 2019a, p. 334.



Faillissementswet.49 Bij het bevoordelingsdelict 
van art. 343 aanhef en onder 3 Sr heeft dat in 
deze opvatting tot gevolg dat het betalen van 
een opeisbare schuld voor het faillissement 
slechts strafbaar is indien de bestuurder50 wist 
van de faillissementsaangifte ofwel er sprake was 
van samenspanning. In de memorie van toelich-
ting wordt hierover het volgende gesteld: 

“Voor zover de beoordeling plaatsvindt vooraf-

gaande aan het faillissement sluit de strafbaar-

stelling aan bij de normen die het faillissements-

recht in dezen stelt, in het bijzonder de artikelen 

42 en 47 Fw. Daarnaar wordt verwezen met de 

term ‘wederrechtelijk’. Artikel 42 Fw richt zich op 

rechtshandelingen die onverplicht zijn verricht 

(o.a. betaling van een niet-opeisbare schuld of 

onverplichte zekerheidsstelling in verband met 

een opeisbare schuld, of verkoop van een goed 

aan de schuldeiser onder verrekening van de 

koopprijs met een opeisbare schuld).”51 

Kennelijk teneinde alle twijfels weg te nemen 
omtrent de strekking van het bevoordelingsde-
lict van art. 343 aanhef en onder 3 Sr wordt ver-
der opgemerkt dat door de opneming van ‘we-
derrechtelijk’ wordt voorkomen dat ‘een 
gedraging aan de zijde van de schuldenaar die in 
het licht van de norm uit de art. 42 Fw en 47 Fw 
toelaatbaar is, strafbaar zou zijn, namelijk omdat 
een schuldeiser hierdoor ten nadele van de an-
dere schuldeisers wordt bevoordeeld’.52 Hieruit is 
op te maken dat volgens de wetgever in de norm 
van art. 47 Fw een oordeel ligt besloten over de 
toelaatbaarheid van het gedrag van de schulde-
naar, hetgeen, zoals hierna zal worden betoogd, 
niet strookt met de aard van art. 47 Fw bezien in 
verhouding tot art. 42 Fw. 

In de toelichting op de uitleg van het bestand-
deel ‘wederrechtelijk’ wordt niet ingegaan op de 
ratio en de grondslag van het onderscheid dat in 
de Faillissementswet is gemaakt tussen onver-
plichte (art. 42 Fw) en verplicht verrichte rechts-
handelingen (art. 47 Fw). Deze kwesties hebben 
betrekking op de aard van de normen uit 42 Fw 
en 47 Fw enerzijds en de norm van art. 343 aan-
hef en onder 3 Sr anderzijds en zijn daarmee 
bepalend voor het antwoord op de vraag of een 
verwijzing naar de faillissementspauliana binnen 
het beoordelingskader van art. 343 aanhef en 
onder 3 Sr aangewezen is. 

Grondslag art. 47 Fw
De grondslag van het strikter behandelen van de 
betaling van een opeisbare schuld voor het fail-
lissement in art. 47 Fw ligt in de waardering van 
het gedrag van de schuldeiser die betaling ont-
vangt. Bij een bevoordeling wordt de ene schuld-
eiser bevoordeeld boven de anderen omdat hij 

meer krijgt dan wat hem volgens de wettelijke 
regels in faillissement zou toekomen. Omdat bij 
het betalen van een schuldeiser het vermogen 
van de schuldenaar neutraal blijft (er wordt een 
schuld weggestreept tegenover een vordering) 
ligt de grondslag van art. 47 Fw in het te kwader 
trouw handelen van de ontvangende schuldeiser 
ten opzichte van de overige mede-schuldeisers. 
De gevolgen van het krijgen van wat de ontvan-
ger toekomt – de ontvangende schuldeiser heeft 
een opeisbare vordering die wordt voldaan – 
moeten niet te snel ongedaan kunnen worden 
gemaakt en daarom is het vernietigen van een 
verplicht verrichte rechtshandeling door art. 47 
Fw aan striktere voorwaarden onderworpen.53 
Het onderscheid tussen onverplichte rechtshan-
delingen en verplichte rechtshandelingen in 
respectievelijk art. 42 Fw en art. 47 Fw is aldus 
hoofdzakelijk54 ingegeven door een weging van 
vooral de belangen van de ontvangende schuld-
eiser. Dit onderkende de wetgever reeds bij de 
invoering van de Faillissementswet in 1896. Van-
uit de Tweede Kamer klonken bij de behandeling 
van de Invoeringswet bezwaren met betrekking 
tot de verhouding tussen de art. 42 Fw en 47 Fw 
en art. 343 aanhef en onder 3 Sr (oud). Die be-
zwaren steunden op de stelling dat geen straf 
bedreigd moest worden tegen ‘handelingen 
waarvan de rechtsgeldigheid onbetwist vast-
staat’.55 Gedoeld werd op handelingen die vol-
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49. Kamerstukken II 2013/14, 33994, nr. 3, p. 6.
50. Een onverkorte gelijkschakeling van art. 343 aanhef en 

onder a Sr met art. 47 Fw zou betekenen dat voor de 
strafbaarheid van de bestuurder nodig is dat de 
schuldeiser die de betaling ontving wist van de 
faillissementsaangifte. Die gevolgtrekking is vanuit 
strafrechtelijk oogpunt absurdistisch en het lijkt ons 
onwaarschijnlijk dat de wetgever dat heeft bedoeld. Het 
ligt in de rede dat de gelijkschakeling met art. 47 Fw in 
de gedachtegang van de wetgever tot gevolg heeft dat 
pas van wederrechtelijke bevoordeling kan worden 
gesproken indien de bestuurder wist van de faillisse-
mentsaangifte.

51. Kamerstukken II 2013/14, 33994, nr. 3, p. 14-15.
52. Kamerstukken II 2013/14, 33994, nr. 3, p. 15.
53. Dat is de gedachtegang geweest van de wetgever bij de 

invoering van het onderscheid tussen art. 42 Fw en 47 
Fw. Namelijk: de schuldeiser die de betaling ontvangt 
moet wetenschap hebben van de faillissementsaangifte 
of de bevoordeling van de schuldeiser moet het gevolg 
zijn van samenspanning tussen hem en de schuldenaar 
om hem te bevoordelen boven de andere schuldeisers. 
Zoals hiervoor is opgemerkt, wordt in de rechtspraak 
samenspanning in deze zin zelden aangenomen. Zie 
Karapetian 2019a, p. 334.

54. Bij art. 47 Fw is ook het argument genoemd dat het 
betalen van een opeisbare schuld aan de kant van de 
schuldenaar bezwaarlijk kwalijk kan worden genoemd, 
maar dat argument is niet overtuigend omdat ook bij 
het betalen van een niet-opeisbare schuld het gaat om 
de voldoening van een bestaande vordering. Zie 
Karapetian 2019a, p. 318.

55. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis 
van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz I, 
Serie Onderneming en Recht, deel 2-I, Zwolle: Tjeenk 
Willink 1994, p. 543.



gens art. 42 Fw en 47 Fw in privaatrechtelijke zin 
onaantastbaar waren, maar die wel onder het 
bereik van art. 343 aanhef en onder 3 Sr (oud) 
vielen. De minister legde in zijn antwoord de 
vinger op de zere plek. Hij wees erop dat niet is 
in te zien ‘waarom iemand niet strafrechtelijk 
vervolgd zou kunnen worden, ofschoon de daad 
ten aanzien van een ander, die te goeder trouw 
heeft gehandeld, hare burgerrechtelijke gevolgen 
behoudt’.56 In andere woorden gezegd, in het 
privaatrecht kan een handeling die gericht is tot 
de ander haar gevolgen behouden vanwege de 
goede trouw van de ‘ander’, terwijl dat op zich-
zelf niets zegt over de geoorloofdheid van de 
handeling van degene die deze pleegde.57  

De wetgever van 2016 besteedt, als gezegd, geen 
aandacht aan de aard van de normen uit 42 Fw en 
47 Fw in verhouding tot de bepaling van art. 343 
aanhef en onder 3 Sr. Gelet op de onverkorte ge-
lijkschakeling van die normen, heeft het er alle 
schijn van dat de wetgever in de veronderstelling 
verkeerde dat de bepalingen van art. 42 Fw en art. 
47 Fw hun grondslag hebben in de geoorloofdheid 
van het handelen van de schuldenaar. Het onder-
scheid tussen art. 42 Fw en art. 47 Fw is echter 
eerst en vooral de neerslag van een weging van het 
gedrag van de schuldeiser die betaling ontvangt. 
De verwijzing naar de normen uit 42 Fw en 47 Fw 
bij de toepassing van art. 343 aanhef en onder 3 Sr 
was aldus het resultaat van een valse voorstelling 
van de indertijd bestaande rechtstoestand.  

4.3 Waarom vallen deze situaties onder dwaling? 
Hiervoor merkten wij op dat wij onder dwaling 
door de wetgever nadrukkelijk niet verstaan 
situaties waarin de wettelijke bepaling volgens 
de uitlegger onjuist/onevenwichtig is omdat de 
bestaande rechtstoestand volgens de uitlegger 
anders moest worden uitgelegd of omdat de 
betrokken belangen volgens de uitlegger anders 
moesten worden gewaardeerd. Als de strafwet-
gever in het hiervoor besproken geval ingegaan 
was op de aard van art. 42 Fw respectievelijk art. 
47 Fw en tot de conclusie was gekomen dat die 
regels zich lenen voor gelijkschakeling met de 
normen van art. 343 aanhef en onder 3 Sr, dan 
was er geen sprake geweest van dwaling. Indien 
de kieswetgever was ingegaan op de positie van 
de Staten-Generaal in de statutaire rechtsorde 
en na een afweging alsnog de mening was toege-
daan dat Nederlanders uit Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten niet kiesgerechtigd zijn bij de ver-
kiezing van de Tweede Kamer, zou dit geval niet 
onder dwaling vallen. De wetgever zou in die 
situatie immers de ter zake doende regels en 
belangen tegen elkaar hebben afgewogen en tot 
een bepaald resultaat zijn gekomen. Dat het 
resultaat de uitlegger onwelgevallig is omdat de 
rechtstoestand door de wetgever volgens de 

uitlegger verkeerd is uitgelegd, betekent niet dat 
de wetgever heeft gedwaald. Juist omdat de 
rechtstoestand niet een vast gegeven is, maar op 
interpretatie berust (die per uitlegger kan ver-
schillen), zouden wij in die situatie niet van dwa-
ling willen spreken. Wij zouden alleen als dwaling 
willen aanmerken de situatie waarin de wetgever 
bij de totstandkoming van de wettelijke bepaling 
voorbijgaat – in de zin van buiten beschouwing 
laten – aan uitgangspunten en wettelijke regels 
waartoe de tot stand te brengen wet zich moet 
verhouden. Met uitgangspunten en wettelijke 
regels waartoe de nieuw te maken wet zich moet 
verhouden willen wij tot uitdrukking brengen 
dat de dwaling betrekking moet hebben op za-
ken die zouden nopen tot een heroverweging van 
het uiteindelijke resultaat.58 Het moet dus niet 
gaan om trivialiteiten die niet bepalend zijn voor 
het finale wettelijke resultaat. 

Wij realiseren ons dat de scheidslijn tussen de 
beschreven situaties van niet-dwaling en dwaling 
niet haarscherp is. Per slot van rekening kan het 
niet behandelen van die uitgangspunten en wet-
telijke regels ook gezien worden als een uitleg 
van de rechtstoestand. Niettemin bestaat er 
volgens ons een wezenlijk onderscheid tussen het 
buiten beschouwing laten van die zaken en het 
bereiken van resultaat A enerzijds en het bespre-
ken ervan en niettemin bereiken van resultaat A 
anderzijds. In het tweede geval kan de wetsuit-
legger relevante argumenten putten uit de afwe-
ging van de wetgever – omdat in deze afweging 
zich de geïnformeerde opvatting van de wetgever 
openbaart – terwijl in het eerste geval dat niet 
kan en sterker nog, in onze opvatting zelfs niet 
mag. Voordat wij hierop nader ingaan, verdient 
één aspect met betrekking tot de politieke aard 
van het wetgevingsproces nog de aandacht.

Wij zijn ons ervan bewust dat de wetgever een 
instituut is waarvan de wil door middel van poli-
tieke besluitvorming wordt vastgesteld. Het kan 
derhalve een doelbewuste, politieke keus zijn 
van de wetgever om voorbij te gaan aan uit-
gangspunten en wettelijke regels waartoe de 
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56. S.C.J.J. Kortmann en N.E.D. Faber (red.), Geschiedenis 
van de Faillissementswet, heruitgave Van der Feltz I, 
Serie Onderneming en Recht, deel 2-I, Zwolle: Tjeenk 
Willink 1994, p. 544.

57. In Karapetian 2018 werd het voorbeeld gegeven van 
iemand die een gehuurde zaak aan een derde verkoopt 
en levert. Hij kan zich hiermee schuldig maken aan 
verduistering in de zin van art. 321 Sr terwijl de koper te 
goeder trouw op grond van art. 3:86 lid 1 BW heel wel de 
eigendom van de zaak kan hebben verworven.

58. Hierin is het causaliteitsvereiste bij dwaling ex art. 6:228 
BW te herkennen.



nieuwe wet zich moet verhouden.59 Dat zou een 
bezwaar kunnen vormen om in die situaties van 
dwaling te spreken aangezien dwaling een 
schuldvrije connotatie heeft. Daarbij passen 
twee opmerkingen. In de eerste plaats dient 
vooropgesteld te worden dat de wetgever niet 
een eigen (deel)belang heeft, maar het algemeen 
belang nastreeft. Daaruit volgt onzes inziens dat 
ongeacht de aanwezigheid van politieke drijfve-
ren als uitgangspunt moet worden gehanteerd 
dat de wetgever te goeder trouw is en te goeder 
trouw tot (algemene) wilsuiting komt. In de 
tweede plaats zal de vaststelling dat de wetgever 
moedwillig uitgangspunten en wettelijke regels 
heeft genegeerd, op de notoir moeilijke bewijs-
baarheid van het opzet stuiten. Daar staat te-
genover dat de kwalificatie van dwaling – begre-
pen als een onjuiste voorstelling van de stand 
van het recht – reeds kan voortvloeien uit de 
constatering dát bij de totstandkoming van de 
wet voorbij is gegaan aan uitgangspunten en 
wettelijke regels. De voorbeelden in paragraaf 4.1 
en 4.2, maar ook het voorbeeld dat hierna wordt 
gegeven, vormen daarvan een illustratie. 

4.4. Aanvullend voorbeeld van dwaling door de 
wetgever
Wij denken dat meer voorbeelden zijn te geven 
van situaties waarin de wetgever heeft gedwaald, 
waarvan wij één ter aanvullende illustratie kort 
willen noemen. In art. 2:11 BW is neergelegd dat 
de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als 
bestuurder van een andere rechtspersoon tevens 
hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het 
ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon daarvan bestuurder is. De bepaling 
heeft betrekking op de situatie waarin de be-
stuurder van een rechtspersoon zelf rechtsper-
soon is. In die situatie regelt art. 2:11 BW, simpel 
gezegd, dat de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon-bestuurder tevens rust op iedere na-
tuurlijke persoon die bestuurder is daarvan. Art. 
2:11 BW is tot stand gekomen in het kader van 
de invoering van onder meer art. 2:138 BW en 
art. 2:248 BW die betrekking hebben op de col-
lectieve aansprakelijkheid van bestuurders we-
gens onbehoorlijk bestuur dat een belangrijke 
oorzaak is geweest van het faillissement. Lange 
tijd stond de vraag open voor welke grondslagen 
van aansprakelijkheid art. 2:11 BW, afgezien van 
art. 2:248 BW (en art. 2:138 BW), de aansprake-
lijkheid doorschakelt naar de natuurlijke per-
soon-bestuurders. Andere grondslagen van aan-
sprakelijkheid zijn art. 2:9 BW dat betrekking 
heeft op de aansprakelijkheid van het bestuur 
jegens de rechtspersoon en art. 6:162 BW dat 
betrekking heeft op de persoonlijke aansprake-
lijkheid van iedere bestuurder afzonderlijk. In de 
wetsgeschiedenis wordt deze vraag in een pas-
sage geadresseerd. Tijdens de parlementaire 

behandeling van art. 2:11 BW merkt de minister 
hierover op: 

“Waarom de aansprakelijkheid ex art. 1401 (thans 

art. 6:162, AK & GK) tegenover de schuldeisers 

en die uit art. 8 (thans art. 2:9, AK & GK) (…) 

Boek 2 BW zouden zijn uitgesloten, is mij niet 

duidelijk. Men kan deze aansprakelijkheden 

weliswaar niet op één lijn stellen met die uit de 

artikelen 138 en 248, dan toch wel als wettelijke 

aansprakelijkheden daarmee vergelijken.”

In de literatuur is opgemerkt dat de minister 
hierbij voorbijgaat aan een wezenlijk verschil 
tussen de aansprakelijkheidsgrondslag van art. 
6:162 BW en de genoemde aansprakelijkheden 
van art. 2:9 BW en art. 2:248 BW.60 Waar art. 2:9 
BW en 2:248 BW hoofdelijke aansprakelijkheid 
vestigen, kan aansprakelijkheid van de bestuur-
der op grond van art. 6:162 BW alleen op een 
persoonlijk (ernstig) verwijt worden gestoeld. 
Met betrekking tot het toepassingsbereik van 
art. 2:11 BW wordt hier derhalve een standpunt 
ingenomen bij de totstandkoming waarvan voor-
bij is gegaan aan wezenlijke uitgangspunten ten 
aanzien van de aard van de verschillende grond-
slagen van aansprakelijkheid. Aangezien deze 
uitgangspunten van invloed zijn op het toepas-
singsbereik van art. 2:11 BW, vormt deze kwestie 
onzes inziens een aanvullend voorbeeld van een 
dwalende wetgever.61

5. Wat te doen met de wetsgeschiedenis bij 
dwalende wetgevers? 
We zijn nu aanbeland bij de vraag wat de moge-
lijke gevolgen zijn van de vaststelling dat de 
wetgever heeft gedwaald. In paragraaf 2 schets-
ten wij alvast twee situaties die zich hierbij kun-
nen voordoen: (i) de onjuiste voorstelling van de 
rechtstoestand is af te leiden uit de tekst van de 
uiteindelijk ingevoerde wettelijke bepaling en  

477

WPNR 7329

29 mei 2021

Dwalende wetgever

59. Deze gedachte zou kunnen opkomen met betrekking 
tot het voorbeeld van dwaling dat in paragraaf 4.1 
centraal staat. Betoogd kan worden dat politieke onwil 
en/of politieke onwenselijkheid de aanleiding was om 
het kiesrecht voor de Tweede Kamer niet aan 
Nederlandse staatsburgers uit de overzeese landen te 
verlenen.

60. Zie M.L. Lennarts, ‘Piercing the corporate director’ 
– Over de (on)zin van art. 2:11 BW en art. 106a lid 1 Fw, 
in G. van Solinge e.a. (red.), Aansprakelijkheid van 
bestuurders en commissarissen. Nadere terreinverken-
ning in een uitdijend rechtsgebied, Deventer: Wolters 
Kluwer 2017, paragraaf 9.4.1.2.

61. De kwestie is des te treffender aangezien de Hoge Raad 
in 2017 (HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:275, 
NJ 2017/215 m.nt. P. van Schilfgaarde) onder verwijzing 
naar de geciteerde opmerking van de minister heeft 
overwogen dat ook art. 6:162 BW valt onder het 
toepassingsbereik van art. 2:11 BW. Zie hierna in 
paragraaf 5.2



(ii) de onjuiste voorstelling van de rechtstoe-
stand is niet te lezen in de tekst van de uiteinde-
lijk ingevoerde wettelijke bepaling maar over-
heerst wel de toelichting van de wetgever op de 
wettelijke bepaling.

5.1. Situatie I: een cri du coeur aan de wetgever 
tot heroverweging 
De in paragraaf 4.1 omschreven situatie van de 
dwalende kieswetgever kan worden geschaard 
onder situatie I. De onjuiste voorstelling van de 
rechtstoestand van de Kieswetgever is immers 
te lezen in de uiteindelijke wetsbepaling: art. B1 
Kieswet. De valse voorstelling van de Kieswetge-
ver van het constitutionele Koninkrijksrecht, 
namelijk dat er geen reden is om Nederlanders 
uit de overzeese landen het kiesrecht te geven 
voor de Tweede Kamer omdat Nederlanders in 
Nederland ook niet het kiesrecht hebben voor de 
overzeese parlementen, leidt ertoe dat de Kies-
wetgever uit kracht van art. B1 Kieswet Neder-
landse staatsburgers die ingezetene zijn van 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten uitsluit van het 
kiesrecht bij de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer. In rechtszaken waar art. B1 van 
de Kieswet centraal staat, refereert de rechter 
aan de argumentatie van de regering in de wets-
geschiedenis van art. B1 Kieswet. Het betreft 
een tweetal uitspraken van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.62 In beide 
zaken verzoeken appellanten, ingezetenen van 
Aruba, de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties om te worden geregistreerd 
als kiezer bij de verkiezing van de leden van de 
Tweede Kamer. In beide zaken verklaart de Af-
deling bestuursrechtspraak het beroep onge-
grond en leunt daarbij sterk op de argumentatie-
lijn van de regering uit de hiervoor geciteerde 
passage uit memorie van toelichting bij de be-
handeling van B1 Kieswet: Nederlanders uit 
Aruba, Curaçao en Sint Maarten komt het kies-
recht voor de Tweede Kamer niet toe vanwege 
de omstandigheid dat zij vertegenwoordigd zijn 
in hun landsparlement.63 In deze argumentatie-
lijn volgt de Afdeling bestuursrechtspraak de 
parlementaire geschiedenis van art. B1 Kieswet, 
die voorbij gaat aan de positie van de Staten-
Generaal in de statutaire rechtsorde. 

Hoe om te gaan met de wetsgeschiedenis bij 
gevallen die vallen onder situatie I? Naar Neder-
lands staatsrecht kan enkel de wetgever door 
middel van intrekking van wetgeving bewerkstel-
ligen dat een wettelijke bepaling haar gelding 
verliest en dus ophoudt te bestaan. De rechter 
ontbeert in grondwettelijke zin de bevoegdheid 
om te oordelen dat een wet onverbindend is.64 Hij 
kan op grond van art. 94 Grondwet een wettelijke 
bepaling buiten toepassing laten wegens strijdig-
heid met eenieder verbindende verdragsbepalin-

gen. Maar ook dat doet niets af aan de geldigheid 
van de wetsbepaling aangezien alleen in de voor-
liggende zaak de wettelijke bepaling buiten toe-
passing wordt gelaten. In alle andere gevallen 
dient de rechter de wet te volgen. Zelfs indien de 
wetgever zelf zich bij de totstandkoming van 
wetgeving niet houdt aan de door de Grondwet 
voorgeschreven procedure van wetgeving, dient 
de rechter zich te onthouden van toetsing van de 
wet aan de formele vereisten van de wetgevings-
procedure zoals verankerd in de Grondwet.65 In 
ons staatsbestel staat derhalve de waardering 
van de wet, inclusief haar grondwettelijke proce-
dure bij de totstandkoming, niet ter beoordeling 
van de rechter. In de twee hiervoor genoemde 
uitspraken kon de Afdeling bestuursrechtspraak 
dan ook niet anders oordelen. Zij moet volgens 
de wet recht spreken en mag de innerlijke waarde 
van de wet niet beoordelen.66 De vaststelling dat 
in de gevallen die vallen onder situatie I sprake is 
van dwaling, is dan ook hooguit een cri du coeur 
aan het adres van de wetgever om de afweging 
die heeft geleid tot de wettelijke bepaling op-
nieuw te maken met inachtneming van de juiste 
stand van de rechtstoestand. 

5.2. Situatie II: geen beroep op de wetsgeschiede-
nis als uitlegbron
Het voorbeeld van dwaling door de wetgever dat 
wij in paragraaf 4.2 bespraken, is onder te bren-
gen bij situatie II.67 De valse voorstelling van de 
rechtstoestand die leidde tot de wijziging van art. 
343 aanhef en onder 3 Sr is immers niet neerge-
legd in de wettekst van laatstgenoemd wetsarti-
kel. In de bepaling is immers toegevoegd het 
bestanddeel ‘wederrechtelijk’ waarvan de be-
woordingen niet dwingen tot een uitleg die in 
overeenstemming is met hetgeen de wetgever 
blijkens de wetsgeschiedenis heeft beoogd. De 
wetgever verstaat onder een ‘wederrechtelijke’ 
bevoordeling volgens de wetsgeschiedenis een 
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62. ABRvS 21 november 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AZ3201; 
ABRvS 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:176.

63. Zie bijvoorbeeld ABRvS 25 januari 2017, ECLI:NL:RVS: 
2017:176, r.o. 3.2: “Arubaanse ingezetenen hebben 
derhalve – in beginsel – geen kiesrecht voor de Tweede 
Kamer, nu zij een eigen parlementair-vertegenwoordi-
gend orgaan (de Staten) binnen het Koninkrijk hebben 
(vgl. Kamerstukken II 1984/85, 18 694, nr. 3, blz. 10 en 
Kamerstukken II 2007/08, 31 392, nr. 3 (herdruk), p. 6).”

64. Art. 120 Grondwet.
65. HR 27 januari 1961, ECLI:NL:PHR:1961:AG2059.
66. Art. 11 Wet algemene bepalingen. Na de constatering 

dat art. B1 Kieswet conform volkenrechtelijke normen 
is, is de Afdeling bestuursrechtspraak verplicht de 
wettelijke bepaling toe te passen zoals door de 
wetgever beoogd.

67. Dat geldt ook voor het aanvullende voorbeeld dat in 
paragraaf 4.4 is besproken.



bevoordeling die de faillissementsrechtelijke nor-
men van art. 42 Fw of art. 47 Fw schendt, maar 
dat is niet af te leiden uit het toegevoegde be-
standdeel ‘wederrechtelijk’. Aangezien algemeen 
erkend is dat de wetsgeschiedenis niet het alles-
bepalende antwoord bevat op de vraag hoe de 
wet moet worden uitgelegd, zou betoogd kunnen 
worden dat aan de hand van andere interpretatie-
methodes zoals de wetssystematische, teleologi-
sche en de rechtshistorische een andere uitleg 
kan worden bereikt van art. 343 aanhef en onder 3 
Sr dan door de wetgever is beoogd. Dat lijkt ons 
juist. In die uitleg kan rekening worden gehouden 
met argumenten die zien op de aard van de faillis-
sementspauliana in verhouding tot de strafbaar-
stelling van art. 343 aanhef en onder 3 Sr. 

Er is echter nog een andere vraag te beantwoor-
den. Die luidt of gelet op de vaststelling dat de 
wetgever heeft gedwaald een beslissing door de 
rechter kan worden onderbouwd met een beroep 
op de wetsgeschiedenis. In het bevestigende 
geval is een mogelijk gevolg hiervan dat de in 
dwaling tot stand gekomen stelling en argumen-
tatie van de wetgever een eigen leven gaat leiden. 
Omdat de wetsgeschiedenis, zoals wij hiervoor 
reeds aanstipten, een buitengewoon veelgebruik-
te en ook gezaghebbende bron van uitleg is, is 
dat niet een onwaarschijnlijk gevolg. De in de 
wetsgeschiedenis uiteengezette, in dwaling tot 
stand gekomen argumentatie kan daardoor be-
wust en onbewust haar weg vinden naar de prak-
tijk van wetsuitleg. Per slot van rekening reflec-
teert de wetsgeschiedenis de bedoeling van de 
wetgever en dient in de algemene beleving van de 
rechtstoepasser de wetgever gevolgd te worden. 

Dat zouden wij onwenselijk vinden. Op die ma-
nier gaan stellingen en bijbehorende argumenten 
deel uitmaken van het juridische discours terwijl 
zij onder een valse voorstelling van zaken zijn tot 
stand gekomen.68 Wij bepleiten dat de wetsge-
schiedenis in een situatie van dwaling niet mag 
worden aangewend voor een uitleg van de wet 
die de wetgever heeft voorgestaan. Anders ge-
zegd, de uitlegger mag niet met een beroep op 
de wetsgeschiedenis een beslissing onderbouwen 
die conform de opvatting van de wetgever is. Wij 
stellen voorop dat het hem vrij staat dat te doen 
met behulp van andere bronnen van uitleg, hoe-
wel de wetsgeschiedenis in de meeste, maar niet 
alle gevallen als een waarschuwend voorbeeld zal 
dienen voor de overtuigingskracht van de opvat-
ting die de dwalende wetgever bepleit.69 De ‘on-
geoorloofdheid’ van het gebruik van de wetsge-
schiedenis in situaties van dwaling hangt samen 
met de kwalificatie van ‘dwaling’. Een conclusie 
in paragraaf 2 was dat de (beoogde) gevolgen 
van een beslissing die in dwaling tot stand is 
gekomen, in ieder geval in het privaat- en straf-

recht in principe wegvallen. Ten aanzien van de 
wetgever verliezen de beoogde gevolgen volgens 
ons aan zeggingskracht indien is vastgesteld dat 
de wet in dwaling is tot stand gekomen. Omdat 
de onjuiste voorstelling van de rechtstoestand 
niet in de uiteindelijke wettekst is terechtgeko-
men, zal het ‘negeren’ van de wetsgeschiedenis 
onzes inziens niet stuiten op de bindende kracht 
van de wettelijke norm. 

6 Conclusie 
“Elke regering begaat fouten, heeft eigenaardige 
gebreken. Waar menschen wetten maken en 
wetten toepassen, kan dat niet anders”, aldus De 
Bosch Kemper in zijn in 1848 verschenen mono-
grafie Volkswil en volksbelang.70 In de onderha-
vige bijdrage hebben wij in de geest van De 
Bosch Kempers citaat beoogd de primair pri-
vaatrechtelijke notie van dwaling door te trek-
ken naar het instituut van de wetgever. Ook de 
wetgever kan, zo is gesteld, bij de totstandbren-
ging van wetten een onjuiste voorstelling van de 
rechtstoestand hebben. In de inleiding is opge-
merkt dat de wetshistorische interpretatie in de 
rechtsliteratuur wel eens is gekwalificeerd als 
‘niet beslissend noch irrelevant’. Wij betogen dat 
in sommige gevallen een beroep op de wetsge-
schiedenis bij het nemen van een beslissing zelfs 
ongeoorloofd is. Het betreft de gevallen waarbij 
de onjuiste voorstelling van de rechtstoestand 
waarin de wetgever verkeerde niet is af te leiden 
uit de uiteindelijke wettekst. In een dergelijk 
geval zal het terzijde laten van de wetsgeschie-
denis geen gevolgen hebben voor de bindende 
kracht van een wettelijke bepaling. De wetsuit-
legger wordt in deze situatie gedwongen om de 
wetsgeschiedenis kritisch te analyseren en bij de 
vaststelling dat de bepaling in een onjuiste voor-
stelling van de stand van het recht is tot stand 
gekomen deze aan de hand van andere interpre-
tatiemethoden uit te leggen. 
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68. Wij wijzen op de in voetnoot 61 vermelde uitspraak van 
de Hoge Raad. Hierin onderbouwt het rechtscollege zijn 
oordeel dat art. 6:162 BW binnen het toepassingsbereik 
van art. 2:11 BW valt door te verwijzen naar een opmer- 
king van de minister in de wetsgeschiedenis die blijk 
geeft van een onjuiste voorstelling van de stand van het 
recht. Vgl. voorts de opmerking van A-G Keulen in 
overweging 22 in zijn conclusie voor HR 23 juni 2020, 
ECLI:NL:HR:2020:1105 over de toepassing van art. 343 
aanhef en onder 3 Sr dat ‘de wetswijziging evenwel niet 
simpelweg kan worden genegeerd’.

69. In het geval van de dwalende strafwetgever is denkbaar 
en verdedigbaar dat de uitlegger ‘wederrechtelijk’ aldus 
uitlegt dat de bestuurder – net zoals de strafwetgever van 
2016 bepleit – pas strafbaar is als hij bij de bevoordeling 
van de schuldeiser weet van de faillissementsaangifte 
maar dat doet op grond van argumenten die gebaseerd 
zijn op de idee dat ondernemers zoveel mogelijk de ruimte 
moeten krijgen om de boel te redden en daarom niet te 
snel strafbaar moeten zijn.

70. J. de Bosch Kemper, Volkswil en volksbelang, Amsterdam: 
Johannes Müller 1848, p. 8.




