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Hoofdstuk 5

De strafbaarheid van rechtspersonen en
leidinggevenden

5.1 Inleiding
Uit art. 51 Sr volgt dat niet alleen natuurlijke personen strafbare feiten kunnen
begaan. Ook rechtspersonen kunnen strafbare feiten plegen, en aan strafbare fei-
ten deelnemen; bovendien kunnen zij worden vervolgd en gestraft, aldus uit-
drukkelijk art. 51 lid 2 Sr. In dit hoofdstuk staat de vraag centraal, in hoeverre
effectiviteitsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij de erkenning van de
‘strafbaarheid’ van de rechtspersoon in het Nederlandse strafrecht. Daarnaast is
onderzocht, in hoeverre de strafbaarheid van de rechtspersoon is doorgedrongen
in het Nederlandse strafrechtelijke arbeidsomstandighedenrecht en jaarrekenin-
genrecht. Ook is nagegaan, in hoeverre de beboetbaarheid van de rechtspersoon
in het Nederlandse recht is geaccepteerd. Na een bespreking van de achtergron-
den van de straf- en beboetbaarheid van de rechtspersoon, en de verwerking
daarvan in het normadressaatschap van (bestuurs)strafrechtelijke strafbaarstel-
lingen, zal nader worden stilgestaan bij de voorwaarden waaronder een rechts-
persoon als dader van een strafbaar feit kan worden aangemerkt. Tevens zal in
dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan de achtergronden van de strafbaar-
stelling van de ‘feitelijk leidinggever’ en ‘opdrachtgever’ in verband met straf-
bare feiten, begaan door de rechtspersoon.

Na de bespreking van het Nederlandse recht zal de aandacht worden verlegd
naar de straf- of beboetbaarheid van rechtspersonen naar Duits en Engels recht.
Tevens wordt onderzocht of in deze rechtsstelsels bijzondere wettelijke gronden
bestaan voor de strafbaarheid van natuurlijke personen, die specifiek betrokken
zijn geweest bij strafbare of beboetbare feiten, begaan door rechtspersonen.

5.2 Het uitgangspunt van het klassieke Nederlandse strafrecht
Onder invloed van schrijvers als Von Feuerbach en Von Savigny werd in de
achttiende en negentiende eeuw de grondslag gelegd voor het klassieke, uit-
sluitend op de natuurlijke persoon gerichte strafrecht.1 Von Feuerbach schreef in
                                                       
1. Zie voor een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van de strafbaarheid van de rechtspersoon

naar Nederlands recht: Torringa (1984), p. 1 e.v.
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zijn Lehrbuch: “Nur ein Individuum ist mögliches Subject eines Verbrechens;
nie eine moralische Person (Gesellschaft, universitas oder Collegium). Blos die
Einzelnen in einer Gesellschaft jeder Art sind die Verbrecher, selbst dann, wenn
Alle das Verbrechen wollten und vollbrachten.”2 Von Savigny beweerde in
dezelfde strekking: “(...) das Kriminalrecht hat zu tun mit dem natürlichen
Menschen, als einem denkenden, wollenden, fühlenden Wesen. Die Juristische
Person aber ist kein solches, sondern nur ein Vermögen habendes Wesen, liegt
also ganz aus dem Bereich des Kriminalrechtes.”3 Van Rijn van Alkemade
schreef over de visies van deze Duitse schrijvers: “Von Feuerbach en Von
Savigny achtten het onrechtvaardig eene gemeenschap te doen boeten voor de
daden harer vertegenwoordigers, omdat daardoor ook onschuldigen zouden wor-
den getroffen, die het delict niet hebben gewild of personen, die eerst na het ple-
gen van het delict doch vóór de berechting of de executie der straf tot de ge-
meenschap zijn toegetreden.”4 Ook de Hoge Raad ging uit van het beginsel dat
“alleen physieke personen gestraft kunnen worden”, maar erkende dat de wet
anders kon bepalen.5

De Nederlandse wetgever huldigde bij de totstandkoming van het Wetboek
van Strafrecht de klassieke opvatting. In de toelichting op het Wetboek schreef
de minister: 

“Een strafbaar feit kan alléén worden gepleegd door den natuurlijken per-
soon. De fictie der regtspersoonlijkheid geldt niet op het gebied van het
strafregt. Alzoo, waar de strafwet wordt overtreden door het besluit eener
vereeniging, hetzij dan regtspersoon of niet volgens de begrippen van het
privaat regt, treft de strafbepaling slechts hen wier persoonlijke medewer-
king tot het besluit of de daaraan gegeven uitvoering bewijsbaar is.”6

Het principe dat rechtspersonen niet konden worden gestraft gold niet in het
fiscale strafrecht. Zo waren vennootschappen en rederijen op grond van art. 13
van de Wet van 4 april 1870, Stb. 61, aansprakelijk voor bepaalde ‘daden’ van
onder meer bestuurders en werknemers: “De vennootschappen en reederijen zijn
voor de daden van hare bestuurders, boekhouders, bedienden, arbeiders, knechts
of andere personen in hare dienst aansprakelijk op den voet van art. 231 der
algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) met betrekking tot alle
overtredingen van de wettelijke bepalingen omtrent den in-, uit- en doorvoer en
de accijnsen.”7 De bepaling verwees naar art. 231 van de ‘Algemeene Wet over
de heffing der regten van In-, Uit- en Doorvoer en van de Accijnsen, alsmede
van het Tonnegeld der zeeschepen’, waarin eveneens een aansprakelijkstelling
was neergelegd. In art. 231 van de ‘algemeene wet’ werden onder meer
kooplieden en ‘fabrijkanten’ verantwoordelijk gesteld voor de daden van hun

                                                       
2. Von Feuerbach (1847), p. 52. Zie ook Van Hamel (1905), p. 186.
3. Het citaat is ontleend aan Van Hamel (1905), p. 186.
4. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 209.
5. HR 2 april 1850, W 1333 (gesignaleerd door Rambonnet (1948), p. 218).
6. Smidt I, p. 450 en 451.
7. Zie over deze bepaling ook Vervaele (1997), p. 459 en 460.
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“bedienden, arbeiders, knechts of verdere door hen bezoldigde personen.”8 De
kooplieden, fabrikanten en andere ondernemers waren echter alleen voor hun
werknemers aansprakelijk “voor zoo verre die daden tot het door hen uit-
geoefend bedrijf betrekkelijk zijn.” Daarmee was een soortement ‘daderschaps-
criterium’ geformuleerd. De tweede alinea van art. 231 voegde hier nog een
interessant punt aan toe: “Wanneer zoodanige kooplieden of andere hier boven
breeder opgetelde personen bekeurd mogten worden, ter zake van fraude of
andere overtreding dezer wet of der bijzondere wetten, en zijlieden tot hunne
verontschuldiging zouden willen beweren dat zulks door hunne bedienden,
knechts of arbeiders buiten hunnen kennis is geschied, zullen zijlieden desniet-
temin, en ondanks hunnen onbewustheid der daad, de boeten verbeuren op dus-
danige overtredingen gesteld.” Aangezien de latere aansprakelijkstelling van
vennootschappen en rederijen uitdrukkelijk naar art. 231 van de ‘algemeene
wet’ verwees, was daarmee tevens het ‘daderschapscriterium’ van die bepaling
binnengehaald, alsmede de uitsluiting van het beroep op ‘onbewustheid van de
overtreding’.

De oude fiscale strafbepalingen, waarin rechtspersonen als zodanig als aan-
sprakelijke personen werden opgevoerd, zijn in de literatuur veelal niet voor
‘vol’ aangezien. Torringa schrijft: “De bepalingen houden immers geen dader-
schap van rechtspersonen in, maar slechts een aansprakelijkstelling van het
vermogen van de rechtspersoon voor het daderschap van bestuurders, boek-
houders, bedienden e.d. Er is dus slechts in zeer beperkte mate sprake van het
hanteren van de ‘fictie der regtspersoon’ in het strafrecht: het daderschap berust
bij natuurlijke personen en slechts het (niet-gefingeerde) vermogen van de
rechtspersoon wordt gebruikt als verhaalsobject voor de op te leggen vermogen-
straffen.”9 Volgens Torringa kunnen de fiscale bepalingen niet als ‘voorlopers’
van strafbepalingen worden aangemerkt, waarin rechtspersonen zelf als dader
aansprakelijk worden gesteld. “De fiscale bepalingen moeten derhalve gezien
worden als sterk op de utiliteit van het fiscale recht toegespitste aansprakelijk-
stellingen, die in de ontwikkelingsgang van de strafbaarheid van de rechts-
persoon verder nergens voorkomen.”10 Artikel 13 van de Wet van 4 april 1870,
Stb. 61, verschilt echter niet wezenlijk van art. 231 van de ‘Algemeene Wet’. In
die laatste bepaling werden kooplieden en fabrijkanten, allen natuurlijke per-
sonen, op min of meer dezelfde wijze ‘verantwoordelijk’ gesteld voor de daden
van hun ondergeschikten (bedienden, knechts, enzovoorts).11

                                                       
8. Deze bepaling werd door de HR gezien als bepaling van strafrechtelijke aansprakelijkheid. Zie

Röling (1957), p. 9.
9. Torringa (1984), p. 8. Kist (1966), p. 11 noot 11, koppelde het voorkomen van dergelijke

bepalingen aan de eigenaardigheden van het fiscale rechtsgebied: de fiscaalrechtelijke strafbaarheid
van corporaties diende volgens hem ter “veiligheidstelling van de verhaals-mogelijkheid”. Zie
tevens Van Eck (1951), p. 55.

10. Torringa (1984), p. 8.
11. Torringa besteedt verder geen aandacht aan art. 231. Zodoende is onduidelijk, of hij art. 231

evenmin beschouwt als bepaling van daderschap.
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Ondanks het feit dat de ‘fictie der regtspersoonlijkheid’ niet gold in het
‘gewone’ strafrecht had de strafwetgever wel oog voor delicten die in een speci-
fieke corporatieve sfeer werden gepleegd. Dit uitte zich in het ontwerpen van
kwaliteitsdelicten die de bestuurders en de commissarissen als zodanig strafbaar
stelden. Een voorbeeld uit het midden van de negentiende eeuw betreft de
Armenwet.12 Volgens deze wet waren ‘de besturen van alle instellingen van
weldadigheid’ verplicht om aan het gemeentebestuur opgave te doen van onder
meer het aantal verpleegden en de ‘inkomsten door collecten’. De bestuurders
die zich niet aan dit voorschrift hielden konden worden beboet. De wet be-
paalde: “Zij zijn hoofdelijk voor het geheel der gezamenlijk opgelegde boeten
aansprakelijk.” Uiteindelijk zijn ook in het Wetboek van Strafrecht kwaliteits-
delicten opgenomen die zich specifiek tot de functionarissen van een rechts-
persoon richten. Bij wijze van voorbeeld kunnen de bankbreukbepalingen wor-
den genoemd (de artt. 340 tot en met 347 Sr), alsmede art. 336 Sr (misleiding
door jaarstukken). Bij de bespreking van het oude jaarrekeningenrecht en het
oude arbeidsomstandighedenrecht zullen nog meer voorbeelden worden be-
sproken.

5.3 De opkomst van de rechtspersoon in het strafrecht

5.3.1 De erkenning van zijn daderschap

In het begin van de twintigste eeuw erkende de wetgever dat rechtspersonen,
evenals natuurlijke personen, strafbare feiten konden begaan. In de ‘nieuwe’ op-
vatting was echter nog niet direct ruimte voor het zelfstandig kunnen vervolgen
en straffen van rechtspersonen voor hun handelen of nalaten.13 In de bijzondere
wetten waarin het daderschap van de rechtspersoon werd erkend waren de straf-
bepalingen namelijk zo vorm gegeven dat de functionarissen van de rechts-
persoon wegens het gepleegde strafbare feit konden worden aangesproken. Een
voorbeeld van een strafbaarstelling waarin daderschap (van de rechtspersoon) en
aansprakelijkheid (van de functionarissen) op die wijze werd gescheiden betreft
art. 98 van de Ongevallenwet uit 1901.14 Het eerste lid van die bepaling bedreig-
de straf tegen de ‘werkgever’ die niet of niet tijdig de voorschriften opvolgde,
die waren gesteld bij een reeks opgesomde wetsart.en. De ‘werkgever’ in de zin
                                                       
12. Wet van 28 juni 1854, Stb. 100, ‘tot regeling van het Armbestuur’. De bepalingen uit de Armenwet

zijn besproken door Remmelink (1963), p. 9 e.v.
13. Torringa heeft gesignaleerd dat de “eerste exponent” van de strafbaarheid van de rechtspersoon

voorkwam in de Statistiek-wet uit 1916. Het betrof een bepaling, die een zekere strafbaarstelling
ook van toepassing verklaarde op “vennootschappen van koophandel en op vereenigingen, die
rechtspersoonlijkheid bezitten.” De bepaling werd korte tijd later evenwel weer geschrapt, aldus
Torringa, kennelijk omdat die strafbaarstelling te revolutionair werd bevonden (Torringa (1984),
p. 8 en 9).

14. Wet van 2 januari 1901, Stb. 1, ‘houdende wettelijke verzekering van werklieden tegen geldelijke
gevolgen van ongevallen in bepaalde bedrijven’. Zie voor een ander voorbeeld art. 16 lid 1 van de
Wet van 13 september 1935, Stb. 564, ‘houdende regeling betreffende het uitverkoopen en
opruimen in het winkelbedrijf’.
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van de Ongevallenwet kon zowel een natuurlijke persoon zijn als een rechts-
persoon (art. 2). Het derde lid van art. 98 bepaalde: “Indien de werkgever eene
naamlooze vennootschap, eene wederkeerige verzekerings- of waarborgmaat-
schappij, eene coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni-
ging of eene stichting is, wordt de strafvervolging ingesteld en worden de in dit
art. bedoelde straffen uitgesproken tegen de leden van het bestuur.” Aan-
sprakelijkheidsbepalingen zoals opgenomen in art. 98 lid 3 Ongevallenwet
weerspiegelden de erkenning van het daderschap van de rechtspersoon, en zij
boden de noodzakelijke grondslag om de bij een door de rechtspersoon begaan
delict betrokken natuurlijke personen te kunnen aanspreken.

5.3.2 Crisis- en oorlogseconomisch tuchtrecht en het oude economisch
strafrecht

De vervolging en de bestraffing van rechtspersonen werd, zo bleek reeds in
hoofdstuk 2, wel mogelijk gemaakt in het oude crisistuchtrecht. De Landbouw-
crisiswet sprak van ‘georganiseerden’, die zowel natuurlijke personen als rechts-
personen konden zijn. Ook vennootschappen onder firma konden als georgani-
seerde worden toegelaten. Het Crisis-Organisatiebesluit sloot bij deze termino-
logie aan door te bepalen dat ‘een georganiseerde’ bij niet of niet behoorlijke
nakoming van zijn verplichtingen kon worden gestraft.15 

Het oorlogseconomische Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening uit
1942 kende in art. 3 een uitdrukkelijke strafbaarstelling van de rechtspersoon:
“Indien een handeling, welke ingevolge art. 1 tuchtrechtelijk kan worden afge-
daan, wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap,
eenige andere vereeniging van personen of een doelvermogen, wordt de tucht-
rechtelijke vervolging ingesteld en de straf uitgesproken of de maatregel ge-
nomen hetzij tegen den rechtspersoon, de vennootschap, de vereeniging of het
doelvermogen, hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht gaven of die de feite-
lijke leiding hadden bij het verboden handelen of het nalaten, hetzij tegen
beiden.”16 Volgens art. 3 van het BTV kon, indien een tuchtfeit door een corpo-
ratie was begaan, zowel de corporatie worden aangesproken als degene die tot
het feit opdracht had gegeven, of degene die de feitelijke leiding had bij het
verboden handelen of nalaten. Het tweede lid van art. 3 gaf een nadere regeling
omtrent het daderschap van de rechtspersoon.17

                                                       
15. Zie hieromtrent Stoffels (1943), p. 54. 
16. Zie hieromtrent ook Kist (1966), p.11 e.v.
17. “Een strafbaar feit wordt geacht begaan te zijn door of vanwege een rechtspersoon, een

vennootschap, een vereeniging van personen of een doelvermogen, indien het begaan is door
personen, die in dienst zijn van den rechtspersoon, de vennootschap, de vereeniging of het
doelvermogen, daarbij betrokken zijn of anderszins in hun sfeer handelen, ongeacht of deze
personen ieder afzonderlijk het strafbare feit hebben begaan of dat bij hen gezamenlijk de elementen
van het strafbaar feit aanwezig zijn.”
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Geïnspireerd door het BTV werd het Economisch Sanctiebesluit (ESB) uit 1941
in 1943 eveneens voorzien van een strafbaarstelling van rechtspersonen.18 Deze
strafbaarstelling (art. 6 van het Besluit) was nagenoeg gelijk aan het genoemde
art. 3 van het BTV. Na de bevrijding werd de strafbaarheid van de rechts-
persoon gehandhaafd in art. 4 van het Besluit Berechting Economische Delicten
(BBED). Deze bepaling verschilde echter op een aantal punten van zijn
voorgangers. In de eerste plaats blijkt uit de strafbepaling dat alleen de rechts-
persoon terzake van een door hem begaan strafbaar feit kon worden aan-
gesproken, tenzij het een vrijheidsstraf betrof. In dat geval kon die straf alleen
worden uitgesproken tegen de bestuurder of de bestuurders. Anders dan het
BTV en het ESB strekte de reikwijdte van de strafbaarstelling zich dus niet uit
tot de ‘opdrachtgever’ en degene die de feitelijke leiding had bij het delict. Een
ander verschilpunt betrof het ontbreken van een bepaling omtrent de invulling
van het daderschap van de rechtspersoon.

Het BBED werd opgevolgd door de Wet op de economische delicten, die in
arikel. 15 lid 1 (oud) de vervolgbaarheid en strafbaarheid van de rechtspersoon
ter zake van economische delicten regelde, alsmede de vervolgbaarheid en
strafbaarheid van degene die tot het door een rechtspersoon begaan economisch
delict opdracht had gegeven, of daaraan feitelijke leiding had gegeven. De
bepaling greep duidelijk terug op min of meer gelijkluidende bepalingen uit het
BTV en het ESB19: “Indien een economisch delict wordt begaan door of van-
wege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van per-
sonen of een doelvermogen, wordt de strafvervolging ingesteld en worden de
straffen en maatregelen uitgesproken, hetzij tegen die rechtspersoon, die ven-
nootschap, die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen hen die tot het feit
opdracht hebben gegeven of die feitelijk leiding hebben gehad bij het verboden
handelen of nalaten, hetzij tegen beide.”

5.4 Het eindpunt: art. 51 Sr

5.4.1 Inleiding

In 1976 werd in het Wetboek van Strafrecht een algemene regeling opgenomen
omtrent het daderschap van de rechtspersoon en de vervolgbaarheid en straf-
baarheid van zowel de rechtspersoon, als de opdrachtgever en de feitelijk lei-
dinggever. Artikel 51 Sr luidt tegenwoordig als volgt:

“1. Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen of
rechtspersonen.

                                                       
18. De wijziging vond plaats door het Besluit van de Secretarissen-Generaal van de Departementen van

Landbouw en Visserij, van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en Justitie van 3 februari 1943
(Verordeningenblad 1943, no. 17).

19. Volgens de toelichting op art. 15 lid 2 WED was de bepaling met name geïnspireerd door het
Economisch Sanctiebesluit 1941. Zie TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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2. Indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, kan de
strafvervolging worden ingesteld en kunnen de in de wet voorziene straf-
fen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, worden
uitgesproken:
1°. tegen die rechtspersoon, dan wel
2°. tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven, alsmede tegen hen
die feitelijke leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging, dan wel
3°. tegen de onder 1° en 2° genoemden te zamen.
3. Voor de toepassing van de vorige leden wordt met de rechtspersoon
gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maat-
schap, de rederij en het doelvermogen.”

De bepaling brengt in de eerste plaats tot uitdrukking dat indien een rechts-
persoon een strafbaar feit heeft gepleegd of aan een strafbaar feit heeft deel-
genomen, die rechtspersoon deswege kan worden vervolgd en gestraft. Daar-
naast biedt het art. de mogelijkheid om ter zake van hetzelfde delict diegenen te
vervolgen en te straffen, die tot het door de rechtspersoon begane strafbare feit
‘opdracht’ hebben gegeven of die ‘feitelijke leiding’ hebben gegeven aan de
door de rechtspersoon verrichte verboden gedraging.

5.4.2 Rechtspersonen en andere entiteiten 

In art. 51 Sr is bepaald dat ‘rechtspersonen’ strafbare feiten kunnen begaan en
deswege kunnen worden vervolgd en gestraft. Uit de art.en. 2:1, 2:2 en 2:3 BW
blijkt onder meer welke ‘lichamen’ volgens het Nederlandse recht over rechts-
persoonlijkheid beschikken. De wet noemt onder meer de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid, de naamloze vennootschap, de coöperatie, de
stichting, de vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, alsmede de ge-
meente, de provincie en de Staat. Overigens kan ook buiten het Burgerlijk Wet-
boek rechtspersoonlijkheid zijn toegekend aan een lichaam. Zo is in art. 3 lid 1
van de ‘Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische
samenwerkingsverbanden’20 bepaald: “Een Europees economisch samenwer-
kingsverband met zetel in Nederland bezit rechtspersoonlijkheid met ingang van
de dag van zijn inschrijving in het handelsregister.”

Het Nederlandse strafrecht erkent − naast natuurlijke personen − meer
strafbare daders dan de ‘rechtspersoon’ alleen. In het derde lid van art. 51 Sr is
bepaald dat de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maatschap, de
rederij en het doelvermogen met het begrip ‘rechtspersoon’ zijn gelijkgesteld.
Het begrip ‘doelvermogen’ kan als een verzamelcategorie worden beschouwd.
Bij de totstandkoming van art. 15 WED werd het omschreven als “het vermogen
bijeengebracht tot een bepaald doel, zonder dat voor het beheer daarvan een
statuut of een reglement is vastgesteld.”21 Verder werd gesteld: “Het kan een
                                                       
20. Wet van 28 juni 1989, Stb. 245, ‘houdende uitvoering van de Verordening nr. 2137/85 van de Raad

van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1985 tot instelling van Europese economische
samenwerkingsverbanden (PbEG L 199/1)’(nadien gewijzigd).

21. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
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stichting soms zeer nabij komen. Men kan in de eerste plaats denken aan een
niet-perfecte stichting, voorts aan een vermogen, bijeengebracht door een aantal
personen, op economisch gebied werkzaam, welk vermogen feitelijk door een of
meer personen wordt beheerd, terwijl het vastleggen van de rechtsvorm achter-
wege is gebleven.”22 Het doelvermogen is uiteindelijk in art. 51 Sr gehandhaafd
op verzoek van de toenmalige staatssecretaris van financiën. “Hij meent dat de
strafbaarstelling van het doelvermogen niet kan worden gemist, mede in verband
met de noodzaak ook eventuele buitenlandse doelvermogens, die hier te lande
actief zijn, onder de belastingbepalingen te doen vallen.”23 Verderop in de toe-
lichting blijkt dat ook het zogenaamde ‘fonds voor gemene rekening’ in de zin
van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 als ‘doelvermogen’ kan worden
aangemerkt.24

Ook een maatschap en een ‘vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid’
kunnen volgens art. 51 Sr strafbare feiten plegen. Met vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid wordt gedoeld op de vennootschap onder firma en de
commanditaire vennootschap. Deze samenwerkingsverbanden hebben geen
rechtspersoonlijkheid, maar worden voor wat betreft de vervolgbaarheid en
strafbaarheid dus als rechtspersonen behandeld. Lichamen zonder rechts-
persoonlijkheid konden ook onder de werking van art. 15 WED strafbare feiten
begaan. Artikel 15 WED sprak, naast de ‘rechtspersoon’, van ‘vennootschap of
enige andere vereniging van personen’. Ter rechtvaardiging van de strafbaarheid
van niet-rechtspersonen werd destijds aangevoerd dat bij de be- doelde lichamen
sprake was van een “vermogen dat economisch een zelfstandig bestaan heeft.”25 

Het begrip ‘rederij’ wordt door Van Dale omschreven als (1) het uitrusten
en exploiteren van schepen; (2) maatschappij, handelsvennootschap die een
schip of schepen uitrust en met commercieel oogmerk in de vaart brengt en (3)
(‘bij uitbreiding’) scheepvaartbedrijf in het algemeen.26 Het begrip ‘rederij’ in
art. 51 lid 3 Sr mag echter niet op één van deze wijzen worden uitgelegd. De
wetgever heeft met het begrip ‘rederij’ namelijk aansluiting willen zoeken bij de
regeling van ‘de’ rederij in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. In art. 8:160 lid
1 BW is bepaald: “Indien een zeeschip blijkens de openbare registers bedoeld in
afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3 aan twee of meer personen gezamenlijk toe-
behoort, bestaat tussen hen een rederij. Wanneer de eigenaren van het schip
                                                       
22. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
23. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19 en 20.
24. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 24. Artikel 2 lid 2 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969

bepaalt: “Onder een fonds voor gemene rekening wordt verstaan een fonds ter verkrijging van
voordelen voor de deelgerechtigden door het voor gemene rekening beleggen of anderszins
aanwenden van gelden, mits van de deelgerechtigheid in het fonds blijkt uit verhandelbare bewijzen
van deelgerechtigheid. Een fonds voor gemene rekening wordt als onderneming aangemerkt. De
bewijzen van deelgerechtigdheid worden als verhandelbaar aangemerkt indien voor vervreemding
niet de toestemming van alle deelgerechtigden is vereist, met dien verstande dat ingeval ver-
vreemding uitsluitend kan plaatsvinden aan het fonds voor gemene rekening of aan bloed- of
aanverwanten in de rechte linie de bewijzen niet als verhandelbaar worden aangemerkt.”

25. TK 1947-1948, 603.3, p. 20.
26. G. Geerts, T. den Boon, D. Geeraerts, E. Vos en R. Schutz (redactieraad), Van Dale groot woorden-

boek der Nederlandse taal, dertiende herziene uitgave, Utrecht/Antwerpen 1999.
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onder een gemeenschappelijke naam optreden bestaat slechts een rederij, indien
zulks uitdrukkelijk bij akte is overeengekomen en deze akte in die registers is
ingeschreven.” Artikel 8:770 lid 1 BW bepaalt hetzelfde met betrekking tot de
rederij van een binnenschip. Uitdrukkelijk zegt het tweede lid van de arikelen
8:160 en 8:770 BW dat ‘de’ rederij geen rechtspersoon is. Artikel 51 lid 3 Sr
brengt mee dat de rederij toch strafbare feiten kan begaan.27

5.5 De strafbaarheid van de rechtspersoon, de opdrachtgever en de
leidinggever: achtergronden

5.5.1 De strafbaarstelling van de rechtspersoon in de WED 

Uit de toelichting op het oorspronkelijke regeringsontwerp van de WED blijkt
dat de vervolgbaarheid en de strafbaarheid van de rechtspersoon met name
mogelijk is gemaakt om naar aanleiding van economische delicten een doel-
matige bestraffing te kunnen bewerkstelligen.28 In de toelichting werd op-
gemerkt dat de strafbaarstelling van de rechtspersoon, behalve in het fiscale
recht, nergens in de Nederlandse wetgeving van vóór de tweede wereldoorlog
voorkwam. “In het economische strafrecht echter komt men veel meer in aan-
raking met de rechtspersoon dan in het algemene strafrecht. De straffen en
maatregelen, die hier in de eerste plaats gericht zijn op ontneming van onrecht-
matig genoten voordeel en op herstel van schade, aan het economische leven der
gemeenschap toegebracht, komen dientengevolge dikwijls niet volledig tot hun
recht, wanneer men de strafbare handelingen uitsluitend beschouwt als de daad
van de handelende persoon.”29 Met andere woorden: door in voorkomende ge-
vallen de handelingen van een feitelijk handelende (natuurlijke) persoon (ook) te
zien ‘als’ handelingen van een rechtspersoon, zal een effectievere bestraffing
kunnen worden bereikt. “Dat strafbaarheid van de rechtspersoon principieel toe-
laatbaar is, wordt in de wetenschap in beginsel niet meer bestreden,” zo werd
nog opgemerkt.30 De toelichting had echter niet alleen oog voor de instrumentele
kant van de strafbaarheid van de rechtspersoon. “Naast het ontnemen van
onwettig genoten voordeel en het herstellen van de economische schade, der
gemeenschap aangedaan, blijkt ook in de straf het oneervolle, dat niet alleen de
natuurlijke persoon, maar ook de rechtspersoon of welke als eenheid naar buiten
optredende vereniging van personen of zaken ook treft; ook deze hebben een
naam te verliezen.”31

                                                       
27. Doordat de rederij ‘slechts’ een eigendomsverhouding is, en geen samenwerkingsverband, zal de

rederij dus niet onder het begrip ‘vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid’ kunnen vallen.
Anders: Van Elst (1997), p. 18.

28. Zie over de wetsgeschiedenis van de WED in verband met de strafbaarstelling van de rechtspersoon
tevens het preadvies van Kist (1966), p. 15 e.v.

29. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
30. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
31. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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De Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht wilde in het voorlopig verslag
niet ingaan op de “belangwekkende theoretische quaesties” ten aanzien van de
strafbaarstelling van rechtspersonen.32 Zij beperkte zich tot “de vragen of de
voorgestelde regeling nodig, of zij billijk en of zij practisch is”. Van de nood-
zaak rechtspersonen te kunnen vervolgen en straffen was de Commissie niet
helemaal overtuigd. Zij vroeg zich af of, in de weinige gevallen waarin dit kon,
rechtspersonen in de praktijk wel werden vervolgd. Bovendien vroeg zij zich af
of in het geval van kwaliteitsdelicten geen andere oplossingen mogelijk waren.
“Men zou een bepaling kunnen maken, welke vervolging van de bestuurders in
zulk een geval uitdrukkelijk mogelijk maakt alsof zij zelf de vereiste qualiteit
bezaten.”33 De Commissie stelde ook vraagtekens bij de billijkheid van de straf-
baarstelling van rechtspersonen.34 Onschuldigen, zoals aandeelhouders, zouden
licht de dupe kunnen worden.

In de memorie van antwoord werd over de bezwaren van de Commissie
heengestapt. Voor zover dit al mogelijk was, werd in de praktijk veelvuldig
gebruik gemaakt van de mogelijkheid rechtspersonen te vervolgen, aldus de
memorie. Wederom werd gewezen op een aspect van doelmatige bestraffing:
“In vele gevallen zou strafbaarstelling van de bestuurders niet toereikend zijn,
omdat men daarmede niet zou kunnen komen tot de bijkomende straffen en
maatregelen (...)”.35 Daarmee werd gedoeld op de specifieke ‘ondernemings-
straffen- en maatregelen’ van de WED. Met betrekking tot het risico dat on-
schuldige aandeelhouders nadeel zouden kunnen ondervinden van een bestraf-
fing van de rechtspersoon werd kortweg opgemerkt dat aandeelhouders ook met
wanbeleid van bestuurders konden worden geconfronteerd.

5.5.2 Artikel 51 Sr

Uit de wetsgeschiedenis van het huidige art. 51 Sr blijkt dat de wetgever met de
algemene erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon “geen principiële
vernieuwing” beoogde.36 In de toelichting op het nieuwe art. 51 Sr werd ge-
schreven: “Een al in vele wetten voorkomende constructie wordt slechts ver-
algemeend. Speciale voorzieningen in bijzondere wetten worden daardoor over-
bodig. Onderling uiteenlopende en soms onvolledige wettelijke voorschriften
kunnen vervallen. Het wetsontwerp zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren
aan de vereenvoudiging van de wetgeving. Tevens kan een voor het gehele
terrein van het strafrecht geldende jurisprudentie tot ontwikkeling komen.”37

Verderop in de toelichting wordt gesteld: “Het wetsontwerp is de laatste stap op

                                                       
32. TK 1947-1948, 603.4, p. 38.
33. TK 1947-1948, 603.4, p. 39.
34. TK 1947-1948, 603.4, p. 39.
35. TK 1948-1949, 603.5, p. 52.
36. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 7.
37. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 7.
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(de) weg die in Nederland reeds lang is begaan.”38 Uit de toelichting blijkt
verder van een zekere vanzelfsprekendheid van de algemene erkenning van de
strafbaarheid van de rechtspersoon. Aangezien het strafrecht tegenwoordig als
‘instrument van de sociaal-economische ordening’ moet worden gezien, en veel
strafrechtelijk te handhaven voorschriften zijn “toegesneden” op rechtspersonen,
is de opvatting dat alleen natuurlijke personen strafbare feiten kunnen plegen
niet meer houdbaar, zo volgt uit de toelichting.39 Tot slot blijkt uit de toelichting
dat de algemene erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon bijdraagt
aan de effectiviteit van de rechtshandhaving: “De invoeging in het Wetboek van
Strafrecht van een algemene regeling van de strafbaarheid van de corporatie zal
tevens het belang van een goede rechtshandhaving kunnen dienen, voor zover in
bepaalde wetten nog geen rekening was gehouden met het plegen van de in die
wetten strafbaar gestelde feiten door rechtspersonen of voor zover in die wetten
alleen was voorzien in een strafbaarstelling van de bestuurders of andere
natuurlijke personen die tot de rechtspersoon in een bepaalde verhouding
staan.”40

Zojuist bleek dat bij de totstandkoming van de WED is voorgesteld om, in
plaats van de erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon, kwaliteits-
delicten die zich tot de rechtspersoon richten zodanig ‘op te rekken’, dat zij zich
ook tot de bestuurders van de rechtspersoon richten. Bij de behandeling van het
wetsontwerp dat leidde tot de introductie van art. 51 Sr is − op basis van ideeën
daaromtrent van Hulsman − wederom bij die constructie stilgestaan.41 Ook nu
werd zij afgewezen. “Een algemeen voorschrift, inhoudende dat strafbepalingen,
die zich richten tot personen in een bepaalde kwaliteit (hetzij natuurlijke
personen of corporaties) ook van toepassing zijn op hun vertegenwoordiger
zonder die kwaliteit, “voor zover niet van een andere bedoeling blijkt”, vervaagt
in zekere mate de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In de
praktijk kan dit ernstige bezwaren opleveren en rechtsonzekerheid met zich
brengen.”42 Zoals verderop in dit hoofdstuk nog zal blijken, is de beschreven
constructie wel toegepast in het Duitse Strafgesetzbuch en in de Duitse Ord-
nungswidrigkeitengesetz.

5.5.3 Achtergronden van het daderschap en de strafbaarheid van de
rechtspersoon: literatuur43 

Uit de kamerstukken betreffende art. 15 WED blijkt van een pragmatische
benadering van de strafbaarheid van de rechtspersoon. Ook in de literatuur
wordt alom gewezen op de praktische aspecten van de erkenning van de straf-
                                                       
38. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8. Het tussen haakjes geplaatste lidwoord ontbreekt in het

oorspronkelijke citaat. 
39. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 9. 
40. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 15.
41. Zie voor een uitwerking van de ideeën Hulsman (1966), p. 129 e.v.
42. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 17.
43. Ik heb mij de vrijheid veroorloofd slechts enkele van vele auteurs aan het woord te laten.
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baarheid van de rechtspersoon. Zo schrijven Roef en De Roos: “De belangrijkste
maatschappelijke factor die de klassieke visie op strafrechtelijke aansprakelijk-
heid heeft beïnvloed is zonder twijfel de opkomst van grootschalige, formele
organisaties in het economische, sociale en politieke leven.”44 Deze schrijvers
wijzen verder meer algemeen, met name met betrekking tot het ordeningsrecht,
op de instrumentele achtergrond van de erkenning van het daderschap en de
strafbaarheid van de rechtspersoon. “Het doel van corporatieve aansprakelijk-
heid is immers via rechtstreekse sanctionering van de rechtspersoon de juiste
nakoming van in het ordeningsrecht neergelegde maatschappelijke functies. Een
loutere aansprakelijkheid van natuurlijke personen voldeed niet langer om deze
doelstellingen te verwezenlijken.”45 Als ratio van de strafbaarstelling van de
rechtspersoon wijzen de schrijvers ‘gedragsbeïnvloeding’ aan; vergelding speelt
volgens de schrijvers in die opvatting geen rol. “(...) Strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon wordt noodzakelijk geacht om de wets-
overtredende onderneming de nodige prikkels te geven zich aan de uitgevaar-
digde regelgeving te houden.”46 De schrijvers dichten de strafbaarstelling van de
rechtspersoon dus een generaal-preventieve werking toe. 

Knigge wijst in dit verband met name op het gegeven dat rechtspersonen
grootschaliger en complexer werden, hetgeen − toen het daderschap van de
rechtspersoon nog niet was erkend − tot handhavingsproblemen leidde. “Door
de toegenomen complexiteit van de onderneming werd het tegelijk moeilijker
om de vervolging te richten op de natuurlijke personen die de hand in het
misdrijf hadden gehad. Zij waren onvindbaar of om technische redenen niet
strafbaar. (...) Met de invoering van de strafbaarheid van de rechtspersoon
− eerst in het economisch strafrecht, later over de gehele linie − maakte de
wetgever een meer effectieve handhaving van de wet mogelijk.”47 Uiteindelijk
was een ‘ideologische ommezwaai’, zoals Knigge het noemt, het gevolg. Van
Eck schreef: “De wetgever kon kennelijk niet ontkomen aan de realiteit, die zich
steeds meer opdrong, dat strafbare feiten in werkelijkheid toch door corporaties
werden begaan en dat dus althans het daderschap van de collectiviteit moest
worden aanvaard.”48

De ‘technische redenen’ die in de weg stonden aan de strafbaarheid van
natuurlijke personen zijn door Torringa nader uitgewerkt. Een gevolg van de
opkomst van de rechtspersoon was namelijk dat, voor zover een maatschap-

                                                       
44. Roef en De Roos (1998), p. 59. Vergelijk Vervaele (1997), p. 457: “Gekozen is voor de sociale

realiteit in de moderne industriële en post-industriële samenleving, die ervan uitgaat dat
rechtspersonen in het sociaal-economisch verkeer een zeer fundamentele plaats innemen en in die
hoedanigheid rechten en plichten hebben die een strafrechtelijke verantwoordelijkheid (en de
daarbij horende rechtsbescherming) insluiten.” Zie tevens Otto (1998), p. 409: “Die Hintergund
dieser einheitlichen Bemühungen um eine strafrechtliche Verantwortung von Unternehmen und
Unternehmensverbänden ist offenbar in allen Ländern identisch: Der Trend des Wirtschaftsrechts
vom Recht des Kaufmanns zum Recht des Unternehmens.”

45. Roef en De Roos (1998), p. 66.
46. Roef en De Roos (1998), p. 66. 
47. Knigge (1997), p. 18. 
48. Van Eck (1951), p. 52.
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pelijke activiteit in organisatorisch verband werd verricht, de rechtspersoon als
drager van wettelijke kwaliteiten als ‘werkgever’ en ‘vergunninghouder’ werd
aangemerkt. Bij Torringa blijkt dat de Hoge Raad aanvankelijk accepteerde dat
een kwaliteit, die in wezen op een rechtspersoon rustte, aan de bestuurders van
de rechtspersoon kon worden toegerekend.49 Daar is de Hoge Raad later even-
wel van afgestapt. De Hoge Raad was uiteindelijk de mening toegedaan dat de
bestuurder van een rechtspersoon niet als pleger van een delict kon worden
aangemerkt, als de wetgever zich niet expliciet of impliciet tot de bestuurders als
zodanig had gericht. Een voorbeeld van deze aangescherpte benadering van het
daderschap betreft het zogenaamde ‘Wilde Bussen-arrest’ (HR 21 februari 1938,
NJ 1938, 820 (m.nt. W.P.)).50 In deze zaak werd de directeur van de NV
Sommeling’s Automobielbedrijf verweten dat hij zonder vergunning personen
had ‘doen vervoeren’. De vermoedelijk overtreden straf- bepaling betrof art. 37
lid 1 van het Reglement Autovervoer Personen (RAP), waarin onder meer straf
was gesteld op het zonder vergunning ‘exploiteeren van een motorrijtuig tot
vervoer van personen over de wegen’.51 Volgens de Hoge Raad had de directeur
echter niet zelf geëxploiteerd. De directeur had slechts in dienst van het auto-
mobielbedrijf handelingen verricht die voor de ‘exploitatie’ nodig waren. De
Hoge Raad overwoog in deze zaak “dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
den directeur voor die handelingen alleen mag worden aangenomen, als zij
berust op een uitdrukkelijke wetsbepaling, hetgeen ten deze niet het geval is.”
Uiteindelijk diende het daderschap van de rechtspersoon te worden erkend, om
dergelijke aansprakelijkheidsproblemen het hoofd te kunnen bieden. Torringa
schrijft: “De wetgever is niet zozeer onder de invloed van veranderende inzich-
ten in het daderschap overgegaan tot het aanvaarden van daderschap van rechts-
personen, als wel daartoe genoodzaakt omdat men vastliep met de expliciete en
impliciete kwaliteitsdelicten.”52 

5.5.4 De opdrachtgever en de feitelijk leidinggever

Gebleken is dat in de tijd waarin weliswaar het daderschap van de rechtspersoon
was erkend, maar nog niet diens strafbaarheid, de wetgever zich bediende van
bepalingen op basis waarvan de bestuurders van de rechtspersoon wegens het
door de rechtspersoon begane feit konden worden vervolgd en gestraft. Van Rijn
van Alkemade schreef over dergelijke bepalingen: “Zooals die bepaling luidt
zijn deze natuurlijke personen niet strafbaar, omdat zij het feit pleegden, doch
enkel, omdat zij een bijzondere positie innemen ten opzichte van den rechts-
persoon, die dat feit pleegde of van zijnentwege liet plegen. Niet dus de betrek-
king van de natuurlijke persoon tot het strafbare feit, doch hun betrekking tot de
corporatie is beslissend voor hun aansprakelijkheid. Die aansprakelijkheid be-
                                                       
49. Torringa (1984), p. 15. Overigens blijkt bij Torringa dat de HR niet geheel zuiver in de leer was.
50. Zie over dit arrest ook Pompe (1959), p. 226 en 227. 
51. Zie de conclusie van A-G Berger voor een verklaring van het opvallende verschil tussen het ten

laste gelegde ‘doen vervoeren’ en het in de delictsomschrijving voorkomende ‘exploiteren’. 
52. Torringa (1984), p. 39.
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staat voor hen, ongeacht of zij aan het feit deel hadden of niet. De reden voor
hun aansprakelijkheid moet wel hierin worden gezocht, dat zij, krachtens hun
functie, verondersteld worden in het strafbare feit de hand te hebben gehad
(...).”53

Op een gegeven moment is de wetgever er toe overgegaan niet langer de be-
stuurders als zodanig als ‘vervolgingssubject’ aan te wijzen, maar degene die
“tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden
handelen of het nalaten.”54 Bij Stoffels blijkt, dat deze wijziging − althans in
theorie − in belangrijke mate bijdroeg aan de effectiviteit van de wetshand-
having. Aan de oude bepalingen, op grond waarvan bestuurders konden worden
vervolgd wegens feiten, begaan door ‘hun’ rechtspersoon, waren telkens bij-
zondere disculpatiegronden gekoppeld. Volgens die disculpatiegronden ging de
bestuurder vrijuit, indien hij kon aantonen dat het door de rechtspersoon begane
feit ‘buiten zijn toedoen’ was begaan.55 Stoffels schrijft: “Later is ingezien, dat
het bestuur veelal te ver van het strafbare feit afstaat, dat heel dikwijls alle leden
van het bestuur kunnen aantoonen, dat zij aan het strafbare feit niets hebben toe-
gedaan.”56 Als reactie daarop zijn, zo blijkt bij Stoffels, uiteindelijk bepalingen
ontwikkeld die de vervolging en bestraffing van de feitelijke leidinggever en de
opdrachtgever mogelijk maakten.

Het effect van deze bepalingen was, zo mag worden aangenomen, dat het
openbaar ministerie voortaan met een zwaardere bewijslast te maken had.
Immers: het aanspreken van een bestuurder qualitate qua was niet voldoende;
bewezen moest worden, dat degene die wegens het door de rechtspersoon be-
gane feit werd aangesproken, feitelijke leiding had gegeven aan het feit, dan wel
opdracht had gegeven tot het feit. Deze zwaardere bewijslast had evenwel een
belangrijke effectiviteitsbevorderende werking. Eertijds konden alleen de be-
stuurders worden aangesproken ter zake van feiten, die door een rechtspersoon
waren begaan. De ‘nieuwe’ bepalingen maakten het mogelijk ook andere per-
sonen strafrechtelijk ter verantwoording te roepen; het bereik van de aan-
sprakelijkstelling werd daardoor aanmerkelijk vergroot. Maar de consequentie
was dus, dat voortaan een strafrechtelijk relevante betrokkenheid moest worden
bewezen; de enkele positie van de aangesprokene was − gekoppeld aan het
bewijs van de strafbare gedraging − niet langer voldoende voor het aannemen
van strafbaarheid.

                                                       
53. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 196.
54. Stoffels (1943), p. 49.
55. Van Rijn van Alkemade (1940), p. 196 en Stoffels (1943), p. 48. Zie voor een voorbeeld art. 16 lid 2

van de Wet van 13 september 1935, Stb. 564: “Geen straf wordt uitgesproken tegen hem, van wien
blijkt, dat het feit buiten zijn toedoen is gepleegd.” Aannemelijk is dat deze bepalingen nodig waren
omdat de algemene disculpatiegrond voor bestuurders (art. 51 (oud) Sr, besproken in hoofdstuk 3)
niet van toepassing was op de bestuurder, die wegens een door de rechtspersoon begaan feit werd
vervolgd. Artikel 51 (oud) Sr zag, zo kan worden aangenomen, slechts op strafbepalingen
(overtredingen) die bestuurders als zodanig als strafbare dader aanwezen.

56. Stoffels (1943), p. 49.
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5.6 De strafbaarheid van rechtspersonen en leidinggevenden in de
bijzondere rechtsgebieden

5.6.1 Het oude arbeidsomstandighedenrecht 

Normadressaten
Het Nederlandse veiligheids- en arbeidstijdenrecht heeft, op een enkele uitzon-
dering na, met betrekking tot de mogelijk aansprakelijke personen tot respec-
tievelijk 1983 en 1995 ‘in de pas gelopen’ met de beginselen van het klassieke
strafrecht. De Arbeidswet 1889 richtte zich in de meeste bepalingen nog tot een
ieder, maar kende bovendien enige artikelen waarin verplichtingen waren op-
gelegd aan het ‘hoofd’ of de ‘bestuurder’ van een onderneming of een bedrijf
waarin arbeid werd verricht. De Arbeidswet 1911 verscherpte de aansprakelijk-
heid van het hoofd of de bestuurder aanzienlijk, zo bleek eerder reeds, door een
algemene verplichting te introduceren voor het hoofd of de bestuurder om te
zorgen dat de bij en krachtens de wet gestelde bepalingen werden nageleefd.

De kwalitatieve aansprakelijkheid van het hoofd of de bestuurder van de
onderneming kwam daarvoor reeds voor in de strafbepaling van de Kinderwet-
Van Houten. In art. 1 van de wet was het verbod van kinderarbeid opgenomen:
“Het is verboden kinderen beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te
hebben.” De bijbehorende aansprakelijkstelling, opgenomen in art. 3 lid 1 van
de wet, luidde als volgt: “Wegens overtreding van art. 1 zijn aan- sprakelijk de
hoofden of bestuurders der ondernemingen, in of bij welke het kind in dienst is
bevonden.” Als het hoofd of de bestuurder kon bewijzen dat hij niet op de
hoogte was van de indienstneming en de overtreding deed beëindigen, moest
diegene aansprakelijk worden gesteld die het kind feitelijk in dienst had
genomen (art. 3 lid 2).

Het ‘hoofd’ dan wel ‘de bestuurder’ van de onderneming kon ook onder de
Veiligheidswet 1895, de Veiligheidswet 1934 en de Arbeidswet 1919 als zo-
danig worden aangesproken. Sedert de totstandkoming van de Arbeidswet 1911
kende het arbeidstijdenrecht bovendien een nieuwe figuur, die onder omstandig-
heden naast het hoofd of de bestuurder aansprakelijk kon worden gesteld: het lid
van het ‘opzichthoudend personeel’. De Arbeidswet 1919 kende voorts bepalin-
gen omtrent de ‘plaatsvervanger’ van het hoofd of de bestuurder.

Het hoofd of de bestuurder van een onderneming
In HR 23 december 1912, NJ 1913, p. 265 overwoog de Hoge Raad “(...) dat
onder de uitdrukking ‘hoofd of bestuurder van eene onderneming’, welke reeds
herhaaldelijk voorkomt in de Arbeidswet voor de wijziging van 1911, slechts is
te verstaan hij die in een onderneming het opperste gezag uitoefent en niemand
boven zich heeft, hetgeen niet uitsluit, dat deze een of meer personen, bekleed
met gelijk gezag, naast zich heeft (...).” Het ‘hoofd’ hoefde niet tevens eigenaar
te zijn van de onderneming. Het ‘hoofd’ van de onderneming was namelijk
degene die feitelijk het hoogste gezag uitoefende, zo blijkt uit de wetsgeschie-
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denis van de Arbeidswet 1889: “Voor de aansprakelijkheid van het hoofd doet
de afwezigheid van den eigenaar niets toe of af; is deze tevens hoofd, dan is hij
aansprakelijk; staat een ander dan de eigenaar aan het hoofd, dan die andere.”57

Waarom in de wetgeving niet alleen van het hoofd, maar tevens van de ‘bestuur-
der’ van de onderneming werd gesproken, volgt eveneens uit de wetsgeschie-
denis van de Arbeidswet 1889: “Het woord “bestuurder” is hier nevens “hoofd”
gebruikt, omdat eene coöperatieve vereeniging en eene naamlooze vennootschap
niet kunnen gezegd worden een bepaald persoon tot hoofd te hebben; daar zijn
de bestuurders, de directeur, de beheerende vennoot aansprakelijk. Ook in
andere wetten wordt van ‘bestuurder’ in dien zin gesproken, bijv. in de wet
betreffende de openbare middelen van vervoer en in die tot regeling der coöpe-
ratieve vereenigingen. Nevens elkaar komen beide uitdrukkingen eveneens voor
in de thans geldende wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130).”58 Het
begrip ‘bestuurder’ werd dus in de aansprakelijkstellingen opgenomen om het
hoofd te bieden aan ondernemingen die door rechtspersonen werden gedreven.
Het begrip ‘hoofd’ werd kennelijk gereserveerd voor ondernemingen die door
niet-rechtspersonen in stand werden gehouden.59 In de lagere rechtspraak is
evenwel ook anders beslist.60

Het begrip ‘onderneming’ had volgens Van Houten, de ontwerper van de
oude Kinderwet, een ruime strekking: “Het woord onderneming heeft eene zeer
algemeene beteekenis en omvat alle soorten van nering, handel en bedrijf, geene
uitgezonderd.”61 Onder de Arbeidswet 1911 werd het begrip uiteindelijk nader
ingevuld. Volgens HR 15 juni 1914, NJ 1914, p. 1005 diende aan het woord
‘onderneming’ “de betekenis (...) worden gehecht, die aan dat woord in het
dagelijksch leven wordt geschonken.” Vervolgens herhaalde de HR de over-
wegingen van de Rechtbank Zwolle, die in hoger beroep had bepaald dat het
begrip volgens het spraakgebruik inhield “een zaak, die men opzet of drijft om
geldelijke voordeelen te behalen.”62 De opvolger van de Arbeidswet 1911, de
Arbeidswet 1919, had overigens een ruimere strekking. In de wet was een
opsomming opgenomen van de inrichtingen en de werkzaamheden die met een
‘onderneming’ moesten worden gelijkgesteld. De wet was daardoor ook van
toepassing op onder meer verplegings- en verzorgingsinrichtingen en takken van
                                                       
57. HEK 1888 - 1889, p. 20. 
58. HEK 1888 - 1889, p. 260, ten aanzien van art. 10 ontwerp Arbeidswet 1889. De minister verwees

naar de Kinderwet - Van Houten. 
59. In gelijke zin Hulsman (1966), p. 96 en 97, die schreef: “De term ‘hoofd’ wijst naar de inrichtingen,

die eigendom zijn van een natuurlijke persoon, de term ‘bestuurder’ naar inrichtingen, die eigendom
zijn van een rechtspersoon”.

60. Zie Ktg Utrecht 14 oktober 1898, Overzicht der rechtspraak en litteratuur, TvS 1899 (deel XII),
p. 86: “Waar de eigenaar der fabriek in het buitenland woont en meestal afwezig is, is als bestuurder
voor de overtreding van dat artikel (art. 12 Veiligheidswet 1895, EG) aansprakelijk te achten een
beklaagde van wien blijkt, dat hij is technisch leider en bestuurder der fabriek, en dat de werklieden
door hem worden aangenomen en ontslagen en hij hunne werkzaamheden regelt en daarop toezicht
houdt.” Onder de latere wetgeving zou deze beklaagde, mits als zodanig aangewezen, als lid van het
opzichthoudend personeel kunnen worden aangemerkt.

61. TK 1873-1874, 34.2, p. 10.
62. Rb Zwolle 2 april 1914, NJ 1914, p. 486.
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dienst onder beheer van het Rijk, althans voor zover daar arbeid werd verricht
als in een fabriek of werkplaats, winkel, apotheek, et cetera. 

In de rechtspraak zijn een aantal gevallen berecht waarin sprake was van
een onderneming die uit meerdere fabrieken bestond. In Ktg Roermond 1 juli
1896, Overzicht der rechtspraak en litteratuur, TvS 1896 (deel X), p. 131, was
sprake van een onderneming die uit meerdere steenbakkerijen was opgebouwd.
De leiding van een steenbakkerij was in handen van een ‘bestuurder’. Deze had
het beheer over de fabriek, en “bemoeide” zich onder meer “met de aanwerving
en ontslag van werkvolk”, overigens zonder daarin volledig vrij te zijn. Volgens
de kantonrechter was niettemin “het algemeen hoofd der onderneming de ver-
antwoordelijke persoon”. 

Een andere, in meer dan één opzicht interessant geval kwam aan de orde in
Rb Amsterdam 13 januari 1931, NJ 1931, p. 340. De zaak betrof de NV Stoom
Brood- en Scheepsbeschuitfabriek, die was opgebouwd uit een aantal dochter-
ondernemingen. In één van deze ondernemingen, de ‘NV Maatschappij tot
exploitatie van de broodbakkerij Groco VIII’, was een overtreding van de
Arbeidswet 1919 begaan. De directeur van de moederonderneming werd des-
wege gedagvaard. Ter zitting voerde hij aan dat niet hij, maar de bestuurder van
de dochteronderneming aansprakelijk was voor de wetsovertreding. De recht-
bank ging hierin niet mee. De bestuurder van de dochter nam volgens de recht-
bank een zodanige positie in, dat die niet kon worden beschouwd als het ‘hoofd’
of de ‘bestuurder’ van die onderneming. De rechtbank liet het daar niet bij
zitten, en haalde fel uit naar de directeur van de moeder. Volgens de rechtbank
had de verdachte geprobeerd de bepalingen van de Arbeidswet te omzeilen, door
de oorspronkelijke filialen van de moedervennootschap om te zetten in afzon-
derlijke rechtspersonen. Dit gaf aanleiding tot het opleggen van de maximale
straf: “dat ter terechtzitting is gebleken, dat de vennootschap, waarvan verdachte
directeur is, hare filialen heeft gewijzigd in naamloze vennootschappen, waar-
van de Groco VIII er eene is; dat de Rechtbank hierin, daargelaten wellicht de
economische voordeelen voor verdachte, mede een poging ziet, om zich, op
groote schaal, te onttrekken aan de voorschriften der Arbeidswet 1919 en op
dien grond aan verdachte de hoogste door de wet op overtreding der in deze
zaak toepasselijke bepaling gestelde geldboete oplegt.” In wezen werd door de
rechtbank een geval van ‘misbruik van rechtspersonen’ afgestraft. 

5.6.2 Het moderne arbeidsomstandighedenrecht

Wijzigingen in het normadressaatschap
Het aansprakelijkheidsregime van het moderne arbeidstijden- en veiligheids-
recht, neergelegd in de Arbeidstijdenwet uit 1995 en de Arbeidsomstandig-
hedenwet 1998, wijkt op een aantal punten af van het oude recht zoals neer-
gelegd in wetten als de Arbeidswet 1919 en de Veiligheidswet 1934. De belang-
rijkste wijziging betreft het normadressaatschap. De voorschriften van de Arbo-
wet 1998 (alsmede van haar voorloper, de Arbowet 1980) en de Arbeidstijden-
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wet richten zich niet meer tot ‘het hoofd’ of ‘de bestuurder’ van een bedrijf of
een onderneming, maar (primair) tot de werkgever. Dit begrip wordt in de eerste
plaats civielrechtelijk uitgelegd. Werkgever in de zin van de Arbowet 1998 en
de Atw is “degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van arbeid (...)”63.
Daarnaast kennen de wetten een voorziening voor uitleensituaties; als een
werknemer door zijn contractuele werkgever wordt uitgeleend aan een andere
werkgever, dan is de laatste (de inlener) ‘werkgever’ in de zin van de wet.64

Bovendien kennen de moderne wetten een oplossing voor gevallen waarin geen
sprake is van een contract of aanstelling, maar waarin toch ‘onder gezag’ arbeid
wordt verricht door iemand die voor wat betreft de arbeids- en rusttijden afhan-
kelijk is van een ander.65 In dit verband valt bijvoorbeeld te denken aan de
tewerkstelling van stagiaires. Zowel in de Atw als in de Arbowet 1998 wordt in
dit verband onder ‘werkgever’ mede verstaan “degene die zonder werkgever of
werknemer in de zin van het eerste lid te zijn, een ander onder zijn gezag arbeid
doet verrichten”.66 Uit de toelichting op de Atw blijkt uitdrukkelijk dat leiding-
gevenden van een rechtspersoon niet als ‘werkgever’ mogen worden aangemerkt
in situaties waarin een werknemer zonder contract of aanstelling feitelijk ‘onder
gezag’ arbeid verricht. De betreffende bepalingen spreken uitdrukkelijk van
degene die zonder werkgever of werknemer te zijn een ander onder zijn gezag
feitelijk arbeid doet verrichten. “De uitdrukking “zonder werknemer” te zijn
duidt op het feit, dat leidinggevend personeel niet als werkgever wordt aan-
gemerkt,” aldus de toelichting. “Op grond van het eerste lid van dit artikel is in
het geval van leidinggevend personeel primair de werkgever aansprakelijk. In
samenhang met art. 51 van het Wetboek van Strafrecht kan het leidinggevend
personeel eveneens aansprakelijk zijn, en wel in het geval wanneer hij “tot het
feit opdracht heeft gegeven of feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden
gedraging”, als bedoeld in genoemd art..”67 De toevoeging ‘zonder werknemer
te zijn’ was kennelijk noodzakelijk, omdat zonder die toevoeging een leiding-
gevend personeelslid, onder wiens feitelijke gezag een ander werkt, eveneens als
‘werkgever’ zou moeten worden beschouwd. 

Uit de wetsgeschiedenis van de Arbeidstijdenwet valt af te leiden dat het be-
grip ‘werkgever’ in de nieuwe wetgeving is opgenomen om rechtspersonen in
voorkomende gevallen te kunnen aanspreken. Ter inleiding van deze materie
worden in de memorie van toelichting op de Atw de twee belangrijke stelsels
van strafrechtelijke aansprakelijkheid onderscheiden, die toentertijd voorkwa-

                                                       
63. Zie art. 1 lid 1 onder a ten 1°, eerste zinsdeel Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 1, onder a ten 1°, eerste

zinsdeel Atw.
64. Zie art. 1 lid 1 onder a ten 1°, tweede zinsdeel Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 1 onder a ten 1°, tweede

zindsdeel Atw. Zie voor een geval, waarin het verweer werd gevoerd dat de verdachte geen
‘werkgever’ was omdat een uitleensituatie zou bestaan: HR 19 maart 1991, NJ 1992, 122 (m. nt. C).
De verdachte in kwestie was een gemeente.  

65. Zie over de reikwijdte van dit begrip ook: HR 1 juni 1993, NJ 1994, 45.
66. Artikel 1 lid 2 onder a Arbowet 1998 en art. 1:1 lid 2 onder a Atw.
67. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 69.
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men op het terrein van het arbeidstijdenrecht: het stelsel waarin alleen natuur-
lijke personen kunnen worden aangesproken (neergelegd in onder meer de
Arbeidswet 1919), en het stelsel waarin zowel natuurlijke personen als rechts-
personen kunnen worden aangesproken.68 In de toelichting op de Atw werd het
bestaan van het tweede stelsel opmerkelijk genoeg gekoppeld aan de handhaving
via de WED. De minister schreef: “Een en ander volgt uit het feit dat de sanc-
tionering via de Wet op de economische delicten plaatsvindt.”69 Volgens de toe-
lichting zou in het arbeidstijdenrecht een uniform systeem van strafrechtelijke
aansprakelijkheid moeten gelden. Ten aanzien van het vóórkomen van de beide
stelsels werd opgemerkt: “Door de onderwerpsgewijze benadering van de pro-
blematiek van de arbeids- en rusttijden (...) en het onderbrengen van de straf-
rechtelijk gesanctioneerde bepalingen onder het regime van de Wet op de econo-
mische delicten, wordt dit onderscheid opgeheven. Met andere woorden: ten
aanzien van de arbeids- en rusttijden geldt overal nu eenzelfde aansprakelijk-
heidsregime.”70 Dat regime wordt blijkens de toelichting beheerst door art. 6
WED, dat bepaalt dat ‘hij die een economisch delict begaat’ deswege kan wor-
den gestraft. Het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ “wordt (in het wetsvoorstel)
in de eerste plaats ingevuld door het begrip werkgever.”71 In verband met art. 51
Sr zijn, aldus de toelichting, “dientengevolge aansprakelijk” de rechtspersoon,
de opdrachtgever tot het feit, de feitelijk leidinggever danwel allen te zamen.

Uit de toelichting lijkt te volgen dat het enkele kiezen voor handhaving via
de WED de strafbaarheid van de werkgever-rechtspersoon meebrengt. Immers,
door het onderbrengen van de ‘strafrechtelijk gesanctioneerde bepalingen’ in de
WED kon volgens de toelichting een (uniform) aansprakelijkheidsregime wor-
den gecreëerd, dat uiteindelijk de strafbaarheid van een rechtspersoon mogelijk
maakte.72 Als kaderwet bepaalt de WED echter niet (meer) ‘het’ aansprake-
lijkheidsregime. Het geldend aansprakelijkheidsregime wordt bij economische
delicten in beginsel bepaald door het algemeen deel van het Wetboek van
Strafrecht, terwijl het normadressaatschap van de strafrechtelijk te handhaven
voor- schriften uiteindelijk door het in de WED opgenomen voorschrift (uit, in
dit geval, de Atw) wordt bepaald.

De ‘opzichthouder’ is niet teruggekeerd in het nieuwe recht. In de Arbowet
1980 kwam hij nog wel voor, als ‘toezichthouder’. Anders dan de oude wet-
geving kende de Arbowet 1980 evenwel geen aparte aansprakelijkstelling meer
voor die figuur. Dit had alles te maken met het nieuwe aansprakelijkheids-
regime, zo blijkt uit de kamerstukken bij het ontwerp van de Arbowet 1980:
                                                       
68. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65. Dit tweede stelsel werd, zo blijkt (ook) uit de toelichting, onder

meer toegepast in de (nu oude) Rijtijdenwet 1936.
69. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65.
70. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 65.
71. TK 1993-1994, 23646, nr. 3, p. 66.
72. Ook Van Dodeweerd (1977), p. 764 lijkt, ten aanzien van de Arbowet 1980, uit te gaan van het recht

van vóór de inwerkingtreding van art. 51 Sr: “Ik acht het dan ook een verbetering dat overtredingen
van de Arbeidsomstandighedenwet als een economisch delict worden aangemerkt, zodat thans ook
corporaties als zodanig strafbaar gesteld en vervolgd kunnen worden.” Anders dan de wetgever kan
Van Dodeweerd de algemene strafbaarstelling van de rechtspersoon ‘net’ gemist hebben.
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“(...) Nu in de Arbeidsomstandighedenwet de verantwoordelijkheid van het
hoofd of de bestuurder van de onderneming wordt vervangen door die van de
werkgever, die in ondernemingen waarin sprake is van leidinggevend personeel
praktisch steeds rechtspersoon is, kan een regeling als het bestaande art. 29 (van
de Veiligheidswet 1934, EG) gemist worden, en wel in verband met art. 51 van
het Wetboek van Strafrecht (...).” In plaats van in een aansprakelijkstelling
kwam de toezichthouder van de Arbowet 1980 wel voor in een tot de werkgever
gerichte ‘delegatiebepaling’ (art. 31 Arbowet 1980): “Indien de werkgever aan
werknemers, niet zijnde bestuurders, toezichthoudende taken opdraagt in
verband met het bij of krachtens deze wet bepaalde, moet hij ervoor zorgen dat:
a. aan deze werknemers de bevoegdheden en middelen worden verleend die
nodig zijn voor een goede uitoefening van die taken; b. slechts één werknemer
wordt belast met eenzelfde taak als vorenbedoeld. De opdracht moet de taken
nauwkeurig omschrijven. Zij moet in een geschrift zijn neergelegd, onder
vermelding van de naam van de werknemer.” De overtredingen van voor-
schriften, gesteld bij art. 31, leverden economische delicten op.73

De strafbare feiten van de Arbowet 1998
Met betrekking tot de Arbowet 1998 volgt uit art. 1 ten 3° van de WED dat de
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt.en 6, 10, 16 lid
9 (“voorzover de in dit artikellid bedoelde voorschriften en verboden zijn aan-
gemerkt als strafbaar feit”), 28 lid 7, 32 “en de handeling of het nalaten in art.
33, derde lid” economische delicten opleveren. De voorschriften van de artt. 6,
10 en 32 van de Arbowet 1998 richten zich direct tot de werkgever. Zo is in art.
10 lid 1 bepaald: “Indien bij of in rechtstreeks verband met de arbeid die de
werkgever door zijn werknemers doet verrichten in een bedrijf of een inrichting
of in de onmiddellijke omgeving daarvan gevaar kan ontstaan voor de veiligheid
of de gezondheid van andere personen dan die werknemers, neemt de werkgever
doeltreffende maatregelen ter voorkoming van dat gevaar.” Het niet-nemen van
doeltreffende maatregelen levert een overtreding op (art. 10 lid 2 Arbowet
1998). In art. 32 lid 1 Arbowet 1998 is bepaald: “Het is de werkgever verboden
handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de daarop
berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet
weten, levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer
werknemers ontstaat of te verwachten is.” Niet-naleving van deze bepaling
levert een misdrijf op (art. 32 lid 2 Arbowet 1998).

Artikel 16 van de Arbowet 1998 biedt de basis voor stellen van nadere
regels, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Uit de bepaling volgt
op welke terreinen de materiële wetgever zich mag bewegen. In de leden 7, 8 en
9 van art. 16 is daarbij de bevoegdheid toegekend anderen dan de werkgever als
normadressaat aan te merken van de amvb-bepalingen:

                                                       
73. Artikel 31 was opgenomen in art. 1 ten 4° WED.
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“7. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de ver-
plichting tot naleving van daarbij aangewezen voorschriften voor zover zij
betrekking hebben op arbeid waaraan bijzondere gevaren voor de veilig-
heid of de gezondheid zijn verbonden zich mede richten tot zelfstandig
werkenden.
8. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de ver-
plichting tot naleving van daarbij aangegeven voorschriften in de gevallen
bij die maatregel omschreven rust op een ander dan de werkgever. Aan-
gewezen kunnen worden de eigenaar of beheerder dan wel degene die an-
derszins bevoegd is te beslissen over het ontwerp, de vervaardiging dan
wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen, zoals zonodig
nader bij die maatregel is bepaald.
9. De in het eerste lid bedoelde regels kunnen betrekking hebben op ande-
re onderwerpen dan die genoemd in het tweede lid of zich richten tot an-
dere personen dan de werkgever of de in het zevende en achtste lid be-
doelde personen, indien dat noodzakelijk is ter uitvoering van krachtens
het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap
vastgestelde verplichtingen met betrekking tot de bevordering van de ver-
betering van het arbeidsmilieu.”

Met betrekking tot deze bepalingen is in art. 16 lid 10 Arbowet voorgeschreven:
“De werkgever, dan wel een ander dan de werkgever bedoeld in het zevende,
achtste of negende lid en de werknemers zijn verplicht tot naleving van de voor-
schriften en verboden als bedoeld in de op grond van dit artikel vastgestelde
algemene maatregel van bestuur voorzover en op de wijze als bij deze maatregel
is bepaald.” In het elfde lid van art. 16 is hieraan toegevoegd dat voorzover de
niet-naleving van de in het tiende lid bedoelde voorschriften zijn aangewezen als
strafbaar feit, dat feit een overtreding is. Eerder is reeds gebleken dat abusieve-
lijk niet art. 16 lid 10, maar art. 16 lid 9 in de WED is opgenomen.

Het Arbeidsomstandighedenbesluit74, in werking getreden in 1997, alsmede
de daarop gebaseerde Arbeidsomstandighedenregeling75, worden op grond van
art. 50 Arbowet 1998 geacht te zijn vastgesteld krachtens de Arbowet 1998.
Aangenomen mag worden, dat deze regelingen (mede) op basis van art. 16 van
de Arbowet 1998 zijn vastgesteld. In het Besluit en in de regeling zijn veel
nadere voorschriften opgenomen. In de artt. 9.1 tot en met 9.9 van het Besluit is
aangegeven wie voor de naleving van de voorschriften, die zijn gesteld bij of
krachtens het Besluit, verantwoordelijk zijn. De werkgever is voor de naleving
van alle voorschriften, op enkele na, verantwoordelijk (art. 9.1 van het Besluit).
Daarnaast zijn voor bepaalde voorschriften onder meer de werknemer en de
‘thuiswerker’ aangewezen als de voor de naleving verantwoordelijke persoon.
Uit art. 9.9a van het Besluit volgt, welke bepalingen uit het Besluit en de
Arbeidsomstandighedenregeling als strafbaar feit zijn aangemerkt.

Artikel 28 lid 7 van de Arbowet 1998 richt zich tot een ieder. In art. 28 lid 1
is aan de toezichthoudende ambtenaren de bevoegdheid tot het stilleggen van

                                                       
74. Besluit van 15 januari 1997, Stb. 60 (nadien gewijzigd).
75. Regeling van 12 maart 1997, Stc. 63 (nadien gewijzigd).
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werk toegekend. In het kader van dit bevel mogen bovendien de ‘nodige maatre-
gelen’ worden getroffen en aanwijzingen worden gegeven (art. 28 lid 5). “Ieder
wie zulks aangaat is verplicht zich te gedragen overeenkomstig een bevel, als
bedoeld in het eerste lid en een aanwijzing als bedoeld in het vijfde lid,” zo
bepaalt art. 28 lid 7 Arbowet 1998.

Artikel 33 lid 3 ten slotte stelt het onder bepaalde verzwarende omstandig-
heden begaan van de beboetbare feiten, zoals bedoeld in de leden 1 en 2 van art.
33 lid 1, strafbaar: “Een handeling of nalaten als bedoeld in het eerste of tweede
lid wordt aangemerkt als strafbaar feit, indien twee maal binnen 48 maanden
voorafgaand aan de handeling of het nalaten terzake van eenzelfde handeling of
nalaten een bestuurlijke boete is opgelegd.” Gezien de sterke koppeling met de
voorafgaand gepleegde beboetbare feiten volgt het normadressaatschap van deze
bepaling het normadressaatschap van die beboetbare feiten; daarop wordt in het
volgende onderdeel van deze paragraaf ingegaan.

De beboetbare feiten van de Arbowet 1998
Volgens art. 33 lid 1 Arbowet 1998 worden als beboetbaar feit aangemerkt “de
handeling of het nalaten in strijd met” de artt.en 3, 4, 5 (“met uitzondering van
de derde en vierde volzin van het derde lid”), 8 , 9 lid 1, 11, 14 lid 1, lid 3
(laatste volzin) en lid 6, 15 leden 1 en 3, 18 en 19. De artt.en 3, 4, 5, 8, 9, 14
leden 1 en 3 (laatste volzin), 18 en 19 richten zich telkens tot de werkgever.
Artikel 11 richt zich daarentegen tot de werknemers: “De werknemer is verplicht
om in verband met de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in
acht te nemen en naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en
gezondheid en die van andere personen.” Waartoe de werknemer in dit verband
‘met name’ verplicht is, volgt uit de rest van het artikel. Zo is de werknemer ver-
plicht “arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken”
(art. 11 onder a).

Op grond van art. 14 is de werkgever verplicht zich ten aanzien van zijn
wettelijke verplichtingen te laten bijstaan door al dan niet in een dienst georga-
niseerde deskundige werknemers, een dienst met ‘andere deskundigen’ of “een
combinatie van deskundige werknemers en andere deskundige personen of dien-
sten.” In art. 14 lid 6 is bepaald: “De werknemers, andere personen en diensten,
bedoeld in het eerste lid, werken bij het verlenen van bijstand aan een werkgever
samen.” Een handelen of nalaten in strijd met deze bepaling levert een beboet-
baar feit op.

In art. 33 lid 2 van de Arbowet 1998 is bepaald: “Terzake van de op grond
van art. 16, negende lid, bij algemene maatregel van bestuur omschreven be-
boetbare feiten kan een boete worden opgelegd van de eerste of tweede cate-
gorie. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de vorige volzin, wordt
vastgesteld op voordracht van Onze Minister.” In de artt.en 9.9b en 9.9c van het
Arbeidsomstandighedenbesluit is uiteindelijk aangegeven, welke bepalingen van
dat besluit en welke bepalingen van de op het besluit gebaseerde Arbeidsom-
standighedenregeling beboetbare feiten opleveren.



313DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

De bepalingen van deze lagere regelgeving richten zich met name tot de werk-
gever, en ten dele tot andere verantwoordelijke personen. Zo richt art. 1.46 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat bij overtreding een beboetbaar feit op-
levert (zie art. 9.9b van het Besluit), zich tot de ‘thuiswerker’ (art. 9.4 van het
Besluit).

De Arbeidstijdenwet
De bepalingen van de Atw die via de WED worden gehandhaafd zijn met name
terug te vinden in art. 1 ten 4° van de WED. De meeste voorschriften die straf-
rechtelijk kunnen worden gehandhaafd richten zich tot de werkgever als zo-
danig. Een aantal bepalingen kent evenwel (ook) andere normadressaten. Zo
richten de voorschriften die zijn gegeven in het kader van kinderarbeid (art. 3:2
e.v. Atw) zich tot de “verantwoordelijke persoon”. Daarmee wordt gedoeld op
de werkgever, alsmede op “een ieder, die over een kind het ouderlijk gezag of de
voogdij uitoefent of in wiens huishouding een kind is opgenomen” (art. 3:1
Atw).

Op grond van art. 2:7 Atw mag bij amvb worden bepaald, “dat voor de bij
die maatregel en de daarop berustende bepalingen omschreven arbeid onder
daarbij omschreven omstandigheden, deze wet en de daarop berustende bepalin-
gen geheel of gedeeltelijk mede moeten worden nageleefd door een persoon die,
zonder werkgever of werknemer te zijn in de zin van deze wet, deze arbeid ver-
richt, indien zulks noodzakelijk is ter voorkoming van ernstig gevaar voor de
veiligheid of de gezondheid van andere personen.” Daarmee is uitgedrukt, dat de
bepalingen van de Atw ook kunnen gaan gelden voor ‘zelfstandigen’. Het Ar-
beidstijdenbesluit76, onder meer gebaseerd op art. 2:7 lid 1 Atw, kent enkele van
dergelijke voorschriften.77 Uit art. 1 ten 4° WED volgt, dat schendingen van
voorschriften, gesteld krachtens art. 2:7 lid 1 Atw, economische delicten op-
leveren, althans voorzover aangeduid als strafbare feiten. De Atw zelf kent één
bepaling, die zich (naast de werkgever) tot de zelfstandige als bedoeld in art. 2:7
Atw richt: art. 4:3 lid 1. Daarin is bepaald dat (ook) een zelfstandige een
‘deugdelijke’ registratie van arbeids- en rusttijden moet voeren, “welke het toe-
zicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen mogelijk
maakt”.

In art. 4:3 lid 3 Atw is bepaald: “Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop de werknemer
de hem terzake van een deugdelijke registratie beschikbaar gestelde middelen
gebruikt.” Voorzover aangeduid als strafbare feiten, leveren de schendingen van
voorschriften, gesteld krachtens art. 4:3 lid 3 Atw, economische delicten op. Een
voorbeeld van een krachtens art. 4:3 lid 3 Atw gesteld voorschrift volgt uit art.
3.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit:
                                                       
76. Besluit van 4 december 1995, Stb. 599, nadien gewijzigd.
77. Zie voor een voorbeeld art. 3.2:1 van het Besluit: “De werkgever en de persoon als bedoeld in art.

2:7, eerste lid, van de wet bewaart de gegevens en bescheiden met betrekking tot de in art. 4:3 van
de wet neergelegde registratieverplichting ten minste 52 weken, gerekend vanaf de datum waarop de
desbetreffende gegevens en bescheiden betrekking hebben.”
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“1. Indien artikel 5.14:5 van toepassing is, zorgt de werkgever er voor dat
de registratie van de arbeids- en rusttijden van de werknemer plaatsvindt
volgens een door Onze Minister vastgesteld model.
2. De werknemer, bedoeld in het eerste lid, draagt tijdens het verrichten
van de arbeid de in dat lid bedoelde registratie bij zich.”

Artikel 5.14:5 van het Besluit heeft betrekking op onder bepaalde omstandighe-
den verrichte mijnbouwwerkzaamheden. Het niet-naleven van art. 3.1:2 lid 2
levert een strafbaar feit op, zo volgt uit art. 7:1 van het Arbeidstijdenbesluit. De
werknemer kan derhalve worden gestraft, indien hij de bedoelde registratie niet
bij zich draagt.

Op grond van art. 5:12 lid 1 Atw mogen bij of krachtens amvb met be-
trekking tot bepaalde arbeid, of arbeid onder bepaalde omstandigheden, regels
worden gesteld ten aanzien van onder meer de rusttijd en de arbeidstijd die
afwijken van de wettelijke bepalingen. Het tweede lid van art. 5:12 maakt het
mogelijk ten aanzien van arbeid, verricht door bepaalde personen, afwijkende
regels te stellen; het betreft onder meer loodsen en “personen, werkzaam in of
op railvoertuigen of motorrijtuigen”. De schendingen van voorschriften, gesteld
krachtens art.5:12, eerste en tweede lid, leveren economische delicten op.

Het Arbeidstijdenbesluit is onder meer op art. 5:12 lid 1 Atw gebaseerd; de
voorschriften van dat besluit richten zich met name tot de werkgever.78 Op art.
5:12 lid 2 Atw is verder het Arbeidstijdenbesluit Vervoer gebaseerd79. Dit besluit
kent diverse voorschriften die zich tot de werkgever richten, maar ook anderen
worden als normadressaat aangewezen. Zo is in art. 6.4:1 lid 1 van het Besluit in
verband met de ‘zeevaart’ bepaald: “De kapitein zorgt er voor dat aan boord van
een zeeschip op een voor alle schepelingen toegankelijke plaats een werkrooster
is opgehangen, waarin zijn arbeidstijdpatroon en dat van de schepelingen is
vastgesteld en waarin de wettelijk voorgeschreven arbeids- en rusttijden worden
vermeld.” Het niet-naleven van deze bepaling levert volgens art. 8:4 van het
Besluit een strafbaar feit op.

Eén bepaling van de Atw is, zo bleek eerder, neergelegd in art. 1 ten 3°
WED: art. 8:3 lid 1. Deze bepaling heeft betrekking op het ‘bevel tot staken van
de arbeid’, en de in dat kader gegeven maatregelen en aanwijzingen (art. 8:2
Atw). Artikel 8:3 lid 1 Atw richt zich tot een ieder.

5.6.3 Het oude jaarrekeningenrecht

De periode tot 1970
Het aan het einde van de jaren twintig van de twintigste eeuw ingevoerde art.
435quinquies Sr richtte zich expliciet tot de bestuurder: “De bestuurder eener
naamlooze vennootschap, die niet voldoet aan eenige hem bij het Wetboek van
Koophandel opgelegde verplichting betreffende de openbaarmaking van eenig

                                                       
78. Uit art. 7:1 van het Besluit volgt welke bepalingen van het Besluit bij overtreding een strafbaar feit

opleveren.
79. Besluit van 14 februari 1998, Stb. 215 (nadien gewijzigd). 
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besluit van aandeelhouders, het opmaken van de balans, en de winst- en verlies-
rekening met toelichting, de openbaarmaking of de nederlegging ter inzage van
eenig stuk, of de aankondiging van dergelijke nederlegging, wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zes-
honderd gulden.” Uit de bewoordingen van art. 435quinquies Sr blijkt dat de
aansprakelijkstelling aanknoopte bij verplichtingen, neergelegd in het Wetboek
van Koophandel. Met betrekking tot het jaarrekeningenrecht doelde het artikel
op de verplichtingen van de oude artt.en 42 K, 42b K en 42c K. Deze bepalingen
betroffen respectievelijk het opmaken van de balans en de winst- en verlies-
rekening met toelichting, de terinzagelegging van de jaarrekening aan de alge-
mene vergadering van aandeelhouders en de nederlegging ter inzage van de jaar-
stukken ten kantore van het handelsregister. De laatste verplichting gold slechts
voor grote (publieke) naamloze vennootschappen die al dan niet het bank- of
verzekeringsbedrijf uitoefenden. De genoemde bepalingen uit het Wetboek van
Koophandel richtten zich telkens expliciet dan wel impliciet tot de bestuurder.80

De handhaving via de WED en Boek 2 BW
De aan het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw tot stand gebrachte
herziening van het jaarrekeningenrecht bracht in de eerste plaats, zo bleek
eerder, een belangrijke uitbreiding mee van de inrichtingsvoorschriften. Deze
bepalingen worden ook tegenwoordig, zo bleek eveneens, primair civielrechte-
lijk gehandhaafd; alleen het niet-naleven van het bevel van de ondernemings-
kamer omtrent de inrichting van de jaarstukken leverde (en levert) een strafbaar
feit op. Volgens het oude art. 31 van de Wet op de jaarrekening van onderne-
mingen kon “iedere belanghebbende die van oordeel is dat de jaarrekening van
een onderneming niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent in deze wet is be-
paald” de onderneming dagvaarden “en van haar in rechte vorderen haar jaar-
rekening in te richten overeenkomstig bij rechterlijk bevel te geven aanwij-
zigingen.” In de civielrechtelijke procedure kon derhalve de onderneming wor-
den aangesproken, waarmee aanvankelijk werd gedoeld op de naamloze ven-
nootschap, de coöperatieve vereniging, de onderlinge waarborgmaatschappij en
de “rechtspersoon met coöperatief karakter in de zin van art. 1, eerste lid onder
c, eerste zinsnede, van de Wet toezicht kredietwezen, ook indien deze geen
coöperatieve vereniging is.”81 Het bevel van de ondernemingskamer diende
evenwel nauwkeurige aanwijzingen te bevatten voor de bestuurders van de
onderneming. Voor zover de jaarrekening werd vernietigd, diende het bevel
bovendien een opdracht aan de bestuurders in te houden om de jaarrekening
opnieuw op te maken. Het in de WED opgenomen art. 35 WJO bepaalde: “Het
is verboden een rechterlijk bevel dat overeenkomstig dit hoofdstuk is gegeven,
niet na te komen.” Aangezien het bevel was gericht tot de bestuurders, konden,

                                                       
80. Uit art. 42b K bleek niet, wie verantwoordelijk was. “Nu hier zeker niemand meer dan de

bestuurders of zelfs maar evenzeer als zij daartoe is aangewezen, zou ik niet aarzelen ook hier ons
artikel toepasselijk te achten,” aldus Noyon (1949), p. 459.

81. Zie art. 1 van de WJO.
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zo mag worden aangenomen, alleen bestuurders met succes als pleger worden
aangesproken.

De strafbaarstelling van het niet-nakomen van het bevel volgde uit de WED.
Ook de strafbaarstelling van overtredingen van de ‘procedurele’ jaarrekening-
voorschriften, zoals de bepalingen omtrent het opmaken van de jaarstukken en
de openbaarmaking daarvan, volgde voortaan uit de WED. Dergelijke voor-
schriften waren voorheen neergelegd in het tot art. 435g Sr hernummerde art.
435quinquies Sr. Volgens de toelichting waren in de WED “in het algemeen
dezelfde delicten strafbaar gesteld die thans in de artt.en 435e-g worden ge-
noemd.” Door de wijzigingen van het jaarrekeningenrecht hadden de proce-
durele bepalingen echter wel een groter bereik gekregen; sinds de herziening
strekte het jaarrekeningenrecht zich over een grotere groep rechtspersonen uit.
Overigens werd nog wel een nieuw economisch delict gecreëerd. Volgens het
nieuwe recht waren bepaalde rechtspersonen verplicht hun jaarstukken te laten
onderzoeken door een registeraccountant of een anderszins deskundige. De
benoeming van de deskundige diende van de algemene vergadering van aandeel-
houders uit te gaan. Gebeurde dit niet, dan moest de raad van commissarissen
− voor zover de rechtspersoon een dergelijke raad kende − de deskundige be-
noemen. Liet de raad dit na, dan was sprake van een economisch delict. Het
voorschrift richtte zich tot de raad als zodanig; analoog aan de (individuele)
bestuurdersaansprakelijkheid kon iedere commissaris in beginsel worden aan-
gesproken wegens overtreding van het voorschrift, tenzij hij op grond van art. 51
(oud) Sr kon aantonen dat het delict buiten zijn toedoen was gepleegd.

De concentratie van de strafbaarstelling van overtredingen van het nieuwe
jaarrekeningenrecht in de WED bracht geen wijziging in het normadressaat-
schap mee. Ook het onderbrengen van het jaarrekeningenrecht in Boek 2 BW in
1976 heeft geen wijziging gebracht in het normadressaatschap van de jaar-
rekeningbepalingen. Wel heeft de opsomming van de jaarrekeningdelicten in de
WED in dat jaar een nader ‘kopje’ gekregen. Gecombineerd met de aanhef van
art. 1 WED luidde de strafbaarstelling als volgt: “Economische delicten zijn
overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens (...) Boek 2 (Rechts-
personen) van het Burgerlijk Wetboek − voor zover betrekking hebbende op
coöperatieve verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze ven-
nootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid − de
artikelen (...).”82 Uit de toelichting op de wet die de opsomming introduceerde,
blijkt niet waarom het ‘kopje’ is opgenomen. Ten aanzien van de wijziging van
art. 1 ten 4° WED werd slechts opgemerkt: “In art. 1 van de Wet op de econo-
mische delicten wordt de bepaling, die is ingevoegd bij de Wet op de jaar-
rekening van ondernemingen, en gewijzigd bij de Wet van 3 mei 1971, Stb. 286,
houdende regeling van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid, en de Wet van 6 mei 1971, Stb. 289 (Voorzieningen met betrekking tot de
                                                       
82. De opsomming werd geïntroduceerd in het kader van de aanpassing van wetgeving aan de invoering

van Boek 2 BW (de aanpassing van wetgeving geschiedde door middel van de Wet van 8 april
1976, Stb. 229).
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structuur der naamloze en besloten vennootschap), aangepast voor wat de ver-
wijzingen betreft.”83 Uit de toentertijd opgesomde bepalingen blijkt dat de aan-
hef slechts met betrekking tot één bepaling beperkend werkte. Alle genoemde
artikelenen (33 in totaal) hadden specifiek betrekking op de coöperatie, de
onderlinge waarborgmaatschappij en de besloten en naamloze vennootschap, op
één na: art. 2:23 lid 1, tweede volzin (oud) BW. Die bepaling had in het
algemeen betrekking op de ontbonden rechtspersoon: “In stukken en aankon-
digingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in
liquidatie.” Het voorschrift gold ook voor verenigingen en stichtingen, maar ten
aanzien van die rechtspersonen kon de bepaling, gezien de aanhef in de WED,
dus niet straf- rechtelijk worden gehandhaafd.

5.6.4 Het moderne jaarrekeningenrecht (algemeen)

Wijziging van het normadressaatschap
Op 1 januari 1984 werd het Nederlandse recht aangepast aan de vierde richtlijn
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het vennootschaps-
recht.84 De aanpassing resulteerde in een nieuwe, aparte titel voor het jaar-
rekeningenrecht (titel 8 van Boek 2 BW), waarin voorheen in Boek 2 BW
verspreide onderwerpen werden samengebracht zoals de regeling van het jaar-
verslag, het deskundigenonderzoek en de openbaarmaking van de jaarstukken.
De implementatie van de vierde richtlijn hield bovendien een verdere detail-
lering in van de voorschriften omtrent de inrichting van de jaarstukken

Bij de implementatie van de vierde richtlijn is met betrekking tot een aantal
jaarrekeningvoorschriften een wijziging opgetreden in het normadressaatschap.
In de eerste plaats is op de rechtspersoon als zodanig de verplichting komen te
rusten om aan een deskundige een opdracht tot onderzoek van de jaarstukken te
verlenen (art. 2:393 lid 1 BW). In de toelichting op deze wijziging is geschre-
ven: “Deze verplichting wordt op de rechtspersoon zelf gelegd, niet op een van
zijn organen in het bijzonder; het niet voldoen aan de verplichting brengt der-
halve strafbaarheid van de rechtspersoon zelf mee.”85 Ook het normadres-
saatschap van het openbaarmakingsvoorschrift werd gewijzigd. Vóór 1984 be-
paalde de wet dat ‘het bestuur’ als zodanig de jaarrekening ten kantore van het
handelsregister diende te deponeren. Sinds 1984 echter dient de rechtspersoon
de jaarrekening openbaar te maken.

                                                       
83. Toelichting op art. XIII, onderdeel A (hoofdstuk 4), TK 1971, 11416, nr. 3, p. 21. 
84. ‘Vierde Richtlijn van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van art. 54, lid 3, sub g), van het

Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschappen’ (Richtlijn nr. 78/660/EEG),
PbEG 1978, L 222. De aanpassing van de Nederlandse wetgeving geschiedde door middel van de
Wet van 7 december 1983, Stb. 663.

85. TK 1979-1980, 16326, nr. 3, p. 29 en 30.
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1990: Vereenvoudiging en decriminalisering 
In 1989 werd het jaarrekeningenrecht aangepast door middel van een vereenvou-
digingswet,86 die onder meer zorgde voor decriminalisering.87 Artikel IV van de
wet schrapte met betrekking tot het jaarrekeningenrecht de strafbaarstelling van
voorschriften, gesteld bij of krachtens de artt. 2:58 lid 1, eerste en tweede zin,
2:101, 2:202, 2:210 en 2:212 BW. Deze bepalingen betroffen de verplichting tot
het opmaken van de jaarrekening en het ter inzage leggen voor de aandeel-
houders en het op een bepaald moment ten kantore aanwezig hebben van jaar-
stukken. “Een strafsanctie op de artikelen (...) 101, 102, 210 en 212 is niet nodig
in de interne betrekkingen binnen een n.v. of b.v.,” zo luidde de toelichting.88 

Naast het schrappen van diverse jaarrekeningbepalingen uit art. 1 ten 4°
WED zorgde de vereenvoudigingswet voor een wijziging van het openbaarma-
kingsvoorschrift. Artikel 2:394 lid 3 BW ging voortaan luiden: “Uiterlijk dertien
maanden na afloop van het boekjaar moet de rechtspersoon de jaarrekening op
de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt.” Dit derde lid werd
opgenomen in de opsomming van art. 1 ten 4° WED. Het derde lid was speciaal
herschreven ‘als grondslag voor strafvervolging’.89 “Voorop gesteld wordt dat,
wanneer de jaarrekening niet hoe dan ook twee maanden later (twee maanden na
afloop van het boekjaar, EG) bij het handelsregister ligt, al dan niet vastgesteld,
de rechtspersoon een economisch delict begaat.”90

Volgens Koning was het derde lid gewijzigd “voor het gemak van het open-
baar ministerie, dat vroeger verrast kon worden doordat werd geschermd met het
verlenen of juist niet verlenen van uitstel.”91 Vóór de vereenvoudigingswet
diende de jaarrekening namelijk binnen acht dagen na afloop van de wettelijke
opmaaktermijn van vijf maanden te zijn gedeponeerd. De opmaaktermijn mocht
echter met maximaal zes maanden worden verlengd door de algemene verga-
dering van aandeelhouders. Het verlengingsbesluit was strikt intern; het hoefde
niet aan derden kenbaar te worden gemaakt.92 In de toelichting op de wijziging
van art. 2:394 lid 3 BW wordt echter niet aan de verlengingsperikelen gerefe-
reerd.93

                                                       
86. Wet van 13 december 1989, Stb. 1990, 1. 
87. Verder zorgde de wet voor verduidelijking en deregulering. “De vierde richtlijn van de Raad van de

Europese Gemeenschappen heeft de ondernemingen een strak keurslijf aangemeten,” aldus de
toelichting op de wet. “Al heeft de Nederlandse wetgever gepoogd het op de meest soepele wijze
aan het Nederlandse bedrijfsleven te rijgen, toch kon niet worden voorkomen dat bepaalde
voorschriften als knellend worden ervaren” (TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 1).

88. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 9. Het oorspronkelijke ontwerp kende nog niet het schrappen van
art. 2:58 BW. Naast de genoemde artikelen werd ook art. 2:94c BW uit art. 1 ten 4° WED gehaald,
maar die bepaling hield geen verband met het jaarrekeningenrecht.

89. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 5.
90. TK 1987-1988, 20556, nr. 3, p. 5.
91. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 1 op art. 2:394 BW (Koning).
92. Zie HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, in verband met verlengingsperikelen ten aanzien van een geval

van bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement (artt. 2:138 en 2:248 BW).
93. De wetswijziging heeft nog tot jurisprudentie geleid. In HR 24 maart 1992, NJ 1992, 609 werd in

cassatie  aangevoerd dat de ten laste gelegde feiten, die op het ‘oude’ art. 2:394 BW waren toege-
sneden, door de inwerkingtreding van de vereenvoudigingswet geen strafbare feiten meer oplever-
den. De Hoge Raad ging daar niet in mee: “Het bewezen verklaarde houdt onder meer in dat de ver-
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5.6.5 Normadressaten van het huidige strafrechtelijke jaarrekeningen-
recht

Inleiding
Het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen, voor zover neergelegd in Boek 2
BW, wordt, zo bleek, ten dele strafrechtelijk gehandhaafd. Uit art. 1 ten 4° WED
volgt tegenwoordig slechts dat de overtredingen van voorschriften, gesteld bij of
krachtens de artt. 2:362 lid 6, laatste zin, 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW
economische delicten opleveren. Daarnaast leveren de overtredingen van voor-
schriften, gesteld bij of krachtens art. 1002 lid 2 Rv economische delicten op.
Artikel 1002 lid 2 Rv geeft voorschriften omtrent het aanpassen van de jaar-
stukken naar aanleiding van een bevel van de Ondernemingskamer. In deze
paragraaf zal worden nagegaan, tot wie de voorschriften zich richten.

De artikelen 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW
De voorschriften van de artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW richten zich
niet tot een bijzondere kwaliteitsdrager, maar tot een bijzonder rechtssubject: de
rechtspersoon. Zo is volgens art. 2:393 lid 1 BW ‘de rechtspersoon’ verplicht
om aan nader genoemde personen een opdracht te verlenen tot onderzoek van de
jaarrekening. Indien geen opdracht tot onderzoek wordt verstrekt aan een door
de wet aangewezen persoon, pleegt de rechtspersoon een strafbaar feit. Het
enkele uitblijven van de opdracht kan tot strafbaarheid van de rechtspersoon
leiden. Wie van de ‘deelnemers’ van een rechtspersoon in concreto bevoegd is
tot het daadwerkelijk verlenen van de accountantsopdracht volgt uit de eerste
twee volzinnen van art. 2:393 lid 2 BW:

“Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van leden
of aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad
van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, het
bestuur.”

‘Het bestuur’ kan derhalve worden gezien als het orgaan, dat intern de ‘eindver-
antwoordelijkheid’ heeft voor de verstrekking van de accountantsopdracht. In-
dien geen opdracht wordt verstrekt, zal ieder lid van het bestuur zonder veel pro-
blemen als feitelijk leidinggever ter verantwoording kunnen worden geroepen
wegens het uiteindelijk door de rechtspersoon begane verzuim. Uitdrukkelijk
volgt uit art. 2:393 lid 2 BW dat het bestuur als zodanig, en daarmee ieder be-
stuurslid, bevoegd èn gehouden is de accountantsopdracht te verstrekken.

                                                       
dachte als rechtspersoon de aldaar bedoelde jaarrekening over het boekjaar lopende van 1 mei 1986
t/m 30 april 1987 niet binnen acht dagen na vaststelling, te weten binnen acht dagen na 12 sept.
1987, immers nog niet op 4 sept. 1988 had openbaar gemaakt. Nu dit feit strafbaar was ingevolge
het bepaalde in art. 2:394 eerste lid BW in verbinding met art. 1 onder 4e WED (oud), terwijl het
eveneens strafbaar is ingevolge het bepaalde in het thans geldende art. 2:394 derde lid BW in ver-
binding met art. 1 onder 4e WED (nieuw), kan niet worden gezegd dat de nieuwe bepalingen de
voor de verdachte gunstigste zijn in de zin van art. 1 tweede lid Sr, zodat het hof terecht de ten tijde
van het begaan van het feit geldende wettelijke strafbepalingen heeft toegepast.”



320   EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

Artikel 2:394 lid 3 bevat de strafrechtelijk gehandhaafde verplichting tot open-
baarmaking van de jaarrekening. Deze bepaling richt zich, zo bleek, tot de
rechtspersoon. Naast de op deze bepaling gebaseerde verplichting tot openbaar-
making van de jaarstukken door ‘nederlegging’ van de jaarstukken ten kantore
van het handelsregister, staat de vrijheid om de jaarstukken anderszins te publi-
ceren. Een bedrijf kan bijvoorbeeld zijn jaarrekening opnemen in een publicatie,
bestemd voor werknemers of andere geïnteresseerden. Deze zogenaamde vrij-
willige publicatie is nader genormeerd in art. 2:395 BW. Uit de bepaling blijkt
niet direct tot wie de vele voorschriften zich richten. Uit de toelichting op het
tweede lid van art. 2:395 BW kan evenwel worden afgeleid dat de voorschriften
zich tot de rechtspersoon richten. Het tweede lid van art. 2:395 BW betreft de
situatie dat slechts een deel of een samenvatting van de jaarrekening ‘vrijwillig’
wordt gepubliceerd. Wordt bij een dergelijke publicatie een goedkeurende
accountantsverklaring gevoegd, dan zou de indruk kunnen worden gewekt dat
de verklaring betrekking heeft op alle in de publicatie genoemde cijfers. Niet
alle cijfers hoeven echter uit de originele jaarrekening afkomstig te zijn. In de
toelichting op art. 2:395 lid 2 BW is gesteld: “(...) de rechtspersoon zou, zonder
dat duidelijk te vermelden, een zodanig deel van of uittreksel uit de jaarrekening
publiek kunnen maken dat daaruit geen getrouw beeld van de financiële positie
wordt verkregen (...)”. Bij (vrijwillige) publicatie van een deel van de jaar-
rekening mag daarom geen accountantsverklaring worden gevoegd. Uit het
citaat blijkt, dat de ontwerper van de wet spreekt van publicatie door de rechts-
persoon; aannemelijk is, dat alle voorschriften zich tot de rechtspersoon als
zodanig richten. Slechts rechtspersonen kunnen dus met succes als pleger wor-
den vervolgd, indien de bij art. 2:395 BW gestelde voorschriften zijn overtreden.

Het begrip ‘rechtspersoon’
De artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW richten zich impliciet of expli-
ciet tot ‘de rechtspersoon’. Wie deze rechtspersonen zijn, lijkt te volgen uit art.
2:360 lid 1 BW, waarin de civielrechtelijke werkingssfeer van de titel betref-
fende ‘de jaarrekening en het jaarverslag’ nader is bepaald:

“1. Deze titel is van toepassing op de coöperatie, de onderlinge waar-
borgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid. Ongeacht hun rechtsvorm is deze
titel op banken als bedoeld in artikel 415 van toepassing.
2. Deze titel is eveneens van toepassing op een commanditaire vennoot-
schap of een vennootschap onder firma waarvan alle vennoten die volle-
dig jegens schuldeisers aansprakelijk zijn voor de schulden, kapitaalven-
nootschappen naar buitenlands recht zijn.
3. Deze titel is eveneens van toepassing op de stichting en de vereniging
die een of meer ondernemingen in stand houden welke ingevolge de wet
in het handelsregister moeten worden ingeschreven, indien de netto-omzet
van deze ondernemingen gedurende twee opeenvolgende boekjaren zon-
der onderbreking nadien gedurende twee opeenvolgende boekjaren, de
helft of meer bedraagt van het in artikel 396 lid 1, onder b, bedoelde be
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drag, zoals gewijzigd op grond van artikel 398 lid 4. Indien de stichting of
vereniging bij of krachtens de wet verplicht is een financiële verantwoor-
ding op te stellen die gelijkwaardig is aan een jaarrekening als bedoeld in
deze titel en indien deze openbaar wordt gemaakt, blijft de eerste volzin
buiten toepassing.”   

De jaarrekeningbepalingen richten zich dus in de eerste plaats tot rechtsper-
sonen, die een nader in lid 1 genoemde rechtsvorm hebben. Daarnaast is de titel
van toepassing op bepaalde verenigingen en stichtingen (art. 2:360 lid 3 BW).
“Titel 9 geldt voor alle in Boek 2 geregelde rechtspersonen, uitgezonderd ver-
enigingen en stichtingen die niet onder de omschrijving van lid 3 vallen (...),”
aldus Koning.94 In het tweede lid van art. 2:360 BW is de reikwijdte van de titel
verder uitgebreid tot bepaalde commanditaire vennootschappen en vennoot-
schappen onder firma. Hoewel de artt.en 2:393 lid 1 en 2:394 lid 3 BW zich
uitdrukkelijk richten tot de ‘rechtspersoon’, brengt een redelijke wetsuitleg mee
dat met het begrip ‘rechtspersoon’ in die bepalingen ook gedoeld wordt op de in
het tweede lid van art. 2:360 BW bedoelde commanditaire vennootschap en ven-
nootschap onder firma. Die rechtsvormen beschikken niet over rechtspersoon-
lijkheid, maar worden voor wat betreft het jaarrekeningenrecht dus wel ‘als’
rechtsersonen behandeld.95

De jaarrekeningbepalingen zijn verder van toepassing op banken zoals
bedoeld in art. 2:415 BW, “ongeacht hun rechtsvorm”.96 Voor zover een bank
wordt uitgeoefend door één van de in de leden 1, 2 of 3 genoemde rechtsvormen
valt zij reeds daarom onder de jaarrekeningtitel.97 Maar ook andere rechts-
vormen die het bankbedrijf uitoefenen vallen onder de jaarrekeningbepalingen.
Koning schrijft: “Het betreft (spaar)banken die stichting zijn en (in feite uit-
gestorven) Nederlandse banken die geen rechtspersoon zijn, maar bijvoorbeeld
commanditaire vennootschap.”98 Aannemelijk is dat het begrip ‘rechtspersoon’
in de artt.en 2:393 lid 1 BW en 2:394 lid 3 BW iedere bank als bedoeld in art.
2:415 BW mede omvat, ongeacht haar rechtsvorm. De civielrechtelijke reik-
wijdte van de artt.en 2:393 lid 1 en 2:394 lid 3 BW is dus niet beperkt tot
civielrechtelijke rechtspersonen; ook niet-rechtspersonen kunnen onder omstan-
digheden bijvoorbeeld verplicht zijn tot openbaarmaking van de jaarrekening.

De strafrechtelijke reikwijdte van de jaarrekeningbepalingen, waaronder de
artt.en 2:393 lid 1, 2:394 lid 3 en 2:395 BW, sluit vreemd genoeg niet geheel aan

                                                       
94. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 1 op art. 2:360 BW.
95. Koning meent dat titel 9 van Boek 2 BW ‘uiteraard’ van toepassing is op ‘maatschappijen’ zonder

rechtspersoonlijkheid, die zijn onderworpen aan het jaarrekeningenrecht voor rechtspersonen
(Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 2 op art. 2:360 BW).

96. Het begrip ‘bank’ is voor wat betreft het jaarrekeningenrecht nader omlijnd in art. 2:415 BW: een
‘bank’ is een ‘ingevolge art. 52, tweede lid, onder a, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 (...)
geregistreerde kredietinstelling’. Daarmee doelt de wet op een in Nederland gevestigde onder-
neming of instelling die het bedrijf van ‘kredietinstelling’ uitoefent, voor zover zij voor de
uitoefening van dat bedrijf van De Nederlandsche Bank een vergunning heeft verkregen (art. 52 lid
2 onder a jo. art. 6 Wet toezicht kredietwezen 1992).

97. Bovendien gelden de aanvullende bepalingen voor banken (art. 2:415 e.v. BW). 
98. Burgerlijk Wetboek Tekst en Commentaar (2001), aant. 2 op art. 2:360 BW.
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bij de beschreven civielrechtelijke reikwijdte. De daadwerkelijke strafrechtelijke
reikwijdte van de jaarrekeningbepalingen uit Boek 2 BW is namelijk (iets)
beperkter. Uit art. 1 ten 4° WED blijkt welke artikelen uit Boek 2 BW voor-
schriften bevatten, die bij overtreding een economisch delict opleveren. Vooraf-
gaand aan die opsomming in art. 1 WED is een zinsnede opgenomen, waaruit
volgt dat de schendingen van voorschriften alleen economische delicten op-
leveren voor zover de opgesomde bepalingen van toepassing zijn of van over-
eenkomstige toepassing zijn op bepaalde rechtsvormen: “coöperaties, onderlinge
waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschap-
pen met beperkte aansprakelijkheid, Europese economische samenwerkings-
verbanden of formeel buitenlandse vennootschappen als bedoeld in de Wet op
de formeel buitenlandse vennootschappen.” Slechts de aldus opgesomde rechts-
vormen kunnen jaarrekeningdelicten plegen. De civielrechtelijke reikwijdte van
de jaarrekeningbepalingen is evenwel, zo bleek, groter. Immers, ook ‘banken’ in
de zin van art. 2:415 BW, ongeacht hun rechtsvorm, alsmede bepaalde vereni-
gingen, stichtingen, commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder
firma vallen onder het civielrechtelijke bereik van de jaarrekeningentitel van
Boek 2 BW. Het gevolg is dat niet iedere aan het civielrechtelijke jaarreke-
ningenrecht onderworpen rechtsvorm als pleger van een jaarrekeningendelict
kan worden gestraft.99

De beperkende opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED is ten
dele het resultaat van een vergissing van de wetgever. Uit de wetsgeschiedenis
blijkt, dat de commerciële stichtingen en verenigingen als bedoeld in art. 2:360
lid 3 BW in de opsomming hadden moeten voorkomen; door een samenloop van
nieuwe wetten zijn zij evenwel ‘uit de WED gevallen’. De Wet van 30 januari
1997, Stb. 53, breidde de opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED
aanvankelijk uit met “stichtingen en verenigingen als bedoeld in art. 360, derde
lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek”. Later, bij de inwerkingtreding van
de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wet van 17 december
1997, Stb. 697), is de opsomming uitgebreid met de ‘formeel buitenlandse
vennootschappen’. Daarbij is de eerdere uitbreiding met de commerciële stich-

                                                       
99. De vermelding van het Europese economische samenwerkingsverband heeft evenwel geen

betrekking op de jaarrekeningbepalingen uit titel 9 van Boek 2 BW. Die rechtsvorm kent namelijk
eigen jaarrekeningbepalingen, neergelegd in art. 3 lid 4 van de ‘Uitvoeringswet Verordening tot
instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden’. Zie nader de losbladige
‘Rechtspersonen (aanverwante stukken)’, commentaar op art. 3 Uitvoeringswet EESV-verordening
(suppl. 89, augustus 1989). Voor wat betreft de ‘formeel buitenlandse vennootschappen’ is de
jaarrekeningentitel van Boek 2 BW in art. 5 lid 2 van de ‘Wet op de formeel buitenlandse
vennootschappen’ (Wet van 17 december 1997, Stb. 697) op hen van overeenkomstige toepassing
verklaard. “Met dien verstande,” zo is in art. 5 lid 2 bepaald, “dat de openbaarmaking ingevolge art.
394 van dat boek geschiedt door nederlegging ten kantore van het handelsregister, bedoeld in art. 2,
tweede lid.” De definitie van een dergelijke vennootschap volgt uit art. 1 van de Wet op de formeel
buitenlandse vennootschappen: “In deze wet wordt onder formeel buitenlandse ven- nootschap
verstaan een naar een ander dan Nederlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende
kapitaalvennootschap die haar werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verricht en
voorts geen werkelijke band heeft met de staat waarbinnen het recht geldt waarnaar zij is opgericht.
In dit art. worden de landen van het Koninkrijk der Nederlanden als staat aangemerkt.” 
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tingen en verenigingen over het hoofd gezien; de wetgever heeft uiteindelijk de
oude opsomming zoals die luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 30
januari 1997, Stb. 53 uitgebreid met (slechts) de formeel buitenlandse vennoot-
schappen, met als gevolg dat de commerciële stichtingen en verenigingen niet
(meer) voorkomen in de opsomming van rechtsvormen in art. 1 ten 4° WED.
Indien daartoe geroepen zou de Hoge Raad de fout kunnen ‘repareren’, door het
laten wegvallen van de commerciële stichtingen en verenigingen als ‘kennelijke
vergissing van de wetgever’ aan te merken.100 Voor het zover komt ligt het op
de weg van de wetgever om door middel van een reparatiewet de opsomming
alsnog uit te breiden tot de commerciële stichtingen en verenigingen.101

Ook de in het tweede lid van art. 2:360 BW genoemde vennootschappen
(bepaalde commanditaire vennootschappen en bepaalde vennootschappen onder
firma) kunnen niet strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen indien
bijvoorbeeld verzuimd wordt een jaarrekening te publiceren. Hetzelfde geldt
voor een bank die wordt uitgeoefend door een andere (rechts)persoon dan de in
art. 1 ten 4° WED genoemde. Het ontbreken van bedoelde rechtsvormen in de
opsomming van art. 1 ten 4° WED zal in de praktijk echter slechts in beperkte
mate als een gemis worden ervaren. Volgens Koning moeten de in het tweede
lid van art. 2:360 BW genoemde vennootschappen als “witte raaf” worden
aangemerkt,102 terwijl banken veelal zullen worden gedreven door rechtsper-
sonen, genoemd in art. 2:360 lid 1 BW. Voor zover een bank wordt gedreven
door een stichting, lijkt aannemelijk dat in de meeste gevallen sprake zal zijn
van een ‘commerciële stichting’ zoals bedoeld in art. 2:360 lid 3 BW; maar
totdat de WED op dit punt wordt aangepast, is − zo bleek − onzeker of
commerciële stichtingen in verband met schendingen van het jaarrekeningen-
recht strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen.

Artikel 1002 lid 2 Rv
Op grond van art. 999 Rv kunnen ‘belanghebbenden’ van een ‘rechtspersoon,
bank of instelling of onderneming’ vorderen dat zij hun jaarrekening, jaarverslag
of ‘overige gegevens’ conform de voor hen bij of krachtens de wet gestelde
regels inrichten, als zij van oordeel zijn dat de genoemde jaarstukken daaraan
niet voldoen. “Dezelfde bevoegdheid heeft een belanghebbende ten aanzien van
de jaarrekening, het jaarverslag of de daaraan toe te voegen overige gegevens
van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma als bedoeld
in art. 360 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.” Deze civielrechtelijke
jaarrekeningprocedure wordt, zo is gebleken, gevoerd voor de Ondernemings-

                                                       
100. Dat de Hoge Raad daartoe onder omstandigheden bereid is, volgt uit HR 31 maart 1998, NJ 1998,

779 (met betrekking tot art. 116 lid 3 Sv).
101. Overigens is er meer misgegaan met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving van het

vennootschapsrecht. Artikel 2:23, lid 1, tweede volzin BW is tegenwoordig neergelegd in art. 2:19
lid 5, tweede volzin BW. Bij de overheveling van de materie van art. 2:23 BW naar 2:19 BW heeft
de wetgever verzuimd de WED aan te passen; art. 2:23 lid 1, tweede volzin staat nog steeds in art. 1
ten 4° WED, maar de bepaling betreft nu een wetstechnische schakelbepaling.

102. Ondernemingsrecht Tekst & Commentaar (2000), aant. 2 op art. 999 Rv (Koning).
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kamer van het Hof te Amsterdam. Naast belanghebbenden is ook de advocaat-
generaal bij het Hof te Amsterdam bevoegd tot het instellen van de rechts-
vordering (art. 999 lid 2 Rv). “Voor zover de ondernemingskamer de vordering
toewijst, geeft zij aan de rechtspersoon, instelling of onderneming of bank een
bevel omtrent de wijze waarop deze de jaarrekening, het jaarverslag of de
overige gegevens moet inrichten; het bevel bevat daaromtrent nauwkeurige aan-
wijzingen” (art. 1002 lid 1 Rv). In aansluiting hierop is in art. 1002 lid 2 Rv
bepaald:

“De rechtspersoon, instelling of onderneming of bank is verplicht de jaar-
rekening, het jaarverslag of de overige gegevens met inachtneming van
het bevel op te maken, en voor zover het de jaarrekening betreft, te be-
sluiten omtrent de vaststelling en goedkeuring.”

De schendingen van voorschriften gesteld bij art. 1002 lid 2 Rv leveren econo-
mische delicten op (art. 1 ten 4 ° WED).

De begrippen ‘instelling of onderneming’ slaan blijkens art. 999 Rv op de
“instelling of onderneming waarvoor de jaarrekeningvoorschriften van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen (...) gelden”. De bedoelde jaarrekeningvoor-
schriften, neergelegd in het ‘Besluit toezicht beleggingsinstellingen’, richten
zich tot ‘beleggingsinstellingen’.103 ‘Beleggingsinstellingen’ is, zo blijkt uit
art. 1 Wet toezicht beleggingsinstellingen104, het verzamelbegrip voor ‘beleg-
gingsmaatschappijen’ en ‘beleggingsfondsen’. ‘Beleggingsmaatschappijen’ zijn
steeds ‘rechtspersonen’;105 een beleggingsfonds is een “niet in een rechtspersoon
ondergebracht vermogen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkre-
gen gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelne-
mers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen”. In art. 3 van de Wet
toezicht beleggingsinstellingen is bepaald dat “de bepalingen van deze wet en de
daarop berustende bepalingen ten aanzien van een beleggingsinstelling die een
beleggingsfonds is, zijn gericht tot de beheerder”. Uit de voorwaarden die gel-
den voor het aanvragen van een vergunning voor een beleggingsfonds volgt, dat
de ‘beheerder’ van een beleggingsfonds steeds een ‘rechtspersoon met volledige
rechtsbevoegdheid’ zal zijn. In art. 5 Wet toezicht beleggingsinstellingen is na-
melijk bepaald, dat de aanvrager van een vergunning voor een beleggingsfonds
moet ‘aantonen’, dat de beheerder van het fonds een dergelijke rechtspersoon is.
Voor zover het bevel van de Ondernemingskamer betrekking heeft op een ‘in-
stelling of onderneming waarvoor de jaarrekeningvoorschriften van de Wet
toezicht belegingsinstellingen gelden’, is het bevel dus telkens tot een civiel-
rechtelijke rechtspersoon gericht. Het begrip ‘instelling of onderneming’ in art.
1002 lid 2 Rv ziet derhalve slechts op civielrechtelijke rechtspersonen.

                                                       
103. Zie het Besluit van 25 september 1990, Stb. 504 (nadien gewijzigd).
104. Wet van 27 juni 1990, Stb. 380  (nadien gewijzigd).
105. Zie art. 1, aanhef en onder a Wet toezicht beleggingsinstellingen: “In deze wet en de daarop

berustende bepalingen wordt verstaan onder (...) beleggingsmaatschappij: de rechtspersoon die
gelden of andere goederen ter  collectieve belegging vraagt of heeft verkregen teneinde de
deelnemers in de opbrengst van de beleggingen te doen delen (...).”
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Het begrip ‘rechtspersoon of bank’ ziet volgens art. 999 Rv op ‘de rechtspersoon
of een bank waarop titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toe-
passing is’. Het begrip ‘rechtspersoon’ ziet daarmee op de in art. 2:360 leden 1
en 2 genoemde rechtspersonen: de coöperatie, de onderlinge waarborgmaat-
schapij, de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap en de ‘commer-
ciële’ verenigingen en stichtingen. Een bank zal, zo is zojuist gebleken, veelal
door één van die rechtsvormen worden gedreven. In art. 999 Rv is uit-
drukkelijk bepaald dat de jaarrekeningprocedure ook betrekking kan hebben op
de jaarstukken van vennootschappen zoals bedoeld in art. 2:360 lid 2 BW
(bepaalde commanditaire vennootschappen en vennootschappen onder firma).
Vreemd genoeg zijn deze rechtsvormen − anders dan in art. 999 Rv − niet
genoemd in art. 1002 lid 2 Rv. Daardoor is onduidelijk, of het bevel van de
Ondernemingskamer zich tot die rechtsvormen mag richten.

De strafrechtelijke rijkwijdte van art. 1002 lid 2 Rv is niet in de WED
beperkt tot nader genoemde rechtsvormen. Naast de uitdrukkelijk in art. 1002 lid
2 Rv genoemde ‘rechtspersonen’ kunnen ook de genoemde ‘instelling’ en
‘onderneming’ (die telkens ‘rechtspersoon’ zijn) strafrechtelijk als pleger ter
verantwoording worden geroepen. Hetzelfde geldt voor een bank die door een
rechtspersoon wordt gedreven. Wordt een bank gedreven door een niet-rechts-
persoon, dan levert art. 51 lid 3 Sr het antwoord op de vraag of de bank straf-
rechtelijk kan worden aangesproken.

Artikel 2:362 lid 6, laatste zin BW
Als op grond van nieuwe gegevens, bekend geworden na de vaststelling en
goedkeuring van de jaarrekening, blijkt dat de jaarrekening ‘in ernstige mate’
tekortschiet in het inzicht dat die jaarrekening behoort te geven106, dan zal ‘het
bestuur’ een aantal handelingen moeten verrichten. In de laatste zin van art.
2:362 lid 6 BW is voorgeschreven:

“Blijkt nadien dat de jaarrekening in ernstige mate tekortschiet in het ge-
ven van dit inzicht, dan bericht het bestuur daaromtrent onverwijld aan de
leden of aandeelhouders en legt het een mededeling daaromtrent neder ten
kantore van het handelsregister; bij de mededeling wordt een accoun-
tantsverklaring gevoegd, indien de jaarrekening overeenkomstig artikel
393 is onderzocht.” 

Artikel 2:362 lid 6, laatste zin, richt zich tot het bestuur als zodanig. Dit bete-
kent waarschijnlijk niet, dat ‘het bestuur’ van een rechtspersoon als collectief
kan worden vervolgd en gestraft, indien het voorschrift van de bepaling is over-
treden. Uit HR 6 november 1911, W. 9237 blijkt dat indien een bepaling zich tot
‘het bestuur’ als zodanig richt, zij zich tot alle individuele bestuursleden richt
die zijn verenigd in dat bestuur. Hoewel het natuurlijk sterk de vraag is of het
arrest − gezien zijn ouderdom − nog het geldend recht weerspiegelt, zal ik de
uitspraak niettemin bespreken. 

                                                       
106. Zie over dit vereiste art. 2:362 BW.
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Het arrest van de Hoge Raad had betrekking op een uitspraak in hoger beroep
van de rechtbank te Dordrecht inzake vijf verdachten: de voorzitter en de vier
overige leden van het bestuur van de polder Giessen-Oude benedenkerk. Burge-
meester en Wethouders van Giessendam hadden het polderbestuur te kennen ge-
geven dat een bepaalde sloot, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
viel, “op behoorlijke wijze” door een riool of een open goot vervangen diende te
worden. De sloot was verontreinigd, en leverde benadeling op van de volks-
gezondheid, alsmede hinder voor de omgeving. Het bestuur handelde niet con-
form de eisen van B&W van Giessendam, en overtrad daarmee de gemeentelijke
politieverordening. De overtreden bepaling richtte zich tot ‘beheerders van
sloten’; uit het Reglement voor de Polders in Zuid-Holland bleek dat ‘het be-
stuur’ van een polder in die provincie belast was met het beheer over de eigen-
dommen van die polder, waaronder de omstreden sloot. 

Vier van de verdachte bestuursleden werden door de rechtbank in hoger
beroep ontslagen van alle rechtsvervolging; het vijfde bestuurslid was reeds in
eerste aanleg door de kantonrechter vrijgesproken. Ten aanzien van het ontslag
van rechtsvervolging overwoog de rechtbank onder meer dat ‘het bestuur’ aan-
sprakelijk was voor het overtreden van de bepaling uit de politieverordening.107

De afzonderlijke bestuursleden konden volgens de rechtbank niet strafrechtelijk
aansprakelijk zijn voor een handelen of nalaten van ‘het bestuur’, omdat daar-
voor een bijzondere wettelijke voorziening nodig was, die natuurlijk ontbrak. De
Hoge Raad volgde de overwegingen van de rechtbank niet. Hij overwoog:

“(...) dat de Rechtbank bij haar bestreden vonnis uitgaat van de stelling
dat de bij de dagvaarding bedoelde maatregelen door het bestuur van den
polder als zoodanig genomen moesten worden; en dus niet lagen binnen
de bevoegdheid van de leden individueel, terwijl voor het strafrechtelijk
verantwoordelijk stellen van de leden van het bestuur zelf een uitdrukke-
lijke wetsbepaling noodig zou zijn;
O. dat deze beschouwing der Rechtbank is onjuist; dat toch de gerequi-
reerden, weliswaar niet in privé, maar wel in hunnen hoedanigheid van
leden van het bestuur van meergenoemde polder, verplicht waren de
maatregelen te nemen die, zooals ten aanzien van ieder hunner als bewe-
zen is aangenomen, door hen in die hoedanigheid zijn nagelaten; dat dit
ten aanzien van ieder hunner daarstelt diens eigen verzuim, waarvoor hij
dan ook strafrechtelijk verantwoordelijk is (...).” 

Eerder is gebleken dat de schendingen van voorschriften, gesteld bij nader in art.
1 WED genoemde bepalingen uit Boek 2 BW, alleen economische delicten op-
leveren voor zover de bepalingen van (overeenkomstige) toepassing zijn op
nader genoemde rechtsvormen. Het normadressaatschap van art. 2:362 lid 6,
laatste zin, wordt daardoor ook gekleurd. Alleen bestuursleden van de in art. 1
ten 4° WED genoemde rechtspersonen kunnen de bedoelde economische de-
licten plegen. Deze beperking heeft voor de praktijk nauwelijks gevolgen, zo is

                                                       
107. De overwegingen van de rechtbank zijn ontleend aan de conclusie van A-G Van Hangest baron

d’Yvoy voor HR 6 november 1911, W. 9237.
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eveneens eerder gebleken, behalve mogelijk ten aanzien van commerciële stich-
tingen en verenigingen.

5.6.6 Het oude mededingingsrecht

De centrale strafbaarstelling van de eerste Nederlandse kartelregeling, de Onder-
nemersovereenkomstenwet uit 1935, richtte zich tot een ieder. De strafbepaling
had betrekking op het handelen in strijd met verplichtingen, ‘opgelegd’ bij art. 6
lid 2 en 4 van de wet: “Hij die opzettelijk handelt in strijd met een verplichting
opgelegd bij art. 6, lid 2 en lid 4, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste
tien duizend gulden” (art. 11 Ondernemersovereenkomstenwet). In art. 6 lid 2
van de wet was bepaald: “Een ieder is verplicht zich te onthouden van gedra-
gingen, waardoor hij een ander rechtens of economisch in zijn vrijheid beperkt
ten aanzien van datgene, hetwelk naar zijn aard onder een onverbindend ver-
klaarde overeenkomst zou vallen. Deze verplichting geldt tegenover een ieder,
die bij het voortbestaan van bedoelde vrijheid een redelijk belang heeft.” Het
voorschrift van het vierde lid van art. 6 diende in samenhang met het derde lid
van die bepaling te worden gelezen. Artikel 6 lid 3 gaf de minister de bevoegd-
heid nadere voorschriften te stellen ten aanzien van handelingen, “die naar hun
aard onder een onverbindend verklaarde overeenkomst zouden vallen.” Het vier-
de lid bepaalde: “Degene, voor wien een voorschrift ingevolge het vorige lid is
vastgesteld, is tot nakoming daarvan gehouden tegenover ieder, die bij die na-
koming een redelijk belang heeft.”

Aangenomen mag worden, dat de strafbepaling alleen door natuurlijke per-
sonen kon worden overtreden. Uit niets blijkt dat een rechtspersoon terzake van
de in de wet geformuleerde strafbare feiten kon worden vervolgd en gestraft. De
wet erkende overigens wel het bestaan van rechtspersonen. In een aantal bepa-
lingen bezigde de wet namelijk het begrip ‘personen’, zoals in de definitie van
het begrip ‘ondernemersovereenkomsten’ (art. 1 onder c van de wet): “afzonder-
lijke bedingen en besluiten, economische verhoudingen betreffende, welke ver-
plichtingen inhouden, wijzigen of doen te niet gaan tusschen personen, die een
bedrijf uitoefenen in eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin, of
die daarbij betrokken zijn, alsmede tusschen bovengenoemde personen en hun
organisaties (...).” Aangezien art. 1 onder b van de wet het begrip ‘personen’
definieerde als “natuurlijke personen en rechtspersonen”, bestreek de wet ook
ondernemersovereenkomsten die tussen rechtspersonen tot stand waren geko-
men.

De cenrale strafbepalingen van de Duitse opvolger van de Ondernemers-
overeenkomstenwet, het Kartelbesluit uit 1941, richtten zich eveneens tot ‘een
ieder’. In de leden 1 en 2 van art. 15 van het besluit was bepaald:

“1. Met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste
vijfentwintig duizend gulden wordt gestraft: 1) hij die een bij of krachtens
dit besluit gesteld voorschrift of opgelegde verplichting niet naleeft; 2) hij
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die bij het doen van de bij of krachtens dit besluit verlangde kennisgevin-
gen, inlichtingen, opgaven of mededeelingen onjuiste opgaven doet.
2. Indien de schuldige een der feiten, bedoeld in het eerste lid, opzettelijk
begaat, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren
of geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden.”

Anders dan de Ondernemersovereenkomstenwet kende het Kartelbesluit aan-
vankelijk een speciale voorziening voor het geval dat één van de strafbaar ge-
stelde feiten ‘door of vanwege een rechtspersoon’ zou worden begaan. In dat ge-
val diende de strafvervolging te worden ingesteld, en de straf te worden uitge-
sproken, tegen “hem, die tot het feit opdracht gaf of bij het verboden handelen of
nalaten de feitelijke leiding had” (art. 15 lid 4 Kartelbesluit). Sedert 1951 verliep
de handhaving van het Kartelbesluit via de WED; art. 82 van die wet schrapte
het bepaalde in art. 15 lid 4 van het Kartelbesluit, met als gevolg dat rechts-
personen op grond van art. 15 (oud) WED voortaan zelf konden worden gestraft
wegens een schending van het Kartelbesluit. 

De voorschriften van de Wet Economische Mededinging richtten zich tot 1
september 1995 onder meer tot de ‘eigenaren van ondernemingen’. Een voor-
beeld betreft art. 2 lid 1 van de WEM, dat ten tijde van de inwerkingtreding van
de wet als volgt luidde:

“Van een mededingingsregeling moet op de door Onze Minister van Eco-
nomische Zaken te bepalen wijze aan hem mededeling worden gedaan
door: a. de eigenaren van in Nederland gevestigde ondernemingen, die bij
de regeling zijn betrokken; b. degene, die naast de eigenaren partij is bij
de overeenkomst dan wel het burgerrechtelijk besluit heeft genomen;
c. degene, die zich jegens de eigenaren schriftelijk tot uitvoering van de
regeling of tot nakoming van de mededelingsplicht heeft verbonden.”

Het begrip ‘onderneming’ was aanvankelijk nader omlijnd in art. 1 lid 2 van de
WEM: “Deze wet verstaat onder onderneming mede een bedrijf, waarmede niet
wordt beoogd het maken van winst.” Over het begrip ‘onderneming’ werd des-
tijds in de kamerstukken opgemerkt dat het niet doelde op degene “die een zaak
drijft”, maar op “de zaak zelf”. “De naamloze vennootschap of andere natuur-
lijke of rechtspersoon, die de zaak drijft, wordt in het ontwerp aangeduid als
eigenaar van de onderneming.”108 

De overtredingen van nader in de WED aangegeven voorschriften, gesteld
bij of krachtens onder meer art. 2 WEM, leverden economische delicten op.
Aangezien in art. 15 (oud) WED, voor wat betreft economische delicten, de
vervolgbaarheid en de strafbaarheid van rechtspersonen was erkend, konden
rechtspersonen, die als eigenaar van een onderneming bij een mededingings-
regeling waren betrokken, worden gestraft indien (bijvoorbeeld) geen mede-
deling van de regeling was gedaan. Degene die tot het economische delict op-
dracht had gegeven en degene die daaraan feitelijke leiding had gegeven, kon
eveneens worden vervolgd en gestraft wegens het door de eigenaar-rechts-

                                                       
108. TK 1953-1954, 3295, nr. 3, p. 14. 
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persoon begane delict. Sedert 1976 verliep de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon-eigenaar en de feitelijk leidinggever en opdrachtgever via art. 51 Sr.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de reikwijdte van de WEM uit-
gebreid tot zogenaamde ‘vrije-beroepsbeoefenaren’, die nader bij of krachtens
art. 1a van de wet werden of konden worden aangewezen. Later was de wet-
gever van mening, dat alle vrije-beroepsbeoefenaren onder de werking van de
WEM behoorden te vallen.109 Daartoe werden de begrippen ‘eigenaren van
ondernemingen’ en ‘vrije-beroepsbeoefenaren’ uit de WEM geschrapt, en ver-
vangen door het overkoepelende begrip ondernemer. Dit begrip werd in de wet
omschreven als “een natuurlijke persoon, die door het uitoefenen van een beroep
of bedrijf, anders dan in loondienst, en een rechtspersoon, die met als doel de
uitoefening van een beroep of bedrijf, aan het economisch verkeer deelneemt,
met of zonder winstoogmerk.”110 Dit begrip zou volgens de toelichting op de
wetswijziging in de praktijk ‘veelal’ overeenkomen met de wijze waarop het
begrip ‘onderneming’ in de Europese kartelbepalingen (de artt. 81 en 82 van het
EG-Verdrag)111 door de Europese Commissie en het Hof van Justitie werd uit-
gelegd.112 Het Nederlandse begrip ‘ondernemer’ had volgens de toelichting
evenwel een ruimere strekking dan het Europese begrip ‘onderneming’. De toe-
lichting verwees naar een uitspraak van het Hof van Justitie, waarin de Europese
rechter zou hebben uitgemaakt dat organen, die ‘uitsluitend’ een sociale functie
vervulden, zoals bepaalde ziekenfondsen, geen ‘ondernemingen’ waren. Voor
zover dergelijke organen echter aan het ‘economisch verkeer’ deelnamen, kon-
den zij niettemin onder de werking van de Nederlandse wet worden gebracht,
aldus de toelichting. Dit werd nog eens benadrukt door het gegeven dat in de
definitie van ‘ondernemer’ uitdrukkelijk was bepaald dat ook degene die een
beroep of bedrijf zonder winstoogmerk uitoefende, als ondernemer moest wor-
den aangemerkt.113

                                                       
109. TK 1992-1993, 23306, nr. 3, p. 3 en 4.
110. Deze en andere wijzigingen werden doorgevoerd door middel van de Wet van 2 november 1994,

Stb. 801, ‘tot wijziging van de Wet economische mededinging (vergroting van de effectiviteit)’. De
definitie van ‘ondernemers’ werd opgenomen in art. 1 lid 1 van de WEM.

111. Ten tijde van de totstandkoming van de wijzigingswet waren de kartelbepalingen neergelegd in de
artt. 85 en 86 van het EG-Verdrag.

112. TK 1992-1993, 23306, nr. 3, p. 4.
113. Uiteindelijk lijken de opmerkingen in de toelichting een onjuiste interpretatie te zijn geweest van de

Europese rechtspraak. De uitspraak waar de toelichting naar verwees betrof HvJ 17 februari 1993,
C-159/91 en C-160/91, Jur. 1993, I-637 (Poucet et Pistre). Leeflang (2000), p. 5, merkt over deze
uitspraak op: “In deze zaak was sprake van een combinatie van factoren op grond waarvan de
sociale zekerheidskassen niet als onderneming werden aangemerkt omdat zij zich bezighielden met
een taak van zuiver sociale aard, hetgeen berustte op het beginsel van nationale solidariteit en ieder
winstoogmerk miste.” Later heeft het HvJ echter bepaald, zo valt bij Leeflang te lezen, dat het
‘ontbreken van winstoogmerk’ niet doorslaggevend is bij de vraag, of sprake is van een
onderneming (de schrijver verwijst naar HvJ 16 november 1995, C-244/94, Jur. 1995, I-4013).
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5.6.7 De Mededingingswet

Artikel 56 lid 1 Mw
De WEM werd in 1998 opgevolgd door de huidige Mededingingswet. Deze wet
wordt, zo is gebleken, niet strafrechtelijk, maar bestuursstrafrechtelijk gehand-
haafd. De Mededingingswet kent daartoe, zo bleek eerder, een aantal boetebe-
palingen. In art. 56 lid 1 van de Mw is bepaald, wanneer een boete kan worden
opgelegd als het ‘verbod van mededingingsafspraken’ is overtreden (neergelegd
in art. 6 lid 1 Mw), of als het ‘verbod van misbruik van een economische
machtspositie’ is overtreden (neergelegd in art. 24 lid 1 Mw). Artikel 6 lid 1 van
de Mw luidt als volgt: “Verboden zijn overeenkomsten tussen ondernemingen,
besluiten van ondernemersverenigingen en onderling afgestemde feitelijke ge-
dragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de
mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd,
beperkt of vervalst.” Artikel 24 lid 1 Mw bepaalt kortweg: “Het is onderne-
mingen verboden misbruik te maken van een economische machtspositie.”

De begrippen ‘onderneming’ en ‘ondernemersvereniging’ zijn nader in de
wet gedefinieerd. De begrippen sluiten aan bij de wijze waarop de begrippen in
het Europese kartelrecht worden gehanteerd.114 Een onderneming is volgens art.
1 onder f Mw “een onderneming in de zin van art. 85, eerste lid van het Ver-
drag”. Met ‘Verdrag’ wordt gedoeld op het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Gemeenschap (art. 1 onder d Mw). Evenzo is een ‘ondernemersvereniging’
een “ondernemersvereniging in de zin van art. 85, eerste lid, van het Verdrag”
(art. 1 onder g Mw). Volgens de toelichting wordt het begrip ‘onderneming’
door het Hof van Justitie uitgelegd als “iedere entiteit die, ongeacht rechtsvorm
of wijze van financiering, een economische activiteit vervult”, zonder dat sprake
hoeft te zijn van een winstoogmerk.115 “Een ondernemersvereniging in de zin
van art. 85 van het Verdrag is een organisatie die een aantal ondernemingen
verenigt. De organisatie hoeft niet de juridische vorm van een vereniging te
hebben, een stichting is bijvoorbeeld ook mogelijk. Zelfs is denkbaar dat een
dergelijke organisatie in het geheel geen rechtspersoonlijkheid bezit.”116

De bij de artt. 6 lid 1 en 24 lid 1 Mw behorende boetebepaling, art. 56 lid 1
Mw, mijdt het woord ‘onderneming’ of ‘ondernemersvereniging’. De bepaling
luidt als volgt:

“Ingeval van overtreding van art. 6, eerste lid, of van art. 24, eerste lid,
kan de directeur-generaal de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie
de overtreding kan worden toegerekend: a. een boete opleggen; b. een last
onder dwangsom opleggen.”

                                                       
114. Zie omtrent het ondernemingsbegrip, en de nadere invulling daarvan door de Nma, Glazener en

Jansen (2000), p. 21, 22 en 23. Zie nader over de verhouding tussen het Nederlandse mede-
dingingsrecht en het Europese kartelrecht Slotboom (1999), p. 42 e.v.

115. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 58.
116. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 58. Zie over het begrip ‘onderneming’ nader Mok (1998a), p. 85 e.v.

Niet doorslaggevend is, of de ondernemersvereniging een winstoogmerk heeft (Leeflang (2000),
p. 13 en 14).
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De boete kan dus worden opgelegd aan de natuurlijke persoon of de rechts-
persoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend. In de toelichting op
het ontwerp van de Mededingingswet is hierover opgemerkt: “De omschrijving
van degene aan wie de boete of last wordt opgelegd wijkt af van de formulering
van de verbodsnorm, die zich richt tot ondernemingen. Zoals in de toelichting op
art. 6 is uiteengezet, gaat het hier om een economisch begrip. Dit begrip valt niet
samen met de juridische begrippen rechtspersoon of natuurlijke persoon. (...)
Een boete kan evenwel niet worden opgelegd aan een juridisch niet bestaande
“economische eenheid” maar alleen aan een natuurlijke persoon of rechts-
persoon. Dit is ook de praktijk van de Commissie. Deze beziet van geval tot
geval aan welke “rechtspersoonlijkheid bezittende eenheid” een boete moet
worden opgelegd. Beslissend is de aard van de betrekkingen tussen de onder-
nemingen van de groep of het concern (...).”117 

Uitdrukkelijk volgt uit de toelichting dat de boetebepaling niet is bedoeld
om de bestuurders van een rechtspersoon ‘persoonlijk’ aansprakelijk te stellen
wegens schendingen van het mededingingsrecht. Daarmee is aangesloten bij het
Europese kartelrecht, waarin bestuurdersaansprakelijkheid eveneens niet voor-
komt.118 De minister van economische zaken schreef in de toelichting: “Ik wijs
ten slotte erop dat de voorgestelde bepaling niet beoogt bestuurders persoonlijk
aansprakelijk te stellen. Met de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de
overtreding kan worden toegerekend wordt gedoeld op de eigenaar van een
onderneming.”119 Uiteindelijk is, op verzoek van de vaste commissie voor eco-
nomische zaken, art. 56 Mw uitgebreid met een vierde lid, waarin uitdrukkelijk
is bepaald dat een bestuurder van een rechtspersoon niet wordt beschouwd als
een natuurlijke persoon, zoals bedoeld in de boetebepaling.120

De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een overtreding van art. 6
of art. 24 kan worden toegerekend, is dus telkens een persoon die kan worden
aan- gemerkt als de ‘eigenaar van de onderneming’, waarbinnen het overtreden
van het voorschrift heeft plaatsgevonden. De wetgever heeft aldus een mede-
dingingsrechtelijk daderschapsbegrip gecreëerd. Dader van een gebleken schen-
ding van art. 6 of art. 24 is de eigenaar van de onderneming, aan wie de over-
treding kan worden toegerekend. In wezen is in art. 56 Mw functionele veran-
twoordelijkheid vastgelegd: de eigenaar van de onderneming is dader voor zover
de feitelijk plaatsgevonden schending van een mededingingsvoorschrift op zijn
conto kan worden geschreven, of als, met andere woorden, de schending hem
kan worden toegerekend.121

                                                       
117. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 86.
118. In voorkomende gevallen wijkt men uit naar het civiele recht om bestuurders aan te pakken; zie

Gritter (1998), p. 170 noot 38.
119. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87.
120. Zie hieromtrent TK 1995-1996, 24707, nr. 5 p. 44 en TK 1996-1997, 24707, nr. 6, p. 99 (nota naar

aanleiding van het verslag) en nr. 7, p. 3 (nota van wijziging). Aannemelijk is, dat ook de
bestuurder-rechtspersoon van aansprakelijkheid is uitgesloten. Zie nader Mededingingswet Tekst en
Commentaar (2000), aant. 7 op art 56 (Verweij), alsmede Gritter (1998), p. 167. 

121. Quaedvlieg (2001), p. 208 noot 184, acht deze zienswijze niet juist. “(D)e onderneming is als
zodanig dader; de toerekening aan de eigenaar geschiedt voor die gevallen waarin de onderneming
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Uit de uitspraak van de Nma in de zaak HWS Holding en Scheuten (D-G Nma
13 oktober 2000, zaaknr. 1316/20) blijkt dat de Nma de juridische constructie
van een onderneming niet doorslaggevend acht voor de bepaling van de aanspra-
kelijke persoon. In deze zaak werd een bestuurder van een onderneming aan-
sprakelijk geacht wegens een schending van één van de bepalingen betreffende
het concentratietoezicht (art. 34 jo art. 74 lid 1 Mw)122. De beboeting hing
samen met de bijzondere omstandigheid dat de bestuurder op grond van zijn
aandeelhouderschap ‘controlerende macht’ uitoefende over een onderneming en
“anders dan louter een bestuurder” economisch betrokken was bij de onder-
neming. De bijdrage van de onderneming aan de overtreding in kwestie, en de
bijdrage van de bestuurder, konden volgens de Nma worden vereenzelvigd; aan
beiden werd daarom een boete opgelegd. In wezen werd de bestuurder als
‘drijver’ of eigenaar van de onderneming aangemerkt; indien de bestuurder
‘enkel’ bestuurder was geweest, en niet tevens invloedrijk aandeelhouder, is
aannemelijk dat de Nma had afgezien van boeteoplegging aan de bestuurder.
‘Piercing the veil’ is, zo blijkt, de Nma niet vreemd.

Voor zover een ondernemersvereniging een verbodsbepaling heeft over-
treden, kan deze vereniging zelf worden beboet, althans voor zover de ‘vereni-
ging’ rechtspersoonlijkheid heeft. Indien dat niet het geval is, zal de boete kun-
nen worden opgelegd aan de eigenaren van de aan de vereniging deelnemende
rechtspersonen, aan wie de overtreding kan worden toegerekend.123 

Concentratietoezicht
De bepalingen die de directeur-generaal de bevoegdheid geven een boete op te
leggen in verband met schendingen van de voorschriften, die zijn gegeven in het
kader van het concentratietoezicht, lijken een iets genuanceerder beeld van het
normadressaatschap te geven. De boetebepalingen die verband houden met het
concentratietoezicht zijn neergelegd in de artt. 71 tot en met 75. De artt. 71, 74
en 75 voorzien in de mogelijkheid een boete op te leggen aan de rechtspersoon
of de natuurlijke persoon, aan wie een nader omschreven overtreding kan wor-
den toegerekend. De artt. 72 en 73 bieden de mogelijkheid een boete op te leg-
gen aan ‘degene’ die nader omschreven gedragingen heeft verricht. Noch in de
eerste groep bepalingen, noch in de tweede groep bepalingen is de bestuurder
                                                       

zelf geen natuurlijke persoon of rechtspersoon is, omdat slechts aan deze een boete kan worden
opgelegd.” Dit zou eventueel kunnen kloppen, indien de wet had bepaald dat de eigenaar van de
onderneming ‘wordt’ beboet zodra is gebleken van de schending van een mededingingsvoorschrift.
De wet bepaalt evenwel, dat de boete kan worden opgelegd aan degene, aan wie de overtreding kan
worden toegerekend. Een min of meer vergelijkbare kwestie doet zich in het fiscale strafrecht voor
met betrekking tot de ‘fiscale eenheid’. Een fiscale eenheid wordt, na een daartoe strekkende
beschikking van de belastinginspecteur, in het fiscale recht gezien als ‘belastingplichtige’. De
fiscale eenheid wordt in het kader van de strafrechtelijke handhaving evenwel niet erkend als
mogelijke dader van fiscale delicten. De strafrechtelijke handhaving dient zich noodzakelijkerwijs
te richten tot de rechtspersonen, die tezamen de fiscale eenheid vormen. Deze rechtspersonen
kunnen afzonderlijk of gezamenlijk wegens het medeplegen van fiscale delicten worden vervolgd.
Zie hieromtrent HR 29 juni 1999, NJ 1999, 716, m. nt. JdH.

122. De bepalingen in het kader van het concentratietoezicht zullen verderop nog worden besproken.
123. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 87.
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van een rechtspersoon expliciet van aansprakelijkheid uitgesloten. Nadere be-
schouwing van de voorschriften, die op basis van de artt. 71 tot en met 75 bij
overtreding kunnen worden beboet, leidt evenwel tot de conclusie dat ook in het
kader van de schending van de bepalingen, gegeven voor het concentratie-
toezicht, alleen boetes kunnen worden opgelegd aan de natuurlijke personen of
rechtspersonen die als eigenaren van de betrokken ondernemingen kunnen
worden aangemerkt. Om een goed beeld te krijgen van die voorschriften, zal
kort het systeem van concentratietoezicht worden geschetst. De bijbehorende
boetebepalingen zullen daarbij worden betrokken.

Kernbepaling van het concentratietoezicht is art. 34 Mw: “Het is verboden
een concentratie tot stand te brengen voordat het voornemen daartoe aan de
directeur-generaal is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken.” De
natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie het niet doen van de melding kan
worden toegerekend, kan worden beboet (art. 74 lid 1 Mw). Om ‘gewichtige
redenen’ kan de directeur-generaal aan degene die een melding heeft gedaan
ontheffing verlenen van het verbod van art. 34 (art. 40 lid 1 Mw). Deze ont-
heffing kan onder beperkende voorwaarden worden verleend. Indien die voor-
waarden niet worden nageleefd, kan een boete worden opgelegd aan de rechts-
persoon of natuurlijke persoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend
(art. 40 lid 2 jo. art. 71 Mw). ‘Degene’ die onjuiste gegevens verstrekt in het
kader van een melding kan eveneens worden beboet (art. 73 Mw).

Binnen vier weken na het doen van de melding beslist de directeur-generaal
van de Nma of een vergunning is vereist voor de concentratie (art. 37 lid 1 Mw).
Is dat het geval, dan geldt het verbod van art. 41 lid 1 Mw: “Het is verboden
zonder vergunning een concentratie tot stand te brengen, waarop een mede-
deling op grond van art. 37, eerste lid, dat een vergunning is vereist, betrekking
heeft”. De natuurlijke persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding van dat
verbod kan worden toegerekend, kan worden beboet (art. 74 lid 1 Mw). De
aanvraag tot vergunning dient bij de directeur-generaal te worden ingediend (art.
42 lid 1 Mw). “Een onderneming verstrekt desgevraagd aan de directeur-
generaal de inlichtingen omtrent bedrijfsgegevens van die onderneming, die
voor de beoordeling van een aanvraag om vergunning redelijkerwijs nodig zijn”
(art. 43 Mw). Deze bepaling richt zich, zo volgt uit de toelichting op die bepa-
ling, tot andere ondernemingen dan de bij de concentratie betrokken onderne-
mingen.124 ‘Degene’ die in strijd handelt met art. 43 kan worden beboet (art. 72
Mw). ‘Degene’ die onjuiste gegevens verstrekt bij een aanvraag om een vergun-
ning, kan eveneens worden beboet (art. 73 Sr). Aan de vergunning kunnen tot
slot voorschriften worden verbonden; worden die voorschriften niet nageleefd,
dan kan de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan
worden toegerekend, worden beboet (art. 75 lid 1 Mw).

                                                       
124. Zie TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 79: “Dit artikel geeft de bevoegdheid inlichtingen te vragen over

bedrijfsgegevens aan niet bij de concentratie betrokken ondernemingen, die in een concreet geval
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van een aanvraag” (toelichting op art. 43 Mw).
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Uit de toelichting op art. 34 Mw volgt dat de plicht tot het melden van een voor-
genomen concentratie rust op de ‘partijen’ die bij de voorgenomen concentratie
betrokken zijn. “De onderhavige bepaling richt zich tot degene die een con-
centratie tot stand brengt. Daaronder valt ieder der bij een concentratie betrok-
ken partijen. Niet is aangegeven wie van hen de melding moet doen, maar in de
rede ligt dat het hierbij doorgaans zal gaan om een gezamenlijk initiatief. Heeft
een der partijen de melding verricht dan kunnen ook de andere zich daarop
beroepen; heeft geen melding plaatsgevonden dan kan dat alle partijen worden
aangerekend.”125 Uit de toelichting op de bijbehorende boetebepaling, art. 74
Mw, volgt dat de eigenaren van de betrokken ondernemingen kunnen worden
beboet als de concentratie niet wordt gemeld. Hetzelfde geldt indien ‘zonder
vergunning’ een concentratie tot stand wordt gebracht (art. 41 lid 1 Mw); die ge-
draging kan eveneens op grond van art. 74 Mw worden beboet. In de toelichting
op art. 74 is geschreven: “De boete en last worden opgelegd aan de natuurlijke
persoon of rechtspersoon, aan wie de overtreding kan worden toegerekend. Deze
formulering komt ook voor in art. 56, eerste lid, en houdt verband met het feit
dat in de omschrijving van het begrip concentratie in art. 27 het begrip onder-
neming wordt gebruikt. Aangezien het niet doen van een melding c.q. vergun-
ningaanvraag alle bij een concentratie betrokken partijen kan worden aangere-
kend, ligt het in de rede dat ook alle partijen dan een sanctie krijgen opgelegd.” 

In de toelichting bij de formulieren, die moeten worden ingevuld in het ka-
der van een melding of een vergunningaanvraag, is hierbij aangesloten.126 In die
toelichting staat geschreven: “De partijen die voornemens zijn een concentratie
tot stand te brengen zijn er verantwoordelijk voor dat deze bijtijds wordt gemeld
(respectievelijk de vergunning daarvoor wordt gevraagd). Wie dit zijn, hangt af
van de aard van de transactie. Bij een fusie zullen het in de regel de fuserende
partijen zijn, bij een overeenkomst tot koop en verkoop van aandelen of activa,
de kopende en de verkopende partij en bij de oprichting van een gemeenschap-
pelijke onderneming, de oprichtende partijen. Een melding of vergunningaan-
vraag kan door elk van de betrokken partijen worden ingediend en kan door of
namens meerdere partijen gezamenlijk worden ingediend. Uit mee te zenden
schriftelijke machtigingen moet blijken welke personen bevoegd zijn om als ver-
tegenwoordiger en/of contactpersoon van een of meer partijen op te treden.”127

                                                       
125. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 76.
126. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een digitale versie van het ‘Formulier melding con-

centratie en formulier aanvraag vergunning’. Het model van het formulier is vastgesteld bij besluit
van de plaatsvervangend Directeur-Generaal van de Nma (besluit van 19 december 2000,
nr. 00072637, Stc. 2000, 249). De digitale versie van het formulier is beschikbaar op
http/www. nma-org.nl. 

127. Formulier melding concentratie en formulier aanvraag vergunning, digitale versie, p. 3. Mok lijkt
niet te eisen dat degene die namens een partij meldt, vertegenwoordiger is van die partij. Hij is van
mening dat aan de meldingsplicht is voldaan, “als wie dan ook heeft gemeld”. “Daarbij is niet alleen
te denken aan een vertegenwoordiger van de bij de voorgenomen concentratie betrokken onder-
neming, maar ook een adviseur, bijvoorbeeld advocaat, notaris, accountant of belastingconsulent”
(Mok (1998a), p. 245 en 246). De Nma eist daarentegen dat uit een schriftelijke machtiging blijkt
dat door een daartoe bevoegd persoon is gemeld.
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Wederom blijkt, mede gezien de verwijzing van de wetsontwerper naar art. 56
lid 1 Mw, dat het begrip ‘natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de over-
treding kan worden toegerekend’ uitsluitend ziet op de eigenaren van de betrok-
ken ondernemingen. Slechts zij kunnen worden beboet, indien een concentratie
niet wordt gemeld.

Ondanks het ontbreken van een bepaling, waarin de bestuurders van aan-
sprakelijkheid zijn uitgesloten, zal ook een bestuurder van een rechtspersoon
niet kunnen worden beboet indien sprake is van een schending van de voor-
schriften, gegeven in het kader van het concentratietoezicht. Bij art. 56 Mw is de
uitdrukkelijke uitsluiting van aansprakelijkheid van de bestuurder op verzoek
van de vaste commissie van economische zaken in de wet opgenomen; maar ook
zonder die bepaling was de minister van mening dat bestuurders geen ‘natuur-
lijke personen’ zijn, aan wie een overtreding kan worden toegerekend. Het voor-
gaande zal eveneens gelden voor de andere boetebepalingen die zich richten tot
de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden
toegerekend: de artt. 71 en 75 Mw.

De boetebepalingen van de artt. 72 en 73 richten zich zoals gezegd tot
‘degene’ die zekere gedragingen verricht. Het betreft het niet-geven van in-
lichtingen, die nodig zijn voor de beoordeling van een vergunningaanvraag (art.
43 jo. art. 72 Mw) en het doen van onjuiste opgaven bij een concentratie-
melding of vergunningaanvraag (artt. 34 en 41 lid 1 jo. art. 73). Aangezien,
zoals is gebleken, de melding en de vergunningaanvraag als zodanig door de bij
de concentratie betrokken partijen dient te geschieden, of door hun vertegen-
woordigers, mag worden aangenomen dat alleen de betrokken partijen kunnen
worden beboet wegens het (al dan niet via een vertegenwoordiger) doen van
onjuiste opgaven. Ook op grond van art. 73 kunnen derhalve alleen de eigenaren
van ondernemingen worden beboet.128

De bepaling van art. 72 Mw heeft een iets andere strekking, omdat art. 43
Mw ziet op het vragen van inlichtingen aan niet bij de concentratie betrokken
ondernemingen. In de toelichting op art. 43 Mw staat geschreven: “Dit art. geeft
de bevoegdheid inlichtingen te vragen over bedrijfsgegevens aan niet bij de con-
centratie betrokken ondernemingen, die in een concreet geval redelijkerwijs no-
dig zijn voor de beoordeling van een aanvraag.” Uit de toelichting lijkt te volgen
dat de inlichtingen van ondernemingen kunnen worden gevraagd; weigert de
‘onderneming’ de inlichtingen te verstrekken, dan lijkt aannemelijk, mede ge-
zien de reikwijdte van de overige boetebepalingen, dat slechts de eigenaar van
de onderneming kan worden beboet.

De tot nu toe besproken aansprakelijkstellingen hebben dus een zeer beperk-
te reikwijdte; slechts de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die als eigenaar
van de onderneming kan worden aangemerkt, kan ter verantwoording worden
geroepen. Elders is betoogd dat deze beperkte reikwijdte voor de meeste schen-

                                                       
128. Vergelijk Mededingingswet Tekst en Commentaar (2000), aant. 2 op art. 73 (Verweij): “De ver-

plichting om juiste en volledige gegevens te verstrekken in verband met deze melding, richt zich in
het bijzonder tot de partij of de gezamenlijke partijen die de melding hebben gedaan.”
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dingen van de mededingingsrechtelijke regels zal volstaan. In abnormale ge-
vallen van misbruik van rechtspersonen echter, zal het niet kunnen aanspreken
van bijvoorbeeld een bestuurder als feitelijk leidinggever of opdrachtgever als
een gemis kunnen worden ervaren.129 Dit is anders, zo bleek bij de bespreking
van art. 56 lid 1 Mw, indien een invloedrijke bestuurder kan worden vereenzel-
vigd met een onderneming en dus in wezen als ‘eigenaar’ of ‘drijver’ van de on-
derneming moet worden aangemerkt.

Overtredingen van de medewerkingsplicht
Op grond van art. 69 Mw kan een bestuurlijke boete worden opgelegd aan ‘de-
gene’ die in strijd handelt met art. 5:20 lid 1 Awb. Art. 5:20 lid 1 Awb geeft een
algemene plicht tot meewerken aan wettelijke toezichthouders: “Een ieder is
verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn
alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uit-
oefening van zijn bevoegdheden.” Wie niet meewerkt met de ambtenaren van de
Nma die zijn belast met toezichthoudende taken en onderzoekstaken, kan op
grond van de Mededingingswet met maximaal € 4.500 worden beboet. Over-
treding van de medewerkingsplicht kan niet leiden tot een bestraffing op grond
van art. 184 Sr; die bepaling is in het derde lid van art. 69 Mw uitdrukkelijk
buiten toepassing verklaard. De vordering tot medewerking kan zich tot een
ieder richten, dus ook tot een bestuurder van een rechtspersoon. Indien een vor-
dering tot medewerking zich tot de bestuurder heeft gericht, zal de bestuurder
kunnen worden beboet, als hij vervolgens geen medewerking verleent.130

Hoewel een ieder die niet meewerkt aan een tot hem gerichte vordering van
een toezichthouder kan worden beboet, lijkt het alsof de ontwerper van de wet
met name de rechtspersoon als strafbare dader voor ogen heeft gehad. In de toe-
lichting op art. 69 Mw staat geschreven: “De hoogte van de voorgestelde geld-
boete is dezelfde als de boete welke op grond van overtreding van art. 184 Wet-
boek van Strafrecht aan rechtspersonen kan worden opgelegd.”131 De minister is
kennelijk geïnspireerd door de (facultatieve) verhogingsgrond van art. 23 lid 7
Sr. Op grond van art. 184 Sr kan maximaal een geldboete van de tweede cate-
gorie worden opgelegd; dat komt neer op een boete van maximaal € 2.250.132

Indien art. 184 Sr door een rechtspersoon is begaan, mag de rechter, onder voor-
waarden, een boete van de derde categorie opleggen (dus een boete van maxi-

                                                       
129. In december 2001 verschenen er berichten in de pers, waaruit bleek dat de directeur-generaal van de

Nma er voor heeft gepleit dat “managers van grote bedrijven (...) boetes uit eigen zak moeten
betalen als ze zich schuldig hebben gemaakt aan prijsafspraken” (bron: NOS-Teletekst pagina 107,
dinsdag 18 december 2001). Elders is betoogd dat het (onder voorwaarden) kunnen beboeten van
bestuurders de effectieve handhaving van de Mededingingswet ten goede zal komen. Zie nader over
de behoefte aan bestuurdersaansprakelijkheid in het mededingingsrecht Mok (1998a), p. 286 en
Gritter (1998), p. 166 e.v.

130. Vergelijk Mededingingswet Tekst en Commentaar (2000), aant. 2 op art. 69 (Verweij): “Een ieder
kan de geadresseerde zijn van een vordering mee te werken.”

131. TK 1995-1996, 24707, nr. 3, p. 94.
132. Ten tijde van de behandeling van de Mededingingswet betrof die boete maximaal f 5000,-.
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maal € 4.500).133 Dit volgt uit art. 23 lid 7 Sr: “Bij veroordeling van een rechts-
persoon kan, indien de voor het feit bepaalde boetecategorie geen passende be-
straffing toelaat, een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag van
de naast hogere categorie.”134 Bij schending van de mededingingsrechtelijke
medewerkingsplicht kan, anders dan bij overtreding van art. 184 Sr, dus ook aan
natuurlijke personen een boete worden opgelegd van meer dan € 2.250.135

5.6.8 Vierde tranche Awb

Volgens het Voorontwerp vierde Tranche Awb kunnen rechtspersonen in be-
ginsel beboetbare feiten ‘plegen’. In dergelijke gevallen “is dan uiteraard altijd
sprake van functioneel daderschap,” aldus het Voorontwerp.136 Aangezien het
Voorontwerp het functionele daderschap koppelt aan de IJzerdraadcriteria137,
dient het bestuursstrafrechtelijke daderschap van de rechtspersoon kennelijk aan
de hand van diezelfde criteria te worden vastgesteld. Uit de toelichting op het
Voorontwerp blijkt verder, dat niet alleen civielrechtelijke rechtspersonen be-
boetbare feiten kunnen begaan; ook de in art. 51 lid 3 Sr genoemde lichamen,
die met de ‘rechtspersoon’ zijn gelijkgesteld, kunnen worden beboet. “Een en
ander is voor het bestuursrecht vanzelfsprekend van groot belang: veel bestuurs-
rechtelijke voorschriften richten zich tot ondernemingen of instellingen, en dan
behoort de rechtsvorm van de onderneming of instelling niet van invloed te zijn
op de mogelijkheid om een bestuurlijke sanctie op te leggen.”138

In art. 5.0.1 lid 3 is bepaald: “Indien een overtreding is gepleegd door een
rechtspersoon, wordt onder overtreder mede verstaan: degene die tot de over-
treding opdracht heeft gegeven of daaraan feitelijk leiding heeft gegeven.” De
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever worden derhalve, anders dan in het
strafrecht, als pleger van het door de rechtspersoon begane feit aangemerkt. Het
kunnen beboeten van de ‘feitelijk leidinggever’ of ‘opdrachtgever’ volgt reeds
uit de bestuursrechtelijke rechtspraak, zo wordt in het Voorontwerp gesteld
onder verwijzing naar Vz. Afdeling Rechtspraak RvS 24 februari 1984, AB
1984, 480 (m. nt. FO) en Afdeling Bestuursrechtspraak RvS 22 maart 1995, AB
1995, 538 (m. nt. FM).139 Mijns inziens kan uit de genoemde rechtspraak echter
niet worden afgeleid, dat de bestuursrechtelijke rechtspraak reeds vertrouwd is
met de beboetbaarheid van de feitelijk leidinggever of opdrachtgever. In de eer-

                                                       
133. Ten tijde van de behandeling van de Mededingingswet betekende een geldboete van de derde

categorie een geldboete van maximaal f 10.000,-.
134. Indien een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, een maatschap of een doelvermogen de

strafbare dader is, dan geldt het bepaalde in art. 23 lid 7 Sr ook voor hen (zie art. 23 lid 8 Sr). Nota
bene: de rederij is niet afzonderlijk genoemd.

135. Samkalden (2000), p. 219, leidt uit de verwijzing in de wetsgeschiedenis naar art. 184 Sr af dat het
“klaarblijkelijk” de bedoeling is dat “niet de weigerachtige persoon, maar de onderneming wordt
aangesproken op haar medewerkingsplicht”.

136. Voorontwerp, p. 108. 
137. Voorontwerp, p. 106.
138. Voorontwerp, p. 108 en 109.
139. Voorontwerp, p. 109.
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ste plaats betreffen de uitspraken geen gevallen van bestuurlijke beboeting; de
zaak uit 1984 betrof ‘politiedwang’, de zaak uit 1995 betrof een ‘last onder
dwangsom’. In de tweede plaats moeten dergelijke maatregelen volgens de be-
stuursrechtelijke jurisprudentie worden gericht aan degene, die het in zijn macht
heeft een overtreding te beëindigen (zie o.m. de noot onder AB 1995, 538).
Indien dit de bestuurder van een rechtspersoon is, dan mag de last aan de be-
stuurder worden opgelegd. Leeft die de last niet na, dan verbeurt hij een dwang-
som. In beide uitspraken werden zowel een rechtspersoon, als een bestuurder
aangeschreven. Uit de uitspraken valt niet af te leiden, dat het mogelijk is een
bestuurder een dwangsom te laten verbeuren terwijl de daaraan voorafgegane
last aan de rechtspersoon is gericht. Pas als dat het geval zou zijn, zou sprake
zijn van een analogie met art. 51 Sr.

De wijze waarop het begrip ‘rechtspersoon’ in het bestuursstrafrecht figu-
reert is volledig ontleend aan het strafrecht (art. 51 leden 1 en 3 Sr). Het is even-
wel de vraag, of de beboetbaarheid van andere lichamen dan de civielrechtelijke
rechtspersonen geen uitdrukkelijke wettelijke grondslag behoeft, zoals die uit-
drukkelijk wel wordt geleverd in art. 51 lid 3 Sr. Opmerkelijk is verder, dat de
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever als ‘pleger’ worden aangemerkt. Dat
is dus ook het geval bij kwaliteitsdelicten die zich bijvoorbeeld tot de ‘werk-
gever’ richten, terwijl slechts de rechtspersoon over die kwaliteit beschikt. In
wezen worden de feitelijk leidinggever en de opdrachtgever tot normadressaat
gemaakt van voorschriften, die zich (ook) tot rechtspersonen in een bepaalde
kwaliteit richten. Dit staat haaks op de opmerkingen die in het Voorontwerp zijn
gemaakt omtrent het normadressaatschap van beboetbare feiten. Gesteld is
namelijk: “Voor het antwoord op de vraag wie als overtreder kan worden aan-
gemerkt, is in de eerste plaats van belang tot wie het voorschrift zich richt.
Slechts degene tot wie een voorschrift zich richt, kan dit voorschrift overtreden.
Dit is van belang, omdat veel, zo niet de meeste, bestuursrechtelijke voorschrif-
ten zich niet richten tot een ieder, maar slechts tot degene die een bepaalde
kwaliteit bezit, bijvoorbeeld die van vergunninghouder, van werkgever, van
ondernemer of van ontvanger van een uitkering. (...) Het gaat in deze gevallen
steeds om vragen van uitleg van het desbetreffende wettelijke voorschrift. Een
algemene regeling in de Awb kan daarvoor geen oplossing bieden.” Door de
feitelijk leidinggever en opdrachtgever als ‘overtreder’ aan te merken, is toch
een regeling omtrent het normadressaatschap tot stand gekomen.

In het vorige hoofdstuk bleek, dat ook de bestuursstrafrechtelijke mede-
pleger als ‘overtreder’ wordt aangemerkt (art. 5.0.1). Aldus is in het Vooront-
werp Algemene wet bestuursrecht vierde tranche een ‘einheitlicher Täterbegriff’
tot stand gekomen: ‘de overtreder’ is degene die het beboetbaar feit pleegt,
medepleegt en − voor zover de overtreder (ook) een rechtspersoon is − degene
die tot het beboetbare feit opdracht heeft gegeven, of die daaraan feitelijke
leiding heeft gegeven.140 Kennelijk werd het niet opportuun geacht, het feitelijk
leidinggeven en opdrachtgeven als aparte aansprakelijkheidsfiguren te erken-
                                                       
140. VAR-werkgroep (2000) gaat in het geheel niet in op de voorgestelde aansprakelijkheidsfiguren.
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nen. Knigge heeft betoogd dat het aanmerken van de feitelijk leidinggever en
opdrachtgever als ‘pleger’ dogmatisch mogelijk als een ‘stap voorwaarts’ moet
worden beschouwd.141 In een eerder verband heeft hij aangegeven dat hij voor
wat betreft het Nederlandse strafrecht een regeling denkbaar acht waarin de
feitelijk leidinggever en de opdrachtgever onder het begrip ‘pleger’ worden ge-
schaard, omdat zij ofwel zelf de delictsbestanddelen vervullen, ofwel de rechts-
persoon een strafbaar feit ‘doen plegen’ of ‘laten plegen’.142

5.7 De rechtspersoon als primaire normadressaat

5.7.1 Tussenconclusie

Gebleken is dat, volgend op de erkenning van het daderschap en de strafbaar-
heid van de rechtspersoon, eerst in het economische strafrecht en later in het
commune strafrecht, zowel in het jaarrekeningenrecht als in het arbeidsomstan-
dighedenrecht en in het mededingingsrecht het normadressaatschap van de wet-
telijke voorschriften is aangepast. In het strafrechtelijke jaarrekeningenrecht
richten de meeste bepalingen zich tegenwoordig tot de ‘rechtspersoon’; voor-
heen konden slechts natuurlijke personen, en met name de bestuurders van een
rechtspersoon, jaarrekeningdelicten plegen. Het arbeidsomstandighedenrecht,
waaronder het arbeidstijdenrecht, kent primair de ‘werkgever’ als normadres-
saat. Hoewel ook natuurlijke personen ‘werkgever’ kunnen zijn, zal meestal
sprake zijn van een werkgever die rechtspersoon is. Uit de toelichting op de
voorloper van de huidige arbeidsomstandighedenwet, de Arbowet 1980, en de
toelichting op de Arbeidstijdenwet, volgt, zo bleek, dat het begrip ‘werkgever’ is
geïntroduceerd om de werkgever-rechtspersoon in voorkomende gevallen straf-
rechtelijk te kunnen aanspreken. Voorheen richtten de bepalingen zich tot de
hoofden en bestuurders van ondernemingen. Tot de inwerkingtreding van de
WED konden ook in het strafrechtelijke mededingingsrecht enkel natuurlijke
personen als pleger worden aangesproken. De handhaving van het Kartel-
besluit verliep sedert 1951 evenwel via de WED, die in art. 15 (oud) de straf-
baarheid van de rechtspersoon erkende. Ook de Wet economische mededinging
werd in de WED opgenomen. Bij schendingen van de materiële bepalingen van
de huidige Mededingingswet kunnen, zo bleek, slechts de natuurlijke personen
en rechtspersonen die eigenaar van een onderneming zijn worden beboet. Uit-
drukkelijk is in het bestuursstrafrechtelijk gehandhaafde mededingingsrecht al
dan niet expliciet afgezien van de aansprakelijkheid van bestuurders.

                                                       
141. Knigge (2000), p. 94. Vergelijk − met betrekking tot de opdrachtgever − Van Veen (1989), p. 310.
142. Knigge (1992), p. 154
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5.7.2 Het strafvorderingsbeleid

De enkele wijziging van het normadressaatschap, met als gevolg dat rechts-
personen als pleger van kwaliteitsdelicten kunnen worden gestraft, heeft uiter-
aard niet meegebracht dat de bestuurders van een rechtspersoon niet langer kun-
nen worden aangesproken. Afgezien van deelneming kunnen de bestuurders
worden aangesproken indien zij feitelijke leiding hebben gegeven aan het door
de rechtspersoon begane feit, of als zij opdracht hebben gegeven tot dat feit (art.
51 lid 2 Sr). Uit oude en nieuwe handhavingsrichtlijnen en -aanwijzingen van
het OM blijkt evenwel dat het OM de functionarissen van een rechtspersoon in
een aantal gevallen ook niet langer ziet als de primair aan te spreken persoon.
Uit enige beleidsregels blijkt dat de aansprakelijkheid van de functionarissen
wordt gereserveerd voor bijzondere gevallen: in het oog springende verwijtbaar-
heid van de functionaris, recidive van de rechtspersoon en de onmogelijkheid
om de rechtspersoon te vervolgen.

Het ‘achter de hand houden’ van de aansprakelijkheid van de feitelijk lei-
dinggever volgt in de eerste plaats uit de Aanwijzing handhaving Arbeidsom-
standighedenwet van 27 januari 1999 (Stc. 1999, 61). Daarin is geschreven: “Bij
het binnenkomen van een proces-verbaal wordt in het kader van de ‘Compas’-
activiteiten gescreend wie van de in het proces-verbaal genoemde verdachten
wordt ingeschreven; veelal zal dit de rechtspersoon zijn. De feitelijk leiding-
gever wordt dan niet ingeschreven, zodat geen sepot-beslissing behoeft te wor-
den genomen. Blijkt het bedrijf failliet te gaan, of zijn er andere omstandigheden
die de vervolging van de feitelijk leidinggever gewenst maken (bv recidive
waarvan m.n. hem een verwijt kan worden gemaakt), dan kan later alsnog hier-
toe worden overgegaan.” Deze passage kwam ook voor in de door de Aanwij-
zing ingetrokken Richtlijn Handhaving Arbeidsomstandighedenwet (Stc. 1995,
62).

Ook in het milieustrafrecht lijkt de feitelijk leidinggever pas in beeld te ko-
men als met name hem een verwijt kan worden gemaakt. Uit de Aanwijzing
handhaving milieurecht van 8 juni 1999 (Stc. 1999, 119) blijkt namelijk: “Bij
overtredingen die binnen een rechtspersoon zijn gepleegd, is het voor het OM
ook van belang om een goed beeld te hebben van de rol van natuurlijke personen
daarin. Naarmate hen als (mede)plegers of feitelijke leidinggevers een groter
verwijt kan worden gemaakt, zal er reden zijn om hen naast of in plaats van de
rechtspersoon te vervolgen, vooral ook met het oog op de preventie.”

In de Aanwijzing overbelading van 22 september 1998 (Stc. 1998, 204), ge-
geven in het kader van de handhaving van de bij en krachtens de Wet Goederen-
vervoer gestelde regels, wordt kortweg gesteld: “Indien de overtreding wordt be-
gaan door een rechtspersoon wordt het proces-verbaal naar het arrondissement
gezonden in het gebied waar de rechtspersoon statutair gevestigd is.” Hoewel
een vervolging van een feitelijk leidinggever in dat arrondissement niet is uitge-
sloten, lijkt de rechtspersoon ook bij overbelading als de primair aansprakelijke
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persoon te worden gezien.143 In de Aanwijzing Arbeidstijdenwet van 1 oktober
1997, Stc 1998, 42 en 52, staat geschreven dat indien de werkgever een rechts-
persoon is, zowel deze rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld als de
feitelijk leidinggever of de opdrachtgever. De aanwijzing beperkt zich verder
echter tot aanwijzingen omtrent het aanbieden van een transactie aan ‘het be-
drijf’ en het dagvaarden van ‘het bedrijf’. In de inmiddels vervallen Richtlijn
handhaving besluit speelautomaten (Wet op de kansspelen) stond nog een ande-
re grond voor de vervolging van de feitelijk leidinggever: “Mocht na intrekking
van een vergunning de exploitant zijn activiteiten voortzetten, dan ware zowel
tegen de directeur proces-verbaal op te maken als tegen de rechtspersoon. Het
komt namelijk voor, dat na intrekking van een aan de rechtspersoon verleende
vergunning, de directeur van de BV zijn activiteiten voortzet in een nieuwe
BV.”

Tot slot kunnen nog enige beleidsregels worden genoemd, waarin het OM
zich met name tot rechtspersonen lijkt te beperken. De Richtlijn handhaving
Winkeltijdenwet van 13 maart 1997 (Stc. 1997, 100) concentreert zich voor wat
betreft de transactierichtlijnen op ‘ondernemingen’. Echter, voor zover er sprake
is van een concern en de concernleiding als ‘dader’ moet worden aangemerkt,
dient die concernleiding in beginsel te worden vervolgd: “Indien de concern-
leiding als dader kan worden aangemerkt verdient het aanbeveling om niet een
transactievoorstel te doen uitgaan, maar over te gaan tot dagvaarding.” In het
Handhavingsarrangement Wet arbeid vreemdelingen van 6 september 1995, Stc.
1995, 246 zijn slechts strafvorderingsrichtlijnen ten aanzien van werkgevers
opgenomen, die in voorkomende gevallen rechtspersonen kunnen zijn.

5.7.3 De Commissie-Korthals Altes 

De Commissie-Korthals Altes, een commissie die zich in de jaren negentig van
de vorige eeuw heeft beziggehouden met de ‘rechtshandhaving’, heeft uitgespro-
ken, dat strafrechtelijke en civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid ‘van
belang’ is voor de handhaving van wetgeving.144 De commissie gaat daarbij
eveneens uit van de ‘subsidiariteit’ van bestuurdersaansprakelijkheid. Bovendien
wijst de commissie erop dat aansprakelijkstelling van bestuurders kan bijdragen
aan een zorgvuldiger handelen van de rechtspersoon. De commissie schrijft:
“Mogelijkheden voor de overheid of voor derden om bestuurders van een rechts-
persoon aan te spreken voor de handelingen van de rechtspersoon, zijn van
belang voor de rechtshandhaving. Zij kunnen er namelijk toe leiden dat de na-
tuurlijke personen die een rechtspersoon besturen, kunnen worden aangespro-
ken, wanneer de rechtspersoon geen verhaal biedt voor de schulden aan of scha-
de van derden. Ook kunnen zij bijdragen aan een zorgvuldiger handelen van de
rechtspersoon, omdat zij die voor dat handelen verantwoordelijk zijn, zelf voor

                                                       
143. Dit zal niet altijd het geval zijn, omdat sommige wettelijke bepalingen zich specifiek richten tot de

bestuurder van een vrachtwagen.
144. Commissie-Korthals Altes, p. 97.
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de consequenties van onzorgvuldig handelen kunnen worden aangesproken.”145

Uitbreiding van ‘bestuurdersaansprakelijkheid’ is volgens de commissie met
name in het civiele recht opportuun, omdat de aansprakelijkheid van bestuurders
in dat rechtsgebied slechts in beperkte mate bestaat. “De commissie meent dat
een sterke preventieve werking zal uitgaan van een uitbreiding van de aan-
sprakelijkheid van de voor het beleid van de rechtspersoon verantwoordelijke
personen.”146

5.8 Aansprakelijkheidsvoorwaarden

5.8.1 De rechtspersoon

Inleiding
Gebleken is dat de (algemene) erkenning van de strafbaarheid van rechtsperso-
nen in belangrijke mate een pragmatische achtergrond heeft. Noch in de wets-
geschiedenis van de WED, noch in de wetsgeschiedenis van art. 51 Sr is stil-
gestaan bij de rechtstheoretische grondslagen van de strafbaarheid van de rechts-
persoon. Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat ook het vraagstuk betreffende de
voorwaarden waaronder een rechtspersoon dader van een strafbaar feit kan zijn
op even ongecompliceerde wijze is aangepakt. 

De WED en de aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
In de toelichting op de WED werd “welbewust geen stelling genomen” met be-
trekking tot de vraag “of het begaan van een strafbaar feit door een rechtsper-
soon slechts kan gedacht worden als een constructie naar analogie van het be-
gaan van een strafbaar feit door een natuurlijk persoon, dan wel of de rechts-
persoon van nature tot het begaan van een strafbaar feit in staat is.”147 Een ont-
wikkeling langs de laatstgenoemde weg werd in ieder geval niet door de wette-
lijke regeling afgesloten, aldus de toelichting. Wel werd in de wet aangegeven,
in welke gevallen onder meer sprake kon zijn van een door een rechtspersoon
begaan economisch delict. In art. 15 lid 2 WED werd bepaald: 

“Een economisch delict wordt onder meer begaan door of vanwege een
rechtspersoon, een vennootschap, een vereniging van personen of een
doelvermogen, indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit
hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit anderen hoofde handelen in de
sfeer van de rechtspersoon, de vennootschap, de vereniging van personen
of het doelvermogen, ongeacht of deze personen ieder afzonderlijk het
economisch delict hebben begaan dan wel bij hen gezamenlijk de ele-
menten van dat delict aanwezig zijn.”

                                                       
145. Commissie-Korthals Altes, p. 97.
146. Commissie-Korthals Altes, p. 98.
147. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
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Uit de memorie van antwoord volgt dat het begrip ‘sfeer’ uitdrukt “dat het feit
begaan is door personen, die in zodanige verhouding tot de rechtspersoon staan,
dat de elementen van het strafbare feit moeten geacht worden te liggen binnen
de kring van de rechtspersoon, zodat het feit uit strafrechtelijk oogpunt aan de
rechtspersoon moet worden toegerekend.”148 Stoffels schreef met betrekking tot
een voorloper van art. 15 lid 2 WED, art. 3 lid 2 van het BTV: “Ieder, die han-
delt in de sfeer van een rechtspersoon, kan deze strafrechtelijk aansprakelijk
maken voor die handeling.”149

In de toelichting werd met betrekking tot het tweede lid van art. 15 WED
geschreven: “De aanneming van de mogelijkheid van een strafbaar gedrag bui-
ten die voorwaarden om blijft mogelijk. Zo zou dit nodig kunnen zijn, indien de
strafbepaling een zekere hoedanigheid − b.v. het zijn van ondernemer − van de
dader vereist, welke eigenschap alleen bij de rechtspersoon aanwezig is en niet
bij de handelende personen, die uit hoofde van een dienstbetrekking of uit
anderen hoofde in de sfeer van de rechtspersoon hebben gehandeld. Ook de
omissiedelicten zouden wellicht tot zodanige opvatting kunnen dringen.”150

Hieruit lijkt te volgen dat met betrekking tot het daderschap van de rechts-
persoon bij kwaliteitsdelicten en omissiedelicten kan worden afgezien van een
handelen van natuurlijke personen.

Volgens de toelichting zouden meerdere personen ‘tezamen’ de bestand-
delen van een economisch delict kunnen opleveren. De directeur van een naam-
loze vennootschap zou, zo blijkt uit de toelichting, bijvoorbeeld het ‘opzet’ kun-
nen hebben, terwijl iemand van het ‘lagere personeel’ de strafbare handeling zou
hebben kunnen verricht. “Niet ieders handeling behoeft op zichzelf de volledige
uitvoering van het delict te betekenen, als het resultaat van de handelingen van
allen tezamen maar aan de volledige omschrijving van het strafbare feit be-
antwoordt.” Op min of meer dezelfde wijze kon volgens de toelichting, onder
omstandigheden, ‘doen plegen’ in het strafrecht worden aangenomen.151

Artikel 51 Sr
Eerder bleek, dat art. 51 Sr door de regering werd gezien als de laatste stap op
een weg, die in Nederland reeds geruime tijd werd bewandeld. Daaraan voegde
de minister toe: “Het lijkt mij dan ook niet vereist aan de strafbaarstelling van de
rechtspersoon thans een diepgravende rechtstheoretische beschouwing te
geven.”152 Beschouwingen over het daderschap van de rechtspersoon ontbreken
evenwel niet in de toelichting op art. 51 Sr. Die beschouwingen geven blijk van
                                                       
148. TK 1948-1949, 603.5, p. 52.
149. Stoffels (1943), p. 52. Vergelijk Mulder en Doorenbos (2002), p. 39, die − onder aanhaling van

Stoffels − met betrekking tot het oude art. 15 WED schrijven: “De bewoordingen van het oude art.
15, tweede lid, WED, wezen er intussen wel op dat de wetgever op het terrein van het economisch
strafrecht zich nimmer heeft willen vastklampen aan enigerlei orgaantheorie die zou inhouden dat
enkel de gedragingen van een orgaan van de rechtspersoon aan die rechtspersoon mogen worden
toegerekend.”

150. TK 1947-1948, 603.3, p. 19.
151. TK 1947-1948, 603.3, p. 19. 
152. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8. 
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een ‘open’ benadering van het daderschap van de rechtspersoon, een benadering
die recht doet aan de vele verschijningen waarin zich een ‘door de rechtspersoon
begaan feit’ kan voordoen.

Volgens de toelichting werd door de (algemene) strafbaarstelling van de
rechtspersoon ‘aangeknoopt bij een civielrechtelijk begrip’. Gesteld werd:

“Door in het strafrecht rechtspersonen evenals natuurlijke personen straf-
baar te stellen wordt gelijk dit in het civiele recht het geval is uitgedrukt,
dat handelingen van natuurlijke personen, die daarbij in het verband van
de rechtspersoon optreden en te zamen de inhoud van een delict vervullen,
aan de rechtspersoon worden toegerekend. In die gelijkstelling ligt een
zekere fictie besloten. Dat is echter op zichzelf geen bezwaar. Door ge-
bruik te maken van een fictie kan in de wetgeving op beknopte, beeldende
wijze worden uitgedrukt wat anders alleen op een wijdlopige, gecompli-
ceerde, wijze kan worden gezegd.”153

De ‘fictie’ bracht ook mee, dat onder omstandigheden de “subjectieve elementen
van een bepaald delict (opzet of schuld)” aan de rechtspersoon kunnen worden
toegerekend.154 Of het bij een natuurlijke persoon gevonden opzet in een con-
creet geval aan de rechtspersoon kan worden toegerekend hangt volgens de toe-
lichting af van de interne organisatie van de rechtspersoon, en van de taak en de
verantwoordelijkheid van die natuurlijke persoon.155 Soms zal het opzet van een
“lagere functionaris” beslissend zijn, aldus de toelichting, en soms ook niet. “De
maatschappelijke werkelijkheid is in dit opzicht te rijk geschakeerd en te gecom-
pliceerd dan dat deze op een bevredigende manier in een wettelijke definitie lijkt
te kunnen worden vastgelegd.”156

Met betrekking tot art. 51 Sr is bewust afgezien van een in de wet op-
genomen ‘aanwijzing’ omtrent de vaststelling van het daderschap van de rechts-
persoon. Zoals bleek, kende de WED wel een dergelijke ‘aanwijzing’ (art. 15 lid
2). Het bepaalde in art. 15 lid 2 WED had volgens de toelichting op art. 51 Sr
voor de praktijk echter “weinig of geen betekenis gehad”, en zou bij hand-
having in de wet eerder “belemmerend” werken.157 Overigens blijkt van een be-
perkte opvatting van hetgeen in art. 15 lid 2 WED was bepaald. Volgens de toe-
lichting werd met art. 15 lid 2 WED aangegeven “wanneer het bij een in dienst
van een rechtspersoon handelende natuurlijke persoon bestaande opzet of schuld
aan de corporatie kan worden toegerekend”.158 Artikel 15 lid 2 WED beperkte
zich evenwel niet tot de vraag, of en in hoeverre de bij een natuurlijke persoon
gevonden subjectieve gesteldheid aan de rechtspersoon kan worden toege-
rekend. De bepaling had zowel betrekking op de toerekening van subjectieve
‘elementen’, als op de toerekening van gedragingen van natuurlijke personen.

                                                       
153. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 8.
154. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 14.
155. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19.
156. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 19.
157. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 18 en 19.
158. TK 1975-1976, 13655, nr. 3, p. 18.
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Het daderschap van de rechtspersoon in de jurisprudentie van de Hoge Raad
Uit de (gepubliceerde) jurisprudentie van de Hoge Raad lijkt geen eenduidige
visie te kunnen worden gedestilleerd omtrent de wijze waarop ‘het’ daderschap
van de rechtspersoon in een concrete casus zou moeten worden vormgegeven.159

In een aantal arresten, gewezen na het in het vorige hoofdstuk besproken IJzer-
draadarrest, heeft de Hoge Raad de IJzerdraadcriteria van toepassing laten zijn
op de vraag, of een vennootschap onder firma (een met ‘de rechtspersoon’ ge-
lijkgestelde entiteit) als dader van een strafbaar feit kon worden aangemerkt. De
bedoelde arresten zijn reeds in het vorige hoofdstuk besproken: het ‘Tweede
Visserij-arrest’ en het arrest inzake discriminatie in een bar-discotheek. In het
vorige hoofdstuk is reeds gesuggereerd dat deze arresten mogelijk niet van
(doorslaggevend) belang zijn bij de vraag, of een ‘echte’ rechtspersoon een
strafbaar feit heeft begaan. Wellicht verschillen de voorwaarden of de factoren
die het daderschap van een vennootschap onder firma kunnen bepalen van de
voorwaarden of factoren, die het daderschap van een ‘echte’ rechtspersoon kun-
nen meebrengen.

De gepubliceerde jurisprudentie die betrekking heeft op het daderschap van
een ‘echte’ rechtspersoon laat een sterk casuïstisch beeld zien.160 In HR 27
januari 1948, NJ 1948, 197 (m.nt. WP) stond een naamloze vennootschap te-
recht omdat zij een ‘huiskamerameublement’ tegen een hogere dan de toege-
stane prijs had verkocht. Het strafbare feit betrof de overtreding van een prijs-
voorschrift, gesteld krachtens de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939. De
‘Bijzondere politierechter’ had de vennootschap wegens dit feit veroordeeld. De
Hoge Raad kon daarmee instemmen:

“O. dat de Politierechter uit de bewijsmiddelen, gelijk hij kennelijk deed,
als vaststaand kon aannemen, dat de getuige J., chef van de meubelafde-
ling in de zaak der N.V. V. en D. (requirante), in haar dienst uit haar zaak
een huiskamerameublement, dat hij mocht verkopen doch niet boven de
wettelijk geoorloofde en de door de directie op datzelfde bedrag vastge-
stelde prijs, aan een consument heeft verkocht voor een 25 gulden hoge-
ren prijs, om zodoende nadeel voor de N.V. te voorkomen, daar enkele
meubelen van die afdeling door het publiek minder gretig werden ver-
kocht; dat op grond van een dusdanig en dusbedoeld handelen, nu dit kon
strekken om de N.V. in haar bedrijf dienstig te zijn, de Politierechter kon
bewezen verklaren, dat de N.V. bedoeld ameublement, voor bedoelden
hogeren prijs, heeft verkocht (...).”

De naamloze vennootschap kon als dader van de verboden verkoop worden aan-
gemerkt, omdat het handelen van de chef “kon strekken om de N.V. in haar be-
drijf dienstig te zijn”. Het betrof kennelijk een ‘normaal’ handelen, dat ‘nuttig’
                                                       
159. Vergelijk Van Strien (1996), p. 86, die voorzichtigheid geboden acht bij het afleiden van ‘algemene

regels’ uit de jurisprudentie van de Hoge Raad.
160. Mij zijn geen gepubliceerde uitspraken bekend, waarin de Hoge Raad zich expliciet heeft uit-

gesproken over het daderschap van de rechtspersoon met betrekking tot delicten uit het straf-
rechtelijke jaarrekeningenrecht, de Arbowet 1980, de Arbowet 1998, de Atw of de oude Wet
economische mededinging. 
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was voor het bedrijf. Het enkele feit dat de chef van de afdeling ‘eigenmachtig’
had opgetreden, leverde volgens de Hoge Raad niet zonder meer ‘afwezigheid
van alle schuld’ op.

Uit het arrest blijkt dat het daderschap van de rechtspersoon, althans in casu,
niet gekoppeld hoefde te worden aan de betrokkenheid van een orgaan van de
rechtspersoon. In HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474 (m. nt. BVAR) lijkt de
Hoge Raad zich in meer algemene zin te hebben uitgelaten over de vraag, of de
betrokkenheid van een orgaan doorslaggevend is bij de bepaling van het dader-
schap van de rechtspersoon. In deze zaak was aan de chef van een afdeling ten
laste gelegd dat hij primair opdracht had gegeven tot, of feitelijke leiding had
gegeven aan, een door een naamloze vennootschap opzettelijk in haar boek-
houding uitgevoerd ‘crediteren’ van een rekening, dan wel een door een naam-
loze vennootschap opzettelijk begane ‘beschikken over vorderingen’, dan wel
een door een naamloze vennootschap opzettelijk verrichte ‘betaling’. De door de
rechtspersoon begane delicten betroffen telkens overtredingen van het Deviezen-
besluit 1945. Het gerechtshof te Den Haag had de verdachte van de gehele
tenlastelegging vrijgesproken, omdat niet bewezen kon worden dat de rechts-
persoon de genoemde gedragingen had begaan. Meer specifiek had het hof over-
wogen dat “niet is komen vast te staan, dat gezegde handelingen zijn verricht
door verdachte of een ander als orgaan dier N.V.” De Hoge Raad overwoog
daaromtrent, voor zover van belang:

“(...) dat het Hof, door dit laatste vereist te achten voor het vorenomschre-
ven crediteren resp. beschikken door debiteren resp. betalingen verrichten
door voormelde N.V. (...), blijkt ervan te zijn uitgegaan dat, wil een
rechtspersoon als voormelde N.V. hebben gecrediteerd, resp. door debite-
ren hebben beschikt, resp. betalingen hebben verricht als bedoeld in die
bepalingen en daardoor een strafbaar feit hebben begaan in den zin van
art. 36 zoevengenoemd, rechtens telkens behoort vast te staan een − aan
de rechtspersoon als de hare toe te rekenen − overeenkomstige handeling,
verricht door een bepaald aanwijsbaar natuurlijk persoon als orgaan van
die rechtspersoon;
O. te dien aanzien, dat dit echter in den regel niet vereist is bij de tot de
normale uitoefening van een bedrijf als dat dezer N.V. behorende hande-
lingen, waaromtrent de persoon, met of ten gunste of ten laste van wien de
N.V. handelt, niet van haar pleegt te vernemen, welke natuurlijke persoon
die handeling voor haar heeft verricht, gelijk zulks in een bedrijf als dat
van de voormelde N.V. met boekings- en kashandelingen als de talrijke
vorenomschrevene het geval is (...).”

Uit het arrest kan worden − en wordt − afgeleid dat het daderschap van een
rechtspersoon niet uitsluitend hoeft te worden gebaseerd op het handelen van
een ‘orgaan’ van de rechtspersoon.161 Röling lijkt deze strekking echter af te
wijzen. Enerzijds is volgens hem, blijkens het arrest, niet vereist dat het bewijs
van handelen door een rechtspersoon pas geleverd kan worden, “indien het

                                                       
161. Zie Van Elst (1997), p. 26 noot 36.
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handelen als orgaan van bepaalde, met naam en toenaam aangeduide, personen
komt vast te staan”. Maar: “De niet aanwijsbaarheid van de bepaalde natuurlijke
personen is een bewijsmoeilijkheid, die niet behoeft uit te sluiten de opvatting,
dat de N.V. gehandeld heeft omdat anonyme natuurlijke personen als orgaan
gehandeld hebben.” Röling wijst zo op een verbijzonderde orgaantheorie: ano-
nieme personen, die ‘als’ orgaan hebben gehandeld, kunnen de rechtspersoon
strafbaar doen handelen. 

In het arrest inzake het crediteren, beschikken en betalen door een rechts-
persoon lijkt de Hoge Raad erop te wijzen, dat de ten laste gelegde gedragingen
behoorden “tot de normale uitoefening van een bedrijf als dat dezer N.V.” Bij
dergelijke handelingen lijkt in de regel niet te hoeven blijken, wie die gedra-
gingen feitelijk heeft verricht. Bewijs van het feit dat ze zijn verricht, gekoppeld
aan het gegeven dat ze behoren tot de ‘normale’ handelingen binnen het bedrijf,
lijkt voldoende voor het kunnen aannemen van daderschap. Een dergelijke
‘constructie’ van daderschap kan ook in een recenter arrest van de Hoge Raad
worden ontwaard, en wel in het zogenaamde ‘Furazolidonarrest’.162 In deze zaak
was door het Hof te Amsterdam ten aanzien van een rechtspersoon, een besloten
vennootschap, bewezen verklaard dat zij zonder vergunning schadelijke stoffen
in het oppervlaktewater had gebracht. De rechtspersoon had volgens de be-
wezenverklaring “met een werk, te weten een pijp, een rode vloeistof, zijnde een
gevaarlijke stof” in een sloot laten lopen. Voor het Hof was aangevoerd dat de
gedraging niet aan de rechtspersoon kon worden ‘toegerekend’. Het Hof had dit
verweer verworpen, “aangezien gesteld noch aannemelijk is geworden dat het
ten laste gelegde gepleegd zou zijn door een persoon die niet handelde binnen
het kader en onder verantwoordelijkheid van de rechtspersoon”. De Hoge Raad
overwoog met betrekking tot het daderschap: 

“In het licht van de gebezigde bewijsmiddelen moet ’s hofs verwerping
aldus worden begrepen dat de lozing van de schadelijke rode carcinogene
vloeistof Furazolidon, die tijdens de normale produktieprocessen in het
bedrijf van de verdachte pleegt te ontstaan en die in het kader van de nor-
male bedrijfsvoering gedurende een aantal dagen via een lozingspijp van
het bedrijf plaatsvond in een bij dit bedrijf gelegen sloot, moet gelden als
een handeling die aan de verdachte dient te worden toegerekend. Dat oor-
deel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend ge-
motiveerd.”

De lozing van de gevaarlijke stof kwam voor rekening van de rechtspersoon
omdat het een stof betrof die gedurende de normale productieprocessen was ont-
staan, en die in het kader van de normale bedrijfsvoering in het oppervlakte-
water was gebracht. De lozing moest onder die omstandigheden aan de rechts-
persoon worden toegerekend; de lozing ‘gold’ als handeling van de rechts-
persoon. Niet van belang was, welke natuurlijke persoon (of natuurlijke per-
sonen) binnen de rechtspersoon in concreto verantwoordelijk was (waren) voor

                                                       
162. HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 (m. nt. ’tH).
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de lozing. Evenmin was kennelijk van belang, of de verboden lozing was aan-
vaard door de rechtspersoon als zodanig, door de bedrijfsleiding, dan wel door
de werknemers.163

Een recenter arrest, HR 13 november 2001, NJ 2002, 219, lijkt met betrek-
king tot een vergelijkbaar delict een iets genuanceerder beeld te bieden. Aan een
buitenlandse rechtspersoon was ten laste gelegd dat zij in strijd met een voor-
schrift, gesteld krachtens art. 26 Mijnwet continentaal plat, bij het winnen van
delfstoffen vanaf een mijnbouwinstallatie olie of een oliehoudend mengsel in
zee had geloosd. Het winnen van de delfstoffen op de mijnbouwinstallatie was
feitelijk uitgevoerd door een ‘aannemer’ of contractor; dit bedrijf verrichte het
winnen van delfstoffen voor rekening en in opdracht van de verdachte rechts-
persoon. Het hof te Amsterdam oordeelde uiteindelijk dat de verdachte rechts-
persoon de olie had geloosd die feitelijk vanaf de mijnbouwinstallatie, bij het
winnen van delfstoffen, was geloosd. Het hof baseerde dit oordeel onder meer
op het feit dat de boring voor rekening en in opdracht van de verdachte was
verricht, terwijl de verdachte rechtspersoon volgens het hof de leiding en de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de boring had behouden. Dit laatste
leidde het hof onder meer af uit het gegeven dat de verdachte een ‘company
representative’ had aangesteld die de boorwerkzaamheden namens de verdachte
begeleidde. Verder had het hof vastgesteld, dat de driller op het boorplatform
dagelijks rapport uitbracht aan die vertegenwoordiger. “Hieruit blijkt,” aldus het
hof, “dat verdachte zich in belangrijke mate verantwoordelijk voelde voor de
boorwerkzaamheden als voormeld die door X.3 (de contractor, EG) werden
verricht en de gevolgen van die werkzaamheden voor het milieu. Uit voormelde
feiten en omstandigheden leidt het hof af dat verdachte vermocht te beschikken
over de wijze waarop de boorwerkzaamheden werden verricht en dat zij de
wijze waarop deze werkzaamheden werden verricht ook placht te aanvaarden.
Immers, zij hield via haar company representative toezicht op de boorwerk-
zaamheden, liet zich door de driller van X. dagelijks voorlichten over de gang
van zaken en bracht daarover rapport uit aan de toezichthoudende instantie en de
vergunninghouder.”164 Uit de overwegingen blijkt, dat het hof de IJzerdraad-

                                                       
163. Knigge (1997), p. 17 suggereert dan ook, dat het ‘daderschapscriterium’ zoals gehanteerd in het

Furazolidonarrest uiteindelijk een positief effect had op de handhaving van de milieuwetgeving.
Overigens brengt A-G Meijers de overwegingen van de Hoge Raad in overeenstemming met de
IJzerdraadcriteria. Het ‘aanvaarden’ van het verboden gedrag lijkt hij daarbij te baseren op de
verklaring van de vertegenwoordiger van het verdachte bedrijf. Gezien de overwegingen van de
Hoge Raad is het evenwel sterk de vraag, of het vaststellen van ‘aanvaarding’ noodzakelijk was voor
het aannemen van daderschap. Volgens Van Strien (1996), p. 97 kan evenwel niet zonder meer uit
het Furazolidonarrest worden afgeleid, dat de IJzerdraadcriteria niet van toepassing zijn op de vraag
naar het daderschap van de rechtspersoon. In het ‘formele strafrecht’ hoeft, zo suggereert zij,
wellicht niet expliciet te blijken dat aan de IJzerdraadcriteria is voldaan. Het gevaar van een
dergelijke benadering is evenwel, dat de IJzerdraadcriteria worden gezien als de grenzen van
aansprakelijkheid, die − al dan niet met enige uitzonderingen − te allen tijde gelden. In hoofdstuk 4
is − met anderen − betoogd, dat de waarde van de criteria wellicht moet worden gerelativeerd. In
bepaalde situaties zouden zij, zo is gesuggereerd, een ‘rechtsplicht tot ingrijpen’ kunnen funderen.

164. Uit de overwegingen van het hof blijkt, dat het ‘plachten te aanvaarden’ uit objectieve omstandig-
heden wordt afgeleid. In hoofdstuk 4 is reeds betoogd, dat de ‘aanvaardingseis’, een onderdeel van
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criteria niet op ‘traditionele wijze’ toepast; vastgesteld wordt dat de verdachte
vermocht te beschikken over de wijze waarop de boorwerkzaamheden werden
verricht, en dat zij de wijze waarop die werkzaamheden werden verricht placht
te aanvaarden. De IJzerdraadcriteria worden door het hof niet met zoveel
woorden toegepast op de verboden gedraging, het lozen van olie of een olie-
houdend mengsel in zee. 

Uit de overwegingen die de Hoge Raad wijdt aan de bewijsmotivering van
het hof valt niet eenduidig op te maken, hoe hij aankijkt tegen de toepasse-
lijkheid van de IJzerdraadcriteria in deze casus. De Hoge Raad overwoog
namelijk: “In de hiervoor weergegeven overweging van het Hof ligt als diens
oordeel besloten dat het bewezenverklaarde in zee lozen van olie, althans van
een oliehoudend mengsel, aan de verdachte kan worden toegerekend. Dat oor-
deel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het is voorts niet on-
begrijpelijk. Voor een verdere toetsing is in cassatie geen plaats.” Uit de over-
wegingen van de Hoge Raad volgt niet dwingend dat het daderschap van de
rechtspersoon in dit geval moest worden getoetst aan de IJzerdraadcriteria.
Wellicht had de Hoge Raad ook genoegen genomen met een bewijsmotivering
zonder nadere toetsing aan de strenge IJzerdraadcriteria. Maar ook het hof komt,
zo bleek, tot een andersoortige toetsing aan de criteria dan gebruikelijk. Ander-
zijds verschilt de casus van dit arrest op een wellicht belangrijk punt van de
casus van het Furazolidonarrest, met als mogelijk gevolg dat de IJzerdraad-
criteria in dit arrest wel behoorden te worden toegepast. Anders dan in de casus
van het Furazolidonarrest werd het feitelijke lozen verricht door een ander
bedrijf dan het verdachte bedrijf. De boorwerkzaamheden, waarbij de lozing had
plaatsgevonden, waren niet verricht door werknemers in dienst van het
verdachte bedrijf. Gezien de afstand die in dat geval bestaat tussen de opdracht-
gevende rechtspersoon en de contractor, die in relatieve zelfstandigheid de
booropdracht uitvoert, is het misschien niet meer dan redelijk het daderschap
van de opdrachtgevende rechtspersoon te toetsen aan de IJzerdraadcriteria. In de
volgende paragraaf zal hierop worden teruggekomen.

5.8.2 Aansprakelijkheid en effectiviteit

De gelding van de IJzerdraadcriteria
De wetgever heeft bij de introductie van art. 51 Sr geopteerd voor een ‘open’
benadering van het daderschap van de rechtspersoon. Er werd afgezien van het
stellen van geschreven aansprakelijkheidsindicaties, omdat dit de rechter te veel
zou belemmeren en omdat de ‘rijk geschakeerde en te gecompliceerde maat-
schappelijke werkelijkheid’ niet op bevredigende wijze in een wetsbepaling zou
zijn te vangen. In de literatuur wordt wel een minder ‘open’ benadering van het
daderschap van de rechtspersoon bepleit. Volgens sommige schrijvers wordt het

                                                       
de IJzerdraadcriteria, wellicht ‘minder subjectief’ moet worden uitgelegd dan doorgaans wordt
aangenomen. Het hof lijkt van oordeel te zijn dat de verdachte zich, gezien de objectieve
omstandigheden, met strafrechtelijke verantwoordelijkheid heeft belast.
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daderschap van de rechtspersoon − al dan niet afhankelijk van de delicts-
omschrijving − geheel of ten dele beheerst door de IJzerdraadcriteria.165 Kern
van de toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria op het daderschap van de
rechtspersoon lijkt volgens bepaalde schrijvers te zijn, dat de gedraging van de
rechtspersoon als een typische ‘functionele’ gedraging moet worden gezien: de
rechtspersoon kan niet zelf handelen, zodat zij, als tot strafbaarheid wordt ge-
concludeerd, telkens noodzakelijkerwijs als functionele dader moet worden be-
schouwd.166 Als gevolg daarvan zouden de IJzerdraadcriteria gelden.

Knigge heeft de generieke toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria op het
daderschap van de rechtspersoon sterk bekritiseerd. Volgens Knigge hangt de
erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon sterk samen met het moge-
lijk maken van een effectieve handhaving van de wet. Hij schrijft: “Met de in-
voering van de strafbaarheid van de rechtspersoon − eerst in het economisch
strafrecht, later over de gehele linie − maakte de wetgever een meer effectieve
handhaving van de wet mogelijk. Dat betekende een ideologische ommezwaai.
Over het bezwaar dat de onschuldige leden van het collectief door de bestraffing
werden getroffen, werd heengestapt. Die bestraffing was voortaan een risico dat
de leden van het collectief hadden te aanvaarden.”167 Door vervolgens de IJzer-
draadcriteria op de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon los te
laten, wordt de effectiviteitsbevorderende werking van de strafbaarstelling van
de rechtspersoon weer teniet gedaan, zo blijkt bij Knigge. De ‘aanvaardingseis’
wordt, voorzover die wordt toegepast op de rechtspersoon, volgens Knigge
veelal ingevuld met een vorm van schuld bij de leiding van de rechtspersoon, of
met een vorm van schuld bij de gezamenlijke werknemers. “Er moet bijvoor-
beeld blijken dat de directie de feiten oogluikend heeft toegelaten, of dat zij
onvoldoende controle heeft uitgeoefend, of dat het feit paste in de bedrijfs-
politiek of voortvloeide uit het heersende bedrijfsklimaat.”168 Op die manier
worden volgens Knigge, met name bij grote en complexe rechtspersonen,
“onmogelijke bewijseisen gesteld”.169 Met name bij grote bedrijven frustreren de
IJzerdraadcriteria de effectiviteit van de wetshandhaving, aldus Knigge.170 De
“subjectieve benadering” van het daderschap van de rechtspersoon, de bena-
dering die de generieke toepasselijkheid van de IJzerdraadcriteria inhoudt,171

                                                       
165. Torringa (1982), p. 211, Mulder (1988), p. 215, Van Strien (1991), p. 282 en 286, Remmelink

(1996), p. 151, Mulder en Doorenbos (2002), p. 41. De IJzerdraadcriteria zijn, althans met
betrekking tot de aansprakelijkheid van natuurlijke personen, in het vorige hoofdstuk besproken.

166. Remmelink (1996), p. 151, Torringa (1982), p. 211, Vervaele (1997), p. 466, 467 en 478. Mij is
onduidelijk, welk standpunt Vellinga-Schootstra en Vellinga innemen ((1999), p. 46 e.v.). Enerzijds
achten zij de IJzerdraadcriteria van belang bij ‘actieve gedragingen’, anderzijds menen zij dat “‘niet-
vlekkeloze’ gedragingen” tot ‘de bedrijfsvoering’ moet worden gerekend, “in die zin, dat deze ge-
dragingen ‘all in the game’ zijn”. Onduidelijk is, hoe moet worden geoordeeld indien de rechts-
persoon een niet-vlekkeloze actieve gedraging niet heeft aanvaard.

167. Knigge (1997), p. 18.
168. Knigge (1997), p. 18 en 19.
169. Knigge (1997), p. 19.
170. Knigge (1997), p. 19.
171. Zie omtrent die ‘subjectieve benadering’ nader: Vellinga-Schootstra en Vellinga (1999), p. 42.
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“staat (...) haaks op wat de wetgever met het daderschap van de rechtspersoon
voor ogen stond.”172 Gezien een bepaalde delictsomschrijving is de kernvraag
volgens Knigge simpelweg “wat als gedraging van de rechtspersoon heeft te
gelden”. “De strafrechtelijke aansprakelijkheid berust op een in de wet neerge-
legd machtswoord van de wetgever. De ‘bedoeling’ van die wetgever dient de
discussie dan ook te domineren. Wat wenste hij met de strafbaarstelling van
rechtspersonen te bereiken? De criteria voor het daderschap van de rechtsper-
soon dienen dan ook zo te worden gekozen dat de ratio legis − een effectieve
handhaving van de wet − kan worden gerealiseerd.”173 Knigge opteert uiteinde-
lijk voor een meer ‘objectieve benadering’ van het daderschap van de rechts-
persoon: er is sprake van een gedraging ‘van’ de rechtspersoon, indien de gedra-
ging volgens het normale spraakgebruik − of: in het ‘maatschappelijke ver-
keer’ − als zodanig heeft te gelden.174

Een ‘open benadering’ van het daderschap van de rechtspersoon, ofwel een
benadering die de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon in hoge
mate laat afhangen van de delictsomschrijving en alle relevante omstandigheden
van het concrete geval, zal aansluiten bij de pragmatische grondslag van de
strafbaarheid van de rechtspersoon, en zal, in overeenstemming daarmee, de
effectiviteit van de wetshandhaving ten goede komen. Met name bij grote
rechtspersonen, of bij rechtspersonen met ingewikkelde productieprocessen, kan
het uiterst moeilijk zijn een menselijke schakel te vinden, of menselijke scha-
kels, die de uiteindelijke strafbare gedraging hebben teweeggebracht. Niettemin
kan het aannemen van strafrechtelijke aansprakelijkheid in de rede liggen. Een
goed voorbeeld van de werking van deze open benadering betreft het be-
sproken Furazolidonarrest.

Bezien vanuit het oogpunt van een effectieve wetshandhaving valt er veel
voor te zeggen dat de rechtspersoon tot op zekere hoogte niet kan worden ge-
scheiden van zijn ‘ondergeschikten’: de leiding van de rechtspersoon (het be-
stuur), de lagere functionarissen en het ‘lagere personeel’.175 Als gevolg daarvan
kan de constatering van een verboden gedraging, die binnen de kaders van de

                                                       
172. Knigge (1997), p. 19.
173. Knigge (1997), p. 14.
174. Knigge (1997), p. 13 e.v. In dezelfde lijn Fokkens (1980), p. 403 en 404. De Hullu (2000), p. 163,

schrijft in dit verband: “Het past bij de eigen aard van de rechtspersoon als rechtssubject om
aanvaarden niet per se natuurlijk op te vatten. Een eigen invulling voor de rechtspersoon kan
aansluiten bij de bedrijfspolitiek of bij de normale bedrijfsuitoefening. Ook het ontbreken van
voldoende toezicht of controle kan vanuit die invalshoek leiden tot het oordeel dat de rechtspersoon
bepaald gedrag heeft ‘aanvaard’.” Door het aanvaarden te objectiveren, en niet op te vatten als een
puur psychologisch begrip, komt De Hullu dicht in de buurt van de zienswijze van Knigge.

175. Vergelijk Fokkens (1980), p. 401. Fokkens geeft twee argumenten ter rechtvaardiging van het feit,
dat ten aanzien van de eigenaar van een eenmanszaak de IJzerdraadcriteria wel gelden, maar ten
aanzien van een rechtspersoon niet: (1) bij de rechtspersoon wordt alleen het bedrijf gestraft, maar
de eigenaar van een eenmanszaak wordt zowel gestraft als “eigenaar/bedrijfsvoerder”, en als
“mens/persoon” en (2): “een rechtspersoon kan een bedrijf in bezit hebben, dat zo groot en
ingewikkeld is, dat niet of nauwelijks is vast te stellen wie precies welke fouten heeft gemaakt.” Het
“snel” aannemen van daderschap van de rechtspersoon lost “daaruit voortvloeiende problemen
gemakkelijk op”, aldus Fokkens.
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werkzaamheid van de rechtspersoon is begaan door het bestuur, een lagere func-
tionaris of een ondergeschikte, in beginsel tot de conclusie leiden dat de rechts-
persoon het verboden handelen heeft begaan. Knigge schrijft: “De strafbaarheid
van de rechtspersoon zou men − als door de bril van de directie of het bestuur
van de rechtspersoon wordt gekeken − kunnen zien als een vorm van risico-
aansprakelijkheid. Het bedrijf is strafrechtelijk aansprakelijk voor de opzette-
lijke en niet-opzettelijke fouten van het personeel.”176 De rechtspersoon kan
strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor de opzettelijke en niet-opzettelijke fouten
van het personeel omdat het personeel, deel uitmakend van ‘de’ rechtspersoon,
de rechtspersoon kan laten handelen. In dezelfde lijn kunnen de niet-opzettelijke
en opzettelijke fouten van de bestuursleden en andere functionarissen tot dader-
schap van de rechtspersoon leiden. 

Daarmee is niet gezegd dat de rechtspersoon te allen tijde strafrechtelijk
aansprakelijk is, indien een bestuurslid of personeelslid in strijd met de wet
handelt. Wie in concreto de rechtspersoon strafbaar kan laten handelen, zou
− mede gezien de pragmatische grondslag van de strafbaarheid van de rechts-
persoon − onder meer af moeten hangen van de ratio van de strafbepaling. Daar-
naast laat Knigge de vraag, of de rechtspersoon, gegeven een verboden hande-
ling van een personeelslid, in concreto aansprakelijk is, afhangen van een aantal
factoren. Als voorbeelden noemt hij: de activiteit waarbij de wet is overtreden
(behoort die activiteit tot de normale werkzaamheid van de rechtspersoon of
niet?), de omvang en de aard van de taak van het personeel (was het personeel
tot het verrichten van de normale activiteit bevoegd?) en “het belang van de
rechtspersoon” (werd de rechtspersoon uiteindelijk ‘beter’ van de verboden han-
deling?). Een btw-fraude, uitgevoerd door een boekhouder van de rechtspersoon,
zal voor rekening van de rechtspersoon kunnen komen indien het niet-afge-
dragen btw-bedrag ten goede is gekomen aan de kas van de rechtspersoon. Het
verboden afgraven van een grafheuvel in het kader van wetenschappelijk onder-
zoek door een werknemer van de universiteit kan voor rekening van de universi-
teit (een rechtspersoon) komen, omdat het verboden afgraven heeft plaatsgevon-
den in het kader van werkzaamheden, die deel uitmaken van de normale acti-
viteiten die binnen de kaders van een universiteit worden verricht (het doen van
wetenschappelijk onderzoek).177 In wezen gaat het bij de door Knigge geformu-
leerde criteria om een nadere invulling van het oude daderschapscriterium van
art. 15 lid 2 WED: is al dan niet gehandeld in de ‘sfeer’ van de rechtspersoon.

                                                       
176. Knigge (1992), p. 149.
177. Aldus kan de casus van het ‘grafheuvel-arrest’ (HR 10 november 1987, NJ 1988, 803 (m. nt.

ThWvV)) worden geduid. Van Veen schrijft in zijn noot: “Op te merken valt nog dat het delict niet
werd gepleegd krachtens enig daartoe door een van de organen van de RUG genomen besluit. Het
gaat hier om een delict dat een rechtspersoon pleegt doordat één van zijn functionarissen dat in zijn
functie pleegt (...). In zo’n geval is het opzet van de functionaris m.i. ook het opzet van de
rechtspersoon.”
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Eigenlijke omissiedelicten
Met betrekking tot de aansprakelijkheid wegens het begaan van eigenlijke
omissiedelicten en ‘toestanddelicten’ bestaat, zo kan worden betoogd, in begin-
sel geen verschil tussen de wijze waarop ten aanzien van een rechtspersoon en
de wijze waarop ten aanzien van een natuurlijke persoon tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid kan worden geconcludeerd. Ook rechtspersonen kunnen zon-
der meer met succes wegens het begaan van eigenlijke omissiedelicten en
toestanddelicten worden aangesproken indien, bij bewijs van de omissie, blijkt
dat zij (als normadressaat) hadden moeten handelen of de macht hadden, een
einde te maken aan de verboden toestand. Ook bij de aansprakelijkheid van
natuurlijke personen wegens eigenlijke omissiedelicten en toestanddelicten spe-
len, althans bij overtredingen, eventuele tussenliggende gedragingen van ande-
ren dan de verdachte hooguit een rol bij de vraag naar de verwijtbaarheid.
Torringa, die overigens met betrekking tot commissiedelicten de toepasselijk-
heid van de IJzerdraadcriteria aanneemt, schrijft: “De rechtspersoon beschikt
niet over een fysiek lichaam en is daarom uitgesloten van fysieke gedragingen,
maar mist geen enkele voor het functionele daderschap essentiële faciliteit. Het
daderschap van de rechtspersoon bij delicten die uit een handelen bestaan, moet
dan ook wel functioneel daderschap zijn. Andere delicten, zoals omissiedelicten
en delicten die bestaan uit een aansprakelijkheid voor een verboden toestand,
kan een rechtspersoon steeds plegen, wanneer hij geadresseerde van de norm is,
d.w.z. als vaststaat dat de rechtspersoon tot ingrijpen verplicht was.”178 De plicht
tot ingrijpen en de macht tot voorkoming en beëindiging volgt, zo is in het
vorige hoofdstuk betoogd, bij eigenlijke omissiedelicten in beginsel rechtstreeks
uit de wet.

Een voorbeeld van een zaak, waarin op betrekkelijk ongecompliceerde wij-
ze het daderschap van een rechtspersoon in het kader van een toestanddelict
werd vastgesteld, betreft het ‘Nicotinezuurarrest’ (HR 24 mei 1977, NJ 1978,
330). De zaak betrof de overtreding van een voorschrift, gesteld krachtens de
Warenwet; een rechtspersoon zou gehakt ‘in voorraad hebben gehad’ met een
verboden hoeveelheid nicotinezuur. In cassatie werd, op dezelfde gronden, zo-
wel bestreden dat de rechtspersoon het feit had ‘begaan’, als bepleit dat het bij
de rechtspersoon aan enige schuld ontbrak (het ten laste gelegde feit betrof een
overtreding). Aangevoerd werd onder meer, dat de chefslager van de vestiging
waar het litigieuze gehakt werd gevonden, uitdrukkelijk was geïnstrueerd zich
‘strikt’ aan de wet te houden. Nadat was gebleken dat de chefslager zich niet aan
de wettelijke regels had gehouden, was hij zelfs ontslagen. Het bewijs dat de
rechtspersoon verboden gehakt in voorraad had gehad leverde nauwelijks tot
geen problemen op; uit de bewijsmiddelen bleek onder meer, dat een vertegen-
woordiger van de rechtspersoon op de zitting had erkend dat de rechtspersoon
verboden gehakt in voorraad had gehad.179 

                                                       
178. Torringa (1982), p. 211. Vergelijk Van Woensel (1993), p. 50.
179. Overigens kan het zijn, dat meerderen het toestanddelict ‘plegen’. Vergelijk HR 5 maart 1957, NJ

1957, 457. Daarin is sprake van een natuurlijke persoon die als enig aandeelhouder geheel
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Een restfunctie voor de IJzerdraadcriteria
Tot slot blijft de vraag over, welke positie de IJzerdraadcriteria volgens het
Nederlandse strafrecht (nog) hebben of zouden moeten hebben bij de vraag naar
het daderschap van de rechtspersoon. Gelden de criteria nooit bij de vraag naar
het daderschap van de rechtspersoon, of is het mogelijk een groep gevallen aan
te duiden waarin de criteria mogelijk (nog) wel van betekenis kunnen zijn? 

Voorstelbaar is, dat de IJzerdraadcriteria uiteindelijk nog een perifere rol
spelen indien de feitelijk door een bestuurslid of een ondergeschikte verrichte
handeling, op basis van objectieve factoren, buiten de ‘sfeer’ van de rechtsper-
soon moet worden gesitueerd. In dat geval kan de vraag rijzen of de rechtsper-
soon niettemin strafrechtelijk aansprakelijk is, omdat de feitelijke handeling
‘door de rechtspersoon’ is aanvaard. In een dergelijk grensgeval heeft het be-
stuurslid of de ondergeschikte zich als het ware buiten de kaders van de rechts-
persoon gemanoeuvreerd, zodat niet langer vanzelfsprekend is dat de verboden
gedraging zonder meer voor rekening van de rechtspersoon komt. Strafrechte-
lijke aansprakelijkheid zou dan kunnen worden aangenomen, indien de rechts-
persoon over de verboden gedraging vermocht te beschikken en indien de verbo-
den gedraging blijkens de loop van zaken door de rechtspersoon werd aanvaard.
Aangezien de rechtspersoon in een dergelijk geval wordt ‘losgedacht’ van zijn
onderdelen, zal moeten worden bepaald wie, namens de rechtspersoon, de
rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk kan laten zijn voor de buiten de
sfeer van de rechtspersoon begane verboden handeling. Verdedigbaar is, dat bij
een handelen buiten de sfeer van de rechtspersoon wel doorslaggevend is of de
bedrijfsleiding het plaatsvinden van de verboden gedraging heeft aanvaard.180

Daarmee is niet gezegd dat het moet gaan om ‘het bestuur’ als zodanig; het zou
moeten gaan om een persoon of een collectief, die of dat feitelijk de koers van
de rechtspersoon bepaalt.

Indien sprake is van strafbare handelingen die buiten de sfeer van de rechts-
persoon hebben plaatsgevonden, zal het, zo kan worden aangenomen, veelal
gaan om delicten die niet uitsluitend door de rechtspersoon kunnen worden ge-
pleegd. Kwaliteitsdelicten die alleen door de rechtspersoon als zodanig kunnen
worden gepleegd, ‘dekken’, zo kan worden gesteld, per definitie verboden han-
delingen die binnen de sfeer van de rechtspersoon worden begaan. Voorstelbaar
is dat bij verboden handelingen die buiten de sfeer van de rechtspersoon worden
begaan minder noodzaak bestaat de rechtspersoon als zodanig te vervolgen. Het
belang van een effectieve normhandhaving wordt wellicht beter gediend indien
de strafrechtelijke verwerking van de verboden handeling zich richt op de
natuurlijke persoon die de handeling al dan niet functioneel heeft verricht. Het is
uiteraard aan het OM om te besluiten of de rechtspersoon al dan niet straf-
rechtelijk ter verantwoording wordt geroepen.

                                                       
zelfstandig een naamloze vennootschap dreef. De politierechter kon volgens de Hoge Raad uit de
bewijsmiddelen afleiden, dat de aandeelhouder zelf melkproducten voorhanden had gehad, in
voorraad had gehad of had verhandeld zonder de daartoe vereiste vergunning.

180. Vergelijk Torringa (1984), p. 93 e.v. en Knigge (1992), p. 148.
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De IJzerdraadcriteria hebben verder wellicht nog een functie, indien een rechts-
persoon ‘normale’ bedrijfswerkzaamheden feitelijk door een bedrijf of een per-
soon laat uitvoeren, dat of die geheel losstaat van die rechtspersoon. Indien
sprake is van een ‘aannemer’ die in hoge mate vrij wordt gelaten in het uitvoe-
ren van die werkzaamheden, bieden de IJzerdraadcriteria in bepaalde situaties
wellicht een redelijk handvat om tot aansprakelijkheid te kunnen concluderen.
Het besproken arrest inzake lozen van olie op zee, feitelijk uitgevoerd door een
onafhankelijke contractor, biedt mogelijk een voorbeeld van een dergelijke
casus.

5.8.3 De aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever en de opdracht-
gever

Inleiding
In deze paragraaf zal worden stilgestaan bij de voorwaarden waaronder iemand
als feitelijk leidinggever of opdrachtgever wegens het begaan van een strafbaar
feit door de rechtspersoon kan worden gestraft. Eerst zal worden stilgestaan bij
enige mogelijke vormen van strafbare betrokkenheid die door het ‘feitelijk lei-
dinggeven’ en het ‘opdrachtgeven’ worden bestreken. Daarna wordt gekeken
naar de in de jurisprudentie ontwikkelde subjectieve voorwaarden voor straf-
baarheid.

In de literatuur is wel getracht een onderscheid aan te brengen tussen het
‘opdrachtgeven’ tot en het ‘feitelijke leidinggeven’ aan het door de rechtsper-
soon begane strafbare feit. Zo menen Vellinga-Schootstra en Vellinga dat het
‘opdrachtgeven’ een nauwere band met de verboden gedraging veronderstelt dan
het feitelijke leidinggeven. “Opdracht geven veronderstelt immers dat het initia-
tief voor het verboden gedrag ligt bij de opdrachtgever.”181 Van Woensel oor-
deelt in gelijke zin: “Het begrip opdrachtgeven is minder ruim en suggereert een
nauwer verband met het strafbare feit dan het begrip feitelijk leidinggeven.”182

Het is maar de vraag of het begrip ‘opdrachtgeven’ te allen tijde zo moet worden
uitgelegd. Stel dat een lid van de concernleiding van een grote winkelketen een
filiaalhouder opdraagt zijn winkel op een zekere dag langer open te houden dan
de Winkelsluitingswet toelaat. De filiaalhouder voert de opdracht getrouw uit,
en zorgt er voor dat de winkel op de bewuste dag inderdaad langer dan toege-
staan is geopend. Het lid van de concernleiding staat op zekere afstand van het
gepleegde delict, maar kan niettemin als ‘opdrachtgever’ worden aangemerkt.
De filiaalhouder zorgt fysiek voor het openhouden van de winkel, en kan als
feitelijke leidinggever worden aangemerkt. De feitelijke leidinggever is in het
voorbeeld ‘meer’ bij de uitvoering van het delict betrokken, en zijn betrok-
kenheid wijst op een nauwere band met het strafbare feit dan de betrokkenheid
van het lid van de concernleiding. Wel is ‘opdrachtgeven’ een enger begrip, om-
dat voor strafbaarheid steeds sprake zal moeten zijn van een opdracht of een
                                                       
181. Vellinga-Schootstra en Vellinga (1999), p. 57.
182. Tekst & Commentaar Strafrecht (2002), aant. 9 op art. 51 Sr.
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instructie. Onder het begrip ‘feitelijk leidinggeven’ lijken bonter geschakeerde
vormen van betrokkenheid te kunnen worden begrepen.183

Eertijds is wel beweerd dat de opdrachtgever of de feitelijke leidinggever op
actieve wijze betrokken moet zijn geweest bij het door de rechtspersoon begane
delict om hem als zodanig aansprakelijk te laten zijn.184 De woorden feitelijk
leidinggeven en opdrachtgeven zouden daartoe aanleiding geven.185 De recht-
spraak is evenwel een andere richting opgegaan, en heeft ook het ‘stilzitten waar
ingrijpen geboden is’ onder het ‘feitelijke leidinggeven’ gebracht. Deze wijze
van strafbaar feitelijk leidinggeven betreft een interessante categorie, omdat zij
− zoals in de literatuur wordt aangegeven − de ‘ondergrens van aansprakelijk-
heid’ toont.186 Uit de rechtspraak kunnen twee hoofdvormen van ‘nalaten’ wor-
den afgeleid die aansprakelijkheid wegens ‘feitelijk leidinggeven’ kunnen op-
leveren: (1) het niet (doen) beëindigen van het door de rechtspersoon begane
delict en (2) het niet voorkomen dat de rechtspersoon een delict begaat.

Passieve betrokkenheid (1): het niet (doen) beëindigen van het strafbare feit
Het niet doen beëindigen van een verboden gedraging stond centraal in de NCB-
beschikking (HR 20 november 1984, NJ 1985, 355 (m. nt. GEM)). De zaak be-
trof een bezwaarschrift tegen een dagvaarding waarin een directeur van een
bankfiliaal werd verweten feitelijk leiding te hebben gegeven aan, dan wel op-
dracht te hebben gegeven tot valsheid in geschrifte, begaan in een filiaal van de
Nederlandse Credietbank NV. In hoger beroep was aangevoerd dat er geen
enkele aanwijzing bestond om aan te nemen dat de directeur feitelijk leiding had
gegeven aan de valsheid in geschrifte, begaan door de rechtspersoon. Het hof te
Den Bosch overwoog echter dat van feitelijk leidinggeven reeds sprake is
“indien bewezen zou worden, dat de verdachte van de in de telastelegging om-
schreven verboden gedraging(en) op de hoogte was en, hoewel hij de bevoegd-
heid had in te grijpen en aan die gedraging(en) een einde te maken, zulks niet
heeft gedaan.” In het cassatiemiddel werd gesteld dat de opvatting van het hof
onjuist was, omdat “een louter passieve betrokkenheid onvoldoende is voor het
aanwezig achten van ‘feitelijk leiding geven’ (...).” De Hoge Raad meende
evenwel dat “bij de beoordeling van het middel moet worden voorop gesteld, dat
− anders dan het middel blijkbaar veronderstelt − te dezen niet beslissend is of
“in zijn algemeenheid” reeds een “louter passieve betrokkenheid” voldoende is
om te kunnen aannemen dat “feitelijke leiding” wordt gegeven in de zin van art.
51 tweede lid onder 2° Sr (...).” Verderop in de beschikking overwoog hij:

“4.4 Klaarblijkelijk is het Hof bij het onderzoek in raadkamer tot het oor-
deel gekomen, dat de te dezen relevant te achten feiten en omstandighe-
den − en met name de binnen het bedrijf van de Nederlandse Credietbank

                                                       
183. Zie in dit verband HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662 (m. nt. ’t H). 
184. Zie bijvoorbeeld De Doelder en ’t Hart (1983), p. 45 e.v. (de opvattingen van De Doelder en ’t Hart

zijn op dit punt bestreden door Van Dorst (1983), p. 281 e.v.).
185. Vergelijk Van Elst (1997), p. 55.
186. Zie ’t Hart en De Vries-Leemans (1986), p. 295 en 296.
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NV, kantoor Roermond, geldende verantwoordelijkheden en gezagsver-
houdingen − van dien aard waren, dat de verdachte geacht moet worden
“feitelijke leiding” te hebben gegeven aan de in de telastelegging om-
schreven gedragingen, indien niet alleen die gedragingen als zodanig zou-
den worden bewezen, doch tevens dat de verdachte a. daarvan op de
hoogte was en b. daaraan − hoewel hij dit had kunnen doen − geen einde
heeft gemaakt. 
4.5 Door te oordelen zoals onder 4.4 is vermeld heeft het Hof geen blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting te zijn uitgegaan. Immers, ook
het achterwege laten door een met geven van leiding belaste functionaris
van activiteiten strekkende tot het doen beëindigen van verboden gedra-
gingen kan onder omstandigheden het geven van “feitelijke leiding” ople-
veren.” 

Uit de overwegingen van de Hoge Raad volgt dat het niet doen beëindigen van
een verboden gedraging, die aan de rechtspersoon kan worden toegerekend,
‘feitelijk leidinggeven’ aan die verboden gedraging kan opleveren, mits de ver-
dachte op de hoogte is van de verboden gedragingen en hij − gezien zijn positie
in de organisatie − aan die gedraging een einde had moeten en kunnen maken.
G.E. Mulder schrijft in zijn noot: “Het gaat hier blijkens het arrest om een
functionele verantwoordelijkheid, waarbij te denken valt aan de werkverdeling
binnen de organisatie. Dit facet voorkomt een te grote uitbreiding van de kring
der aansprakelijke leidinggevers. Wanneer bijv. een afdelingshoofd binnen een
onderneming weet heeft van onregelmatigheden binnen een andere afdeling dan
stempelt het feit dat hij daaraan een einde kan maken door de directeur daarvan
op de hoogte te brengen of zelfs aangifte bij de politie te doen hem nog niet tot
leidinggever van die onregelmatigheden.”

Passieve betrokkenheid (2): het niet voorkomen van verboden gedragingen
De zogenaamde ‘Slavenburgbeschikkingen’ hadden betrekking op bezwaar-
schriften tegen de kennisgevingen van verdere vervolging van een tweetal leden
van de raad van bestuur van de NV Slavenburg’s Bank. De bestuursleden
werden ervan verdacht feitelijke leiding te hebben gegeven aan een aantal ge-
vallen van valsheid in geschrifte, begaan in filialen van de bank. In de eerste
beschikkingenreeks had het hof te Den Haag reeds aangegeven dat ‘feitelijk
leidinggeven’ kon worden ingevuld met het nalaten ‘het plegen en/of het verder
plegen van verboden gedragingen te voorkomen’. Ook het hof te Amsterdam, in
de tweede beschikkingenreeks, betrok het voorkomen van verboden gedragingen
in zijn overwegingen. In de uiteindelijk door de Hoge Raad gegeven Slavenburg
II-beschikkingen187 werd deze invulling van feitelijk leidinggeven onder voor-
waarden erkend: 

“Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstan-
digheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris − hoewel
daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden − maatregelen ter voorko

                                                       
187. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322.
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ming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke
kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In de-
ze situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de
verboden gedragingen te bevorderen.”

Omtrent het opzet van de functionaris overwoog de Hoge Raad verder: “De
bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans kan zich te dezen voordoen,
indien hetgeen de verdachte bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten
door de bank rechtstreeks verband hield met de in de kennisgeving van verdere
vervolging omschreven verboden gedragingen.” Uit de Slavenburg II-beschik-
kingen blijkt dus dat een verdachte die − ondanks zijn bevoegdheid en gehou-
denheid daartoe − niets doet ter voorkoming van het delict als feitelijk leiding-
gever kan worden aangemerkt, mits hij voorwaardelijk opzet heeft op de (con-
creet ten laste gelegde) gedraging. In zijn noot onder de Slavenburg II-beschik-
kingen schrijft ‘t Hart dat “het verwijt dat de feitelijke leidinggever geen einde
heeft gemaakt aan de strafbare feiten mag worden opgevat als het verwijt dat hij
preventieve maatregelen achterwege heeft gelaten.” De omslag van het verwijt
lijkt met name zinvol als slechts kennis omtrent het begaan van feiten die recht-
streeks verband houdt met de aan de rechtspersoon concreet verweten gedra-
gingen kan worden bewezen.

Subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid 
In de NCB-beschikking eiste de Hoge Raad dat de verdachte op de hoogte moest
zijn van de verboden gedraging, om hem het niet doen beëindigen daarvan te
kunnen verwijten. In de rechtspraak is, althans met betrekking tot een betrok-
kenheid die neerkomt op het niet hebben voorkomen van een delict, wel getracht
een culpoos schuldverband voldoende te laten zijn voor strafbaarheid wegens
feitelijk leidinggeven. Dit gebeurde in het kader van de eerste Slavenburg-
beschikkingenreeks. Nadat de rechtbank te Rotterdam zich in eerste instantie
over de bezwaarschriften had gebogen werd het hof te Den Haag in hoger
beroep bij de zaak betrokken. In plaats van een ‘op de hoogte zijn’ van de ver-
boden gedragingen, zoals in de NCB-beschikking, achtte het hof te Den Haag
een zeker culpoos verwijt voldoende. Het Hof overwoog:

“Het begrip “feitelijk leiding geven aan de verboden gedraging” dient,
gelet op de zich juist de laatste tijd snel ontwikkelende jurisprudentie op
dit stuk, naar het oordeel van het hof, ruim te worden uitgelegd. Het hof
neemt te dien aanzien tot uitgangspunt, dat van “feitelijk leiding geven
aan de verboden gedraging”, in de zin van art. 51 Sr, o.m. al sprake kan
zijn, indien voor wat betreft het onderhavige geval bewezen zou worden,
dat verdachte als hoger geplaatste in de vennootschap/rechtspersoon van
het plaatsvinden van een of meer verboden gedragingen van de soort als
in de kennisgeving van verdere vervolging bedoeld heeft geweten of heeft
moeten en kunnen weten en hoewel hij de bevoegdheid en/of de positie
had in te grijpen en aan zodanige gedragingen een einde te maken, ver-
volgens met veronachtzaming van danwel in strijd met hetgeen redelij-
kerwijs van hem kon en mocht worden verwacht, heeft nagelaten het ple
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gen en/of het verder plegen van zodanige verboden gedragingen te voor-
komen.”

Het hof verklaarde de bezwaarschriften uiteindelijk ongegrond, en verwees de
verdachten naar de terechtzitting. Hierop werd door de verdachten cassatie-
beroep ingesteld tegen de beschikkingen van het hof. De Hoge Raad vernietigde
de beschikkingen van het hof, en verwees de zaken naar het hof te Amsterdam.
Met betrekking tot het door het Haagse hof voldoende geachte schuldverband
overwoog de Hoge Raad in de Slavenburg I-beschikkingen:

“Die opvatting verdraagt zich evenwel niet met een juiste uitleg van art.
51 tweede lid onder 2° Sr, aangezien slechts dan kan worden aangenomen
(of: gezegd) dat iemand feitelijke leiding aan een verboden gedraging
heeft gegeven, indien hij van die gedraging op de hoogte was.”188

Uit de overweging blijkt dat ‘culpoos feitelijk leidinggeven’ niet voldoende is
voor strafbaarheid, terwijl de Hoge Raad kennis omtrent ‘soortgelijke verboden
gedragingen’ kennelijk niet redengevend acht.

In de Slavenburg II-beschikkingen heeft de Hoge Raad de wetenschapseis
enigszins genuanceerd door te overwegen dat “van feitelijk leiding geven aan
verboden gedragingen (...) onder omstandigheden sprake (kan) zijn indien de
desbetreffende functionaris − hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehou-
den − maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en be-
wust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen
voordoen.” De feitelijk leidinggever dient dus op zijn minst bewust de aan-
merkelijke kans te hebben aanvaard dat de aan de rechtspersoon toegerekende
verboden gedragingen zich zouden voordoen.189 De Hoge Raad overwoog
verder dat het bewijs van het voorwaardelijk opzet onder omstandigheden het
bewijs kan inhouden dat de verdachte over kennis beschikte omtrent het begaan
van strafbare feiten die rechtstreeks verband hield met de concrete, in de ten-
lastelegging omschreven, gedragingen. Als een directeur op de hoogte is van in
het verleden begane valsheden, en geen maatregelen neemt ter voorkoming van
‘nieuwe’ valsheden terwijl hij daartoe wel bevoegd en redelijkerwijs gehouden
was, dan kan hij wegens het door de rechtspersoon begaan van de nieuwe
valsheid worden gestraft. Alsdan is het verwijt, dat hij de nieuwe valsheid heeft
‘bevorderd’. Afgezien hiervan kan, zo bleek, ook van ‘NCB-aansprakelijkheid’
sprake zijn. Als een financieel directeur op de hoogte raakt van het valselijk
opmaken van de boekhouding door een ondergeschikte, welke valsheid aan de
rechtspersoon kan worden toegerekend, dan is deze directeur in beginsel gehou-
den het valselijk opmaken te doen beëindigen. Als hij dat niet doet, kan hij we-
gens het feitelijk leidinggeven aan het aan de rechtspersoon toe te rekenen
                                                       
188. HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en 126 (respectievelijk r.o. 5.2 en r.o. 6.2).
189. In een ouder arrest van een lagere rechter was voor het bewijs van ‘opdrachtgeven’ of ‘feitelijk

leidinggeven’ niet voldoende dat de verdachte “(...) van een en ander afweet en dit billijkte, wijl het
bekend zijn met enig feit of enige handeling als in de telastelegging omschreven en het billijken
daarvan geenszins identiek is met opdracht geven daartoe of het hebben van de feitelijke leiding
daarvan (...).” Zie Ktg Heerlen 2 juni 1947, NJ 1948, 139.
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valselijk opmaken worden gestraft (vergelijk de NCB-beschikking). Het kern-
verwijt is dan, dat hij de valsheid opzettelijk niet heeft doen beëindigen terwijl
hij daartoe wel bevoegd en (redelijkerwijs) gehouden was.

Door latere jurisprudentie wordt bevestigd, dat de Hoge Raad voor straf-
baarheid van de feitelijk leidinggever in het algemeen bewijs eist van voor-
waardelijk opzet bij de feitelijk leidinggever. Ook indien de feitelijk leidingge-
ver betrokkenheid bij een door een rechtspersoon begane overtreding wordt ver-
weten, dient (op zijn minst) van voorwaardelijk opzet te blijken.190 Het bestaan
van voorwaardelijk opzet wordt kennelijk gezien als algemene aansprakelijk-
heidsvoorwaarde bij de vraag naar de strafbaarheid van de feitelijk leidinggever.
Voor aansprakelijkheid wegens ‘feitelijk leidinggeven’ eist de Hoge Raad dus
een nauw verband tussen de betrokkenheid van de leidinggever, en de plaats-
gevonden hebbende − door de rechtspersoon begane − verboden gedraging. Die
nauwe band wordt met name door het begrip ‘feitelijk’ uitgedrukt. ’t Hart
schreef in zijn noot onder HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662: “Juist de eis van
feitelijkheid, die de wet aan de strafbaarheid van het leiding geven stelt, noopt er
toe de band tussen het gedrag van de leidinggever en het strafbare gedrag niet te
ver te laten vieren.”191

IJzerdraadcriteria en Slavenburgcriteria
In de literatuur is erop gewezen, dat de zogenaamde ‘Slavenburg II-criteria’ een
grote gelijkenis vertonen met de IJzerdraadcriteria. Vellinga-Schootstra en Vel-
linga schrijven: “Enerzijds valt op dat de Hoge Raad niet dezelfde bewoordin-
gen gebruikt als in het IJzerdraad-arrest, anderzijds zijn er opvallende parallellen
tussen beide criteria. Zo lijkt er op het eerste gezicht niet veel praktisch verschil
te bestaan tussen plegen te aanvaarden van verboden gedrag en bewust de aan-
merkelijke kans aanvaarden, dat de rechtspersoon verboden gedragingen pleegt.
Ook zal wanneer vastgesteld wordt dat betrokkene vermocht te beschikken over
het al dan niet plaatsvinden van verboden gedrag in de regel kunnen worden
gesproken van een rechtsplicht tot het beëindigen dan wel voorkomen van dat
gedrag.”192 De genoemde schrijvers menen echter dat het “nog te vroeg” is om
te kunnen beoordelen of, volgens de Hoge Raad, voor feitelijk leidinggeven
dezelfde criteria gelden als voor ‘het’ daderschap van de natuurlijke persoon,
zoals die zijn geformuleerd in het IJzerdraad-arrest.

Volgens Knigge doen de Slavenburgcriteria “sterk denken” aan de IJzer-
draadcriteria. “Dat betekent, dat de strafrechtelijke positie van een bestuurder of
directeur van een rechtspersoon, nagenoeg dezelfde is als die van een eigenaar

                                                       
190. Zie bijvoorbeeld HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662, HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44 en HR 14

september 1987, NJ 1988, 45.
191. Vergelijk − in een ander verband − Knigge (1997), p. 19. Zie voor een fraai voorbeeld van de

interactie tussen het handelen en het opzet van een directeur, de toerekening daarvan aan de
rechtspersoon en het baseren van ‘feitelijk leidinggeven’ op diezelfde handeling en datzelfde opzet:
HR 22 oktober 1996, nr. 103. 616. 

192. Vellinga-Schootstra en Vellinga, p. 63.
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van een eenmanszaak.”193 ‘Nagenoeg’, omdat Knigge wel verschillen ziet. Zo
kan de voorwaardelijk opzet-eis volgens de Slavenburgcriteria reeds met be-
kendheid met ‘soortgelijke feiten’ worden ingevuld, terwijl de IJzerdraad-
criteria bewijs van het ‘plegen te aanvaarden’ van het concrete ten laste gelegde
gedrag lijken te eisen.194 Daarnaast dient volgens de IJzerdraadcriteria te worden
vastgesteld dat de verdachte ‘vermocht te beschikken’ over de concreet ten laste
gedragingen. In de Slavenburg II-beschikkingen lijkt de Hoge Raad op dit punt
volgens Knigge meer te eisen. De feitelijk leidinggever dient niet alleen bevoegd
te zijn tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van een strafbaar feit; hij
dient bovendien redelijkerwijs gehouden te zijn die maatregelen te nemen.195

In het vorige hoofdstuk is betoogd, dat de waarde en de status van de IJzer-
draadcriteria sterk kunnen worden gerelativeerd. Aangenomen werd, dat de
delictsomschrijving en de concrete omstandigheden van het geval uiteindelijk
dienen uit te maken, of de criteria gelden. Bij ‘feitelijk leidinggeven’ lijkt die
ruimte volgens het geldende Nederlandse recht niet te bestaan.196 Aannemelijk
lijkt dat die ruimte ook niet nodig is, omdat de relatief strenge subjectieve voor-
waarden de effectiviteit van de wetshandhaving niet frustreren. In de volgende
paragraaf wordt dit nader uitgewerkt.

5.8.4 Gewijzigde strafrechtelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden

Normadressaatschap en subjectieve voorwaarden voor strafbaarheid
Eerder in dit hoofdstuk is stilgestaan bij het fenomeen, dat in het arbeidsom-
standighedenrecht, het jaarrekeningenrecht en het mededingingsrecht het norm-
adressaatschap primair bij rechtspersonen is komen te liggen. De wijzigingen in
het primaire normadressaatschap hebben op de strafrechtelijk gehandhaafde
rechtsgebieden (het jaarrekeningenrecht en het arbeidsomstandighedenrecht) uit-
eindelijk geleid tot een verzwaring van de voorwaarden waaronder een func-
tionaris met succes strafrechtelijk kan worden aangesproken.197 Een voorbeeld
kan dit verduidelijken. Tot de inwerkingtreding van de wet tot aanpassing van
het vennootschapsrecht aan de vierde EG-richtlijn in 1984 konden de bestuurs-
leden van een rechtspersoon direct als pleger worden aangesproken indien jaar-
stukken niet tijdig waren gedeponeerd bij het handelsregister. De verplichting
tot openbaarmaking rustte op ‘het bestuur’ van de rechtspersoon, met als gevolg
dat iedere individuele bestuurder als pleger wegens het niet-openbaar maken ter
verantwoording kon worden geroepen. Aangezien de schending van de open-
                                                       
193. Knigge (1995), p. 150.
194. Knigge (1992), p. 145 en p. 145 noot 25. 
195. Knigge (1992), p. 150 noot 33.
196. Knigge (1992), p. 150 (noot 34) en ’t Hart en De Vries-Leemans (1986), p. 299, achten een ruimere

interpretatie van ‘feitelijk leidinggeven’ in bepaalde gevallen niet ongewenst. De laatsten beschou-
wen het ‘culpoos feitelijk leidinggeven’ als de “uiterste minimumgrens” van de aansprakelijkheids-
figuur (p. 300). Anders Van Strien (1989), p. 46, en Strijards (1988), p. 137: “‘Opdrachtgeven’ en
‘leidinggeven’ kan bezwaarlijk geschieden zonder opzet.”

197. In het mededingingsrecht is, zo is gebleken, bestuurdersaansprakelijkheid in bepaalde gevallen
uitgesloten.
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baarmakingsplicht ook toentertijd een overtreding opleverde, lag het op de weg
van de bestuurder om het ontbreken van verwijtbaarheid aan te tonen. Eerder, in
hoofdstuk 3, is reeds gebleken dat dit oorspronkelijk verliep via art. 51 (oud) Sr,
waarin een bijzondere disculpatiegrond voor bestuurders was opgenomen. Se-
dert 1976 moest de bestuurder terugvallen op de algemene, ongeschreven straf-
uitsluitingsgrond avas. Sinds 1984 rust de verplichting tot openbaarmaking van
de jaarstukken niet meer op ‘het bestuur’, maar op de rechtspersoon als zodanig.
Alleen de rechtspersoon kan sindsdien als pleger van het publicatiedelict worden
aangesproken; de individuele bestuurder mist immers de voor strafbaarheid als
pleger vereiste kwaliteit. De bestuurder kan nog wel worden aangesproken als
feitelijk leidinggever aan of opdrachtgever tot het openbaarmakingsdelict (art.
51 Sr). Maar in dat geval zal op zijn minst bewezen moeten worden, dat de
bestuurder voorwaardelijk opzet had op het delict.

De Slavenburgcriteria en het belang van een effectieve wetshandhaving
Door economische en maatschappelijke ontwikkelingen ontstond in de twintig-
ste eeuw de behoefte om rechtspersonen aan te kunnen spreken. Om effectieve
handhaving van (ordenings)wetgeving mogelijk te maken is uiteindelijk de straf-
baarheid van de rechtspersoon erkend. De rechtspersoon is in het arbeidsomstan-
dighedenrecht, in het jaarrekeningrecht en het mededingingsrecht tegenwoordig
ook de primaire normadressaat, omdat het normadressaatschap van de kwa-
liteitsdelicten is verschoven van de bestuurder naar de rechtspersoon. Als gevolg
daarvan geldt tegenwoordig veelal ten aanzien van de rechtspersoon een licht
schuldverband. Uit de eerder in dit hoofdstuk aangehaalde beleidsregels van het
OM blijkt dat natuurlijke personen met name in een strafprocedure worden
betrokken, als vooral hen een verwijt kan worden gemaakt, of in geval van
recidive. In dergelijke gevallen zal veelal sprake zijn van ‘opzet’. De opzeteis
die de Hoge Raad heeft gesteld om natuurlijke personen als feitelijk leidingge-
ver te kunnen aanspreken lijkt de handhaving van het sociaal-economisch recht
niet te frustreren. Een ‘licht schuldverband’, zo kan worden betoogd, is ten aan-
zien van de functionarissen van een rechtspersoon niet langer nodig om een ef-
fectieve wetshandhaving te bereiken. Bij overtredingen is voldoende dat rechts-
personen in beginsel, zonder bewijs van een geestesgesteldheid, na bewijs van
een gedraging kunnen worden bestraft. Slechts bij bijzondere omstandigheden
kan het opportuun zijn functionarissen aan te spreken. Bewijs van (voorwaar-
delijk) opzet is dan een alleszins redelijke eis, gezien de aard van de betrokken-
heid van de functionaris.198

                                                       
198. In de ‘Slavenburgaffaire’ is destijds, zo blijkt bij Brants (1988), p. 42 en 45 en Brants en Brants

(1991), p. 232 e.v. en p. 241 en 242, om politiek-economische redenen (zoals de positie van de
gulden en het aanzien van het Nederlandse bankwezen) afgezien van de vervolging van de
rechtspersoon Slavenburg’s Bank zelf. “Politiek gezien was (...) een dergelijke vervolging volstrekt
onmogelijk,” aldus Brants (1988), p. 42. Bij Brants en Brants blijkt dat het OM op een zeker
moment stelde dat aannemelijk was dat de minister van justitie, in overleg met De Nederlandsche
Bank, vervolging van de rechtspersoon zou hebben verboden (Brants en Brants (1991), p. 240 en
241). Een succesvolle vervolging van de rechtspersoon had evenwel zeker tot de mogelijkheden
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Het voorgaande spoort met de opvattingen van Mulder. Mulder schreef met be-
trekking tot ‘fraude’: “Soms zijn rechtspersonen niet veel meer dan middelen,
die tot dekmantel van fraudeurs moeten dienen. Het strafrecht zal die fraudeurs
dan rechtstreeks moeten aanspreken. Indien rechtspersonen een eigen leven
leiden, dat kennelijk niet kortstondig zal zijn, ligt het voor de hand dat zij in de
eerste plaats op frauduleus handelen worden aangesproken. Natuurlijke per-
sonen behoren slechts dan in het strafrechtelijk beeld te komen, indien niet aan
twijfel onderhevig is, dat zij als deelnemers kunnen worden aangemerkt. De
jurisprudentie inzake het feitelijk leidinggeven bevat n.m.m. bovenal een vinger-
wijzing aan het OM om in zijn vervolgingsbeleid prudent te zijn. De wet wijst
de rechtspersoon als dader aan. De leiding gevende functionaris moet, om straf-
baar te zijn, als welbewust deelnemer kunnen worden aangemerkt. Dat mag niet
te snel worden verondersteld.”199

5.9 De strafbaarheid van rechtspersonen naar Engels recht
Rechtspersonen kunnen volgens het Engelse recht in beginsel worden vervolgd
en gestraft wegens strafbare feiten. In beginsel, omdat het Engelse strafrecht een
aantal delicten kent die niet door rechtspersonen kunnen worden gepleegd, of
waarvoor rechtspersonen niet kunnen worden gestraft. Sommige delicten, zoals
zedendelicten, worden te ‘fysiek’ gevonden om door rechtspersonen te kunnen
worden gepleegd, terwijl een delict als ‘murder’ alleen de vrijheidsstraf als
sanctie kent, zodat de bestraffing van een rechtspersoon wegens dat delict is
uitgesloten.200 Afgezien hiervan is in ‘Schedule 1’ (‘Words and expressions
defined’) van de Interpretation Act 1978 uitdrukkelijk bepaald dat het begrip
‘person’ mede een ‘body of persons corporate or incorporate’ omvat.

De strafbaarheid van de rechtspersoon wordt sedert het midden van de
negentiende eeuw erkend.201 Daarvoor werd ook het Engelse strafrecht door het
klassieke denken beheerst. Simester en Sullivan schrijven: “Historically, there
was a view that companies by virtue of their artificial nature were incapable of
being guilty of any crime because guilt was perceived to be exclusively a human
property.”202 Economische ontwikkelingen brachten mee, dat deze klassieke be-
nadering niet langer stand kon houden. “That view did not survive long into the
era of industrialization and the advent of the joint-stock company.”203 Ook Wells
koppelt de opkomst van de strafbaarheid van de rechtspersoon aan de industriële
                                                       

behoort. “Hoe het OM ook dacht over de betekenis van het feitelijk leiding geven, het daderschap
van Slavenburg’s Bank N.V. stond in deze zaak vast en werd door niemand betwist,” aldus Brants
(1988), p. 42. Overigens draaide het in de Slavenburgaffaire niet om overtredingen, maar om
misdrijven (valsheid in geschrifte).

199. Mulder (1988), p. 219.
200. Clarkson en Keating (1998), p. 234. 
201. Simester en Sullivan (2000), p. 244. Vergelijk Wells (2001), p. 86 e.v.: “By the end of the

nineteenth century courts were quite familiar with the idea that, for some purposes, the word
‘person’ in a criminal statute might include a corporation.”

202. Simester en Sullivan (2000), p. 244.
203. Simester en Sullivan (2000), p. 244.
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revolutie en de ontwikkeling van vennootschappen. “The one-person entre-
peneur was being replaced by more complex business arrangements, and in
terms of activity, the development of the railways transformed the landscape, the
economy, and mobility.”204 Verder kan volgens Wells ook de civielrechtelijke
aanspreekbaarheid van rechtspersonen als motor achter de erkenning van de
strafbaarheid van de rechtspersoon worden gezien. “Corporations began to cause
damage and injury both to property and person. Plaintiffs discovered that the
individual at fault might not be capable of being sued or worth suing. It emerged
what was the simplest for the injured party was also the safest for management:
to treat the corporation as the actor.”205 Daarnaast was in de rechtspraak reeds
erkend, dat steden of gemeentes, alsmede spoorwegmaatschappijen206, straf-
rechtelijk aansprakelijk konden zijn wegens bepaalde common law-delicten.
Uiteindelijk heeft, technisch gezien, met name de erkenning van ‘vicarious
liability’ in belangrijke mate bijgedragen aan het kunnen bestraffen van rechts-
personen. Volgens dit leerstuk kan de ‘master’ aansprakelijk zijn voor bepaalde
gedragingen van zijn ‘servants’; het vergde slechts een kleine mentale stap om
in voorkomende gevallen ook een rechtspersoon als ‘master’ aan te merken.207

In de volgende paragrafen zal eerst nader worden ingegaan op de grond-
slagen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Deze
grondslagen blijken voor een deel nauw samen te hangen met overwegingen van
effectiviteit. Daarna zal enige aandacht worden besteed aan de strafbaarheid van
functionarissen onder het Engelse recht. Naast delicten, die door een ieder kun-
nen worden gepleegd, kent het Engelse strafrecht bijzondere kwaliteitsdelicten
die alleen door leidinggevenden van een rechtspersoon kunnen worden ge-
pleegd. Voorbeelden van dergelijke delicten zullen de revue passeren bij de
bespreking van de aansprakelijkheid in het Engelse jaarrekeningenrecht. In
enkele bijzondere wetten komt bovendien een bepaling voor, die leidinggeven-
den aansprakelijk stellen wegens hun betrokkenheid bij delicten, die door
rechtspersonen zijn begaan. Dergelijke bepalingen vertonen enige overeenkom-
sten met de Nederlandse (algemene) aansprakelijkstelling van de feitelijk lei-
dinggever en de opdrachtgever. Een dergelijke bepaling komt onder meer voor
in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht. Na een bespreking van de kwalita-
tieve aansprakelijkheid van leidinggevenden zal, op hoofdlijnen, de strafbaar-
heid van rechtspersonen en leidinggevenden in het Engelse jaarrekeningenrecht,
arbeidsomstandighedenrecht en mededingingsgrecht worden besproken.

                                                       
204. Wells (2001), p. 87.
205. Wells (2001), p. 87.
206. Wells (2001), p. 88. Spoorwegmaatschappijen vervulden een bijzondere positie, omdat hun

werkzaamheden door ‘special charters’ of ‘private acts’ werden genormeerd (Wells (2001), p. 88 en
89).

207. Wells (2001), p. 88, onder verwijzing naar literatuur.
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5.10 De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen:
grondslagen

5.10.1 Inleiding 

Het Engelse strafrecht kent twee gronden waarop de strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van een rechtspersoon kan zijn gebaseerd. In de eerste plaats kan een
rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk zijn wegens een ‘door hem zelf’ ver-
richte gedraging. Deze aansprakelijkheid is gestoeld op de toerekening van ge-
dragingen van bepaalde leidinggevenden aan de rechtspersoon. In de tweede
plaats kan, evenals bij natuurlijke personen, sprake zijn van ‘vicarious liability’.
Volgens dit leerstuk kan een rechtspersoon onder omstandigheden strafrechtelijk
aansprakelijk zijn voor de gedragingen van andere personen: werknemers of
vertegenwoordigers.208

5.10.2 Eigen gedrag: toerekening

Tesco Supermarkets v. Nattrass
Aangenomen wordt dat rechtspersonen sinds 1944 strafrechtelijk aansprakelijk
kunnen zijn voor ‘eigen gedragingen’ als gevolg van toerekening van de gedra-
gingen en de geestesgesteldheid van beleidsbepalende natuurlijke personen.209

Deze grondslag wordt de ‘identification doctrine’ genoemd: de rechtspersoon
wordt onder omstandigheden geïdentificeerd met de beleidsbepalende personen
van de rechtspersoon. Na toerekening worden de gedragingen en de geestes-
gesteldheid van de natuurlijke personen beschouwd als de gedragingen en de
geestesgesteldheid van de rechtspersoon. “Their acts and states of mind are the
company’s acts and states of mind and it is held liable, not for the acts of others,
but for what are deemed to be its own acts.”210 Bij niet-ordeningsdelicten is de
‘identification doctrine’, aldus Wells, de enige grondslag voor strafbaarheid van
de rechtspersoon.211 

                                                       
208. Zie voor een (korte) Nederlandse behandeling van deze grondslagen ook: Fokkens (1980), p. 402 en

403. Volgens Wells (1995), p. 681, gaat het bij toerekening om “direkte Unternehmershaftung”,
terwijl vicarious liability de “Verantwortlichkeit für die Handlungen eines anderen” betreft.
Overigens meent Wells dat het resultaat van beide benaderingswijzen niet veel zal verschillen.
Wells (2001), p. 102, spreekt voor wat betreft het daderschap van de rechtspersoon van een
formalistisch onderscheid tussen enerzijds het niet naleven van een ‘eigen verplichting’ en
anderzijds ‘vicarious liability’. “Whether it is a personal or a vicarious liability (that is, whether the
company is liable because it has breached its duty personally or because an employee has done a
wrongful act), the breach has to come about through human agency.”

209. Wells (1993), p. 559 (onder verwijzing naar rechtspraak), alsmede Wells (2001), p. 94.
210. Smith (1999), p. 180. Zie tevens Gobert (1994), p. 723 en Wells (1993), p. 681.
211. Wells (2001), p. 99. De verklaring hiervoor is wellicht eenvoudig: buiten het ordeningsrecht komen

minder strict liability-delicten voor, zodat vicarious liability buiten het ordeningsrecht minder snel
aan de orde kan komen. Toerekening van mens rea na (volledige) delegatie van bevoegdheden doet
zich, zo bleek in hoofdstuk 4, met name voor bij vergunningdelicten.
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Een belangrijke ‘leading case’ voor de aansprakelijkheid wegens toerekening
betreft de zaak Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass212, gewezen door het House
of Lords. Tesco Supermarkets Ltd., een grote supermarktketen, stond terecht
omdat zij goederen zou hebben aangeboden tegen een lagere prijs dan waarvoor
ze in werkelijkheid werden geleverd. In één van de Tesco-supermarkten was een
grote advertentie opgehangen, waaruit bleek dat waspoeder van het merk
Radiant tegen een lagere dan de normale prijs werd verkocht. Op een zekere
avond merkte een medewerkster van de supermarkt dat er geen afgeprijsde
pakken waspoeder meer over waren, waarop zij de schappen vulde met niet-
afgeprijsde pakken Radiant. Deze actie werd niet gemeld aan de bedrijfsleider
(‘manager’) van de supermarkt. De volgende dag, terwijl de reclame nog liep,
probeerde een klant een afgeprijsd pak waspoeder te bemachtigen. Dat lukte
niet; de schappen waren gevuld met niet-afgeprijsde pakken waspoeder met als
gevolg dat de klant het volle pond voor het pak Radiant moest betalen. De klant
kocht niettemin een pak, en diende vervolgens een klacht in bij de ‘inspector of
weights and measures’. Hierop werd Tesco Supermarkets Ltd. gedagvaard we-
gens overtreding van het bepaalde in s. 11(2) van de Trade Descriptions Act
1968: “If any person offering to supply any goods gives, by whatever means,
any indication likely to be taken as an indication that the goods are being offered
at a price less than that at which they are in fact being offered he shall, subject to
the provisions of this Act, be guilty of an offence.” De schending van het be-
paalde in s. 11(2) van de Trade Descriptions Act 1968 levert een zogenaamd
‘offence of strict liability’ op. Dat betekent, zo is gebleken, dat de verdachte kan
worden veroordeeld wegens het plegen van het delict indien en voor zover de
‘blote feiten’ kunnen worden bewezen.

De feitenrechter achtte bewezen dat het feit was begaan als gevolg van een
handelen of nalaten van de bedrijfsleider, doordat die niet had gemerkt dat het
beleid van de supermarktketen niet juist was uitgevoerd en/of doordat hij de fou-
ten van ondergeschikten niet had hersteld. De zaak concentreerde zich uit-
eindelijk op de vraag of de supermarktketen strafrechtelijk aansprakelijk was
voor het handelen of het verzuim van de bedrijfsleider. De rechtspersoon meen-
de van niet; hij verweerde zich door te stellen dat de bedrijfsleider niet mocht
worden vereenzelvigd met de rechtspersoon, en als ‘another person’ moest wor-
den aangemerkt. Indien dit verweer zou slagen, zou de rechtspersoon vrijuit
gaan. In s. 24(1) van de Trade Descriptions Act 1968 was namelijk een discul-
patiegrond neergelegd, die meebracht dat een verdachte vrijuit moest gaan in-
dien kon worden bewezen dat de strafbare gedraging het gevolg was van het
handelen of het verzuim van een ander dan de verdachte, voor zover tevens kon
worden bewezen, dat de verdachte al het nodige had gedaan om het gepleegde
delict te voorkomen:

“In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject to sub-
section (2) of this section, be a defence for a person charged to prove − (a)

                                                       
212. [1972] 2 All ER 127 (HL).
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that the commission of the offence was due to a mistake or the reliance on
information supplied to him or to the act or default of another person, an
accident or some other cause beyond his control; and (b) that he took all
reasonable precautions and excercised all due diligence to avoid the
commission of such an offence by himself or any person under his con-
trol.”213

Het verweer dat het delict was begaan als gevolg van het handelen of nalaten
van een ander dan de verdachte was alleen toegelaten als uiterlijk zeven dagen
voor de zitting (‘hearing’) schriftelijk aan de prosecutor informatie was ver-
strekt, die de identificatie van die ‘ander’ mogelijk kon maken (s. 24(2) van de
wet). De supermarktketen had de prosecutor op tijd laten weten dat het feit naar
haar idee was begaan als gevolg van een handelen of nalaten van de bedrijfs-
leider.214 De feitenrechter had evenwel uitgemaakt dat de supermarktketen niet
kon slagen in het bewijs van de opgeworpen exceptie. Volgens de feitenrechter
kon niet worden bewezen dat de bedrijfsleider moest worden aangemerkt als
‘another person’ in de zin van s. 24(1) onder a van de Trade Descriptions Act
1968. De supermarktketen zou namelijk haar verplichting tot het nemen van de
nodige voorzorgsmaatregelen en het betrachten van de nodige zorgvuldigheid
hebben gedelegeerd aan de bedrijfsleider, zodat het verzuim van de bedrijfs-
leider om deze verplichtingen na te komen als het verzuim van de supermarkt-
keten moest worden aangemerkt.215

Het House of Lords kwam tot een andere visie. Voor een deel teruggrijpend
op oudere jurisprudentie werd gesteld dat de bedrijfsleider wel degelijk een
‘ander’ was, wiens handelen of nalaten niet vereenzelvigd mocht worden met
het handelen of nalaten van de rechtspersoon. In het dictum van het House of
Lords werd gesteld:

“In the case of a large-scale business, the owner, whether a natural person
or a limited company, could not personally supervise the activities of all
his servants which might lead to the commission of an offence under the
1968 Act; it would therefore be consistent with the taking of reasonable
precautions and the exercise of due diligence to institute an effective sys-
tem to avoid the commission of offences under which superior servants
were instructed to supervise servants whose acts might otherwise lead to
the commission of an offence; this was not the delegation of the duty to
exercise due diligence but the performance of that duty; when the owner
was a limited company a failure to exercise due diligence on its part
would only occur where the failure was that of a director or senior mana-
ger in actual control of the company’s operations who could be identified
with the controlling mind and will of the company; whether the company
had exercised all due diligence was a question of fact but, if it had done

                                                       
213. Een dergelijke disculpatiegrond kwam reeds ter sprake in hoofdstuk 3.
214. “When the commission by any person of an offence of this Act is due to the act or default of some

other person that other person shall be guilty of the offence, and a person may be charged with and
convicted of the offence by virtue of this section whether or not proceedings are taken against the
first-mentioned person” (s. 23 Trade Descriptions Act 1968).

215. Zie [1970] 3 All ER 357 (QB).
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so, there was no rule that is was nevertheless liable for the act or default
of one of its subordinate managers who was not identifiable with the
company if that act or default consisted of a failure on the manager’s part
properly to exercise supervisory functions over other servants of the com-
pany; the manager’s failure would, on the contrary, constitute an act or
default of ‘another person’, i.e. another person than the company (...).”216

Het dictum beperkte zich tot de vraag of de rechtspersoon zich er met succes op
kon beroepen dat een ander dan hijzelf het strafbare feit had begaan. In deze
zaak was dat het geval, aldus het House of Lords. De bedrijfsleider was één van
meerdere honderden bedrijfsleiders die niet kon worden geïdentificeerd met de
vennootschap. Uit de vaststelling van de feiten volgde reeds dat de supermarkt-
keten al het nodige had gedaan om het begaan van het delict te voorkomen,
zodat de rechtspersoon zich met succes op straffeloosheid kon beroepen.217

De situering van de ‘controlling mind and will’
Tesco Supermarkets Ltd. was niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten
van de bedrijfsleider, omdat de bedrijfleider niet geacht kon worden tot de ‘con-
trolling mind and will’ van de rechtspersoon te behoren. Het begrip ‘controlling
mind and will’ werd voor het eerst gebruikt door Viscount Haldane, L.C., in de
zaak Lennard’s Carrying Co. Ltd. v. Asiatic Petroleum Co. Ltd.218 Voor de in-
vulling van het begrip wordt in rechtspraak en literatuur echter veelal verwezen
naar de overwegingen van Court of Appeal-rechter Lord Denning in de civiele
zaak H.L. Bolton Co. v. T.J. Graham & Sons.219 De zaak betrof een kwestie van
huurrecht. Een verhuurder-rechtspersoon wenste een huurcontract op te zeggen,
omdat hij de ‘bedoeling’ (intention) had een door hem verhuurde bedrijfsruimte
voor zichzelf te gebruiken. Deze bedoeling leverde kennelijk een rechtmatige
grond op voor de opzegging. De huurder van de bedrijfsruimte wenste het ge-
bruik van de bedrijfsruimte echter niet op te geven. De advocaat van de huurder
voerde daartoe aan, dat de verhuurder-rechtspersoon niet de bedoeling had de
ruimte voor zich zelf te gebruiken, omdat het bestuur (‘the board of directors’)
van de verhuurder-rechtspersoon die wens nimmer als collectief in een besluit
zou hebben neergelegd. Denning meende echter dat een dergelijke eis niet
gesteld kon worden. Hij achtte het voldoende als de ‘bedoeling’ de bedrijfs-
ruimte voor zichzelf te gebruiken gevonden kon worden bij een functionaris die
als de ‘directing mind and will’ van de rechtspersoon zou kunnen worden aan-
gemerkt. Lord Denning’s overwegingen ter zake zijn ‘klassiek’ geworden: 

“A company may in many ways be likened to a human body. They have a
brain and a nerve centre which controls what they do. They also have
hands which hold the tools and act in accordance with directions from the

                                                       
216. Vergelijk met betrekking tot de toerekening van mens rea Mann J. in Wings v. Ellis [1984] 1 All ER

1046 (QB): “A company cannot be guilty of an offence unless the specified state of mind was a state
of mind of a person who is or forms part of the directing mind and will of the company.”

217. Zie voor kritiek op deze uitspraak Gobert (1994), p. 722 e.v.
218. [1914-15] All ER Rep. 280 (HL).
219. [1956] All ER 624 (CA).
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centre. Some of the people in the company are mere servants and agents
who are nothing more than hands to do the work and cannot be said to re-
present the mind or will. Others are directors and managers who represent
the directing mind and will of the company, and control what they do. The
state of mind of these managers is the state of mind of the company and is
treated by the law as such.”

Denning voegde hier aan toe dat in de ‘law of torts’ de fout (‘fault’) van een
manager als de persoonlijke fout van de vennootschap moet worden beschouwd.
“So also in the criminal law, in cases where the law requires a guilty mind as a
condition of a criminal offence, the guilty mind of the directors or the managers
will render the company themselves guilty.”220 Denning stelde verder dat de
vraag of de ‘bedoeling’ van de beleidsbepalende functionarissen als bedoeling
van de vennootschap kon worden aangemerkt moest worden beantwoord aan de
hand van de aard van het geval, de relatieve positie van de functionaris en de
overige relevante feiten en omstandigheden van het geval.221

In de besproken Tesco-zaak meende Lord Diplock dat de ‘controlling mind
and will’ onder meer was gesitueerd bij die personen die volgens de akte van op-
richting en de statuten als de uitvoerende ‘organen’ van de rechtspersoon moe-
ten worden beschouwd: “In my view, therefore, the question: what natural
persons are to be treated in law as being the company for the purpose of acts
done in the course of its business, including the taking of precautions and the
exercise or due diligence to avoid the commission of a criminal offence, is to be
found by identifying those natural persons who by the memorandum and articles
of association or as a result of action taken by the directors, or by the company
in general meeting persuant to the articles, are entrusted with the exercise of the
powers of the company.” Uitdrukkelijk stelde rechter Diplock dat de personen
die de rechtspersoon strafbaar kunnen doen handelen, dezelfden personen zijn
als degenen die de nodige maatregelen kunnen nemen en de nodige zorg kunnen
betrachten om het plegen van het delict in kwestie te voorkomen. Daarmee doel-
de Diplock op de aangehaalde bijzondere disculpatiegrond van de Trade Des-
criptions Act 1968. Lord Reid ten slotte overwoog in de Tesco-zaak: “Normally
the board of directors, the managing director and perhaps other superior officers
carry out the functions of management and speak and act as the company. Their
subordinates do not. They carry out orders from above and it can make no
difference that they are given some measure of discretion. But the board of
directors may delegate some part of their functions of management giving to
their delegate full discretion to act independently of instructions from them. I
see no difficulty in holding that they have thereby put such a delegate in their
place so that within the scope of the delegation he can act as the company.” Met
de ‘delegate’ lijkt Lord Reid te doelen op de zogenaamde ‘managing director’,

                                                       
220. Onder verwijzing naar R. v. I.C.R. Haulage, Ltd. [1944] 1 All ER 691 (CA).
221. Viscount Dilhorne vatte de woorden ‘directors and managers who represent the directing mind and

will’ op als ‘directors and managers who constitute the directing mind and will’. Zie de zaak Tesco
Supermarkets Ltd. v. Nattrass.
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die door het bestuur kan worden aangesteld om de dagelijkse leiding van de
rechtspersoon uit te voeren. Op de betekenis van de begrippen ‘officer’,
‘director’ en ‘managing director’ zal straks, bij de bespreking van de aansprake-
lijkheid van de functionarissen van de rechtspersoon, verder worden ingegaan.

Toerekening van gedragingen van lager gesitueerden: ‘facetaansprakelijkheid’?
Uit de zaak Meridian Global Funds Management Asia Ltd. v. Securities Com-
mission222, gewezen door de Privy Council, volgt een genuanceerder beeld van
de toerekeningsdoctrine. In deze zaak stond een vennootschap terecht omdat zij
op een zeker moment als ‘substantial security holder’ niet op tijd had gemeld dat
zij een zekere graad van zeggenschap had verworven in een onderneming, hoe-
wel zij wist of behoorde te weten dat zij als ‘substantial security holder’ moest
worden aangemerkt.223 De zaak spitste zich toe op de vraag wiens kennis (of
gebrek aan kennis) als kennis van de vennootschap moest worden aangemerkt.
In eerste feitelijke instantie was door rechter Heron vastgesteld dat K. en N.,
twee ‘senior investment managers’, wisten dat de vennootschap op een gegeven
moment een aanmerkelijk aandeel in een andere onderneming had verworven.
Zonder in te gaan op de gebruikte grondslag voor toerekening rekende de feiten-
rechter de kennis van K. en N. toe aan de vennootschap. In hoger beroep werd
het zelfde resultaat bereikt, maar nu op grond van de vaststelling dat K. als de
‘directing mind and will’ van de vennootschap kon worden aangemerkt. Het
Court of Appeal stelde vast dat K. ooit ‘managing director’ was geweest, maar
ten tijde van de verwerving van de zeggenschap een lager gesitueerde ‘manager’
was geworden. K. diende in de nieuwe constellatie verantwoording af te leggen
aan zijn nieuwe superieur, maar hij bleef op eigen houtje effecten kopen en ver-
kopen zonder zijn managing director hierover in te lichten. In tegenstelling tot
het Court of Appeal meende de vennootschap echter dat K. niet als de ‘directing
mind and will’ van de vennootschap mocht worden aangemerkt. Slechts de raad
van bestuur van de vennootschap was volgens haar als zodanig te beschouwen,
en misschien ook nog de managing director. Deze visie spoort met de gebruike-
lijke uitleg van de ‘identification doctrine’.

Lord Hoffmann betoogde namens de Privy Council dat de woorden
‘directing mind and will’, zoals die voor het eerst zijn gebruikt in de Lennard’s-
zaak, niet altijd goed zijn begrepen. Volgens de rechter hing het in die zaak ver-
woorde aansprakelijkheidsprincipe sterk samen met het in die zaak concreet ten
laste gelegde delict. Volgens Hoffmann kunnen weliswaar algemene regels om-
trent aansprakelijkheid en toerekening worden gegeven, maar de interpretatie
van de delictsomschrijving kan meebrengen dat van die algemene regels moet
worden afgeweken. Zodra erkend wordt dat het bij toerekeningsvragen gaat om
interpretatie van de delictsomschrijving, aldus Hoffmann, kunnen toerekenings-
vraagstukken op een wijze worden beantwoord die net zo ‘ongekunsteld’ is als
de wijze waarop de toerekeningsvraag in eerste feitelijke instantie was opgelost:
                                                       
222. [1995] 3 All ER 918 (PC). Zie over deze zaak onder meer Wells (2001), p. 103 e.v.
223. Het betrof een overtreding van s. 20(3) en (4) van de New Zealand Securities Amendment Act 1988.
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“Once it is appreciated that the question is one of construction rather than
metaphysics, the answer in this case seems to their Lordships to be as straight-
forward as it did to Heron J.” Sterk leunend op de ratio van het litigieuze voor-
schrift overwoog Lord Hoffmann:

“The policy of s. 20 of the 1988 Act is to compel, in fast-moving markets,
the immediate disclosure of the identity of persons who become substanti-
al security holders in public issuers. Notice must be given as soon as that
person knows that he has become a substantial security holder. In the case
of a corporate security holder, what rule should be implied as to the per-
son whose knowlegde for this purpose is to count as the knowledge of the
company? Surely the person who, with the authority of the company, ac-
quired the relevant interest. Otherwise the policy of the Act would be de-
feated. Companies would be able to allow employees to acquire interests
on their behalf which made them substantial security holders but would
not have to report them until the board or someone else in senior mana-
gement got to know about it. This would put a premium on the board
paying as little attention as possible to what its investment managers were
doing. Their Lordships would therefore hold that upon the true constructi-
on of s. 20(4)(e), the company knows that it has become a substantial se-
curity holder when that is known to the person who had the authority to
do the deal. It is then obliged to give notice under s. 20(3).”

De Privy Council lijkt de aansprakelijkheid van de vennootschap in deze zaak
dus niet te beperken tot de gedragingen en de geestesgesteldheid van zij, die de
‘controlling mind and will’ van de rechtspersoon vormen. Door interpretatie van
de delictsomschrijving komt zij tot de conclusie dat het in dit geval gaat om de
gedragingen en de kennis van degene die de bevoegdheid heeft een ‘aanmerke-
lijk belang’ in een onderneming te verwerven. Hoffmann achtte het in casu irre-
levant om te onderzoeken of de investment manager, K., als ‘directing mind and
will’ moest worden aangemerkt. Nogmaals waarschuwde Lord Hoffmann tegen
algemene regels, door aan te geven dat in casu niet is beslist dat een vennoot-
schap voor ieder handelen van iedere ondergeschikte zelf, als vennootschap,
aansprakelijk is; toerekeningsregels zijn afhankelijk van de interpretatie van de
delictsomschrijving:

“But their Lordships would wish to guard themselves against being under-
stood to mean that whenever a servant of a company has authority to do
an act on its behalf, knowledge of that act will for all purposes be attribu-
ted to the company. It is a question of construction in each case as to
whether the particular rule requires that the knowledge that an act has
been done, or the state of mind with which it was done, should be attribu-
ted to the company.”

Soms kan een werknemer een vennootschap aansprakelijk doen zijn wegens op-
lichting, als hij onjuiste gegevens heeft verstrekt aan de belastingdienst, aldus
Hoffmann. In andere gevallen kan een vennootschap niet zonder meer aanspra-
kelijk zijn wegens doodslag (‘manslaughter’) als een werknemer wegens roeke-
loos verkeersgedrag met een bedrijfsvrachtwagen een ander ‘doodrijdt’. “There
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is no inconsistency. Each is an example of an attribution rule for a particular
purpose, tailored as it always must be to the terms and policies of the substantive
rules.” Duidelijk blijkt dat het daderschap van de rechtspersoon sterk afhangt
van de delictsomschrijving en de ratio van de strafbepaling.

Clarkson en Keating juichen de door de Privy Council toegepaste genuan-
ceerde toepassing van de ‘identification doctrine’ toe. “This broader approach to
the identification doctrine is to be welcomed. If a company employs a health and
safety manager, it is obvious that his or her acts and knowledge should be
attributed to the company for health and safety purposes even if the person is of
relatively lowly status within the company.”224 De meer casuïstische benadering
van het toerekeningsvraagstuk, gekoppeld aan de delictsomschrijving in kwestie,
heeft inderdaad belangrijke voordelen. De ‘open benadering’ doet recht aan de
vele verschijningsvormen van ‘het strafbare feit’ en biedt ruimte tot nuancerin-
gen, al naar gelang de omstandigheden van het geval. De voordelen van een der-
gelijke benadering doen zich juist gevoelen bij delicten die door corporaties
worden gepleegd, omdat het mogelijk is rekening te houden met de wijze waar-
op de corporatie is georganiseerd. De ‘investment manager’ was in de Meridian-
zaak bevoegd tot de aan- en verkoop van effecten, en opereerde min of meer
zelfstandig ten opzichte van zijn managing director. Aangezien hij, als bevoegde
persoon, wist dat een aanmerkelijk belang was aangekocht kon het niet-melden
daarvan aan de rechtspersoon worden toegerekend. Eerder is gebleken, dat de
Nederlandse wetgever waarschijnlijk eveneens voorstander is geweest van een
‘open benadering’ van het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon.

Smith betwijfelt evenwel of het oordeel in de Meridian-zaak de ‘controlling
mind and will’-doctrine opzij heeft gezet. Bij zijn oordeel had de Privy Council
onder meer de zaak Re Supply of Ready Mixed Concrete225 betrokken, waarin
het House of Lords een vennootschap aansprakelijk had geacht voor het
handelen van een werknemer. De schrijver vraagt zich af of die zaak autoriteits-
waarde heeft. “Ready Mixed Concrete was a case of civil contempt of court and
the result would not necessarily have been the same if it had been a criminal
offence requiring mens rea. In Meridian itself, it was held that the acts of the
company’s investment manager were properly attributed to the company for the
purposes of the New Zealand Securities Act 1988. Perhaps all that these cases
demonstrate is that a statute imposes vicarious liability if that appears to be the
intention of the legislature.”226 Smith suggereert dus dat het in de Meridian-zaak
eigenlijk om ‘vicarious liability’ ging; in dat geval echter is een rechtspersoon
technisch gezien niet voor eigen gedragingen, maar voor gedragingen van een
ander aansprakelijk. Overigens zou de ‘investment management’, zoals ook het
Court of Appeal heeft gemeend, ook onder de ‘directing mind and will’-doctrine
de vennootschap mogelijk strafbaar hebben kunnen laten handelen. Zoals bleek
sprak Lord Reid in de Tesco-zaak van ‘the board of directors, the managing

                                                       
224. Clarkson en Keating (1998), p. 234. 
225. Re Supply of Ready Mixed Concrete [1995] 1 All ER 135 (HL).
226. Smith (1999), p. 183.
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director and perhaps other superior officers of a company’ die ‘speak and act as
the company’. K. zou, gezien zijn takenpakket, als ‘other superior officer’ kun-
nen worden aangemerkt. 

Het is dus de vraag hoeveel ‘broader’ de aanpak van de Privy Council wer-
kelijk is.227 Haar visie op ‘aansprakelijkheidsregels’ is echter duidelijk: per de-
lict zou, mede gezien de ratio van de strafbepaling, bepaald moeten worden, hoe
de aansprakelijkheid in concreto behoort te worden vormgegeven. Daarbij is niet
alleen de delictsomschrijving van belang, maar ook ‘the policies of the sub-
stantive rules’. Daarmee lijkt te zijn uitgedrukt dat de concrete doelstelling van
de wettelijke norm mede beslissend is voor de vraag, hoe aansprakelijkheid in
concreto behoort te worden vormgegeven.228 

5.10.3 ‘Vicarious liability’ van rechtspersonen

De tweede grondslag waarop de aansprakelijkheid van rechtspersonen kan zijn
gebaseerd is ‘vicarious liability’. Rechtspersonen kunnen naar Engels recht op
dezelfde wijze als natuurlijke personen ‘plaatsvervangend aansprakelijk’ zijn
voor gedragingen van werknemers, verricht gedurende hun (contractuele) werk-
zaamheden. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt in de Engelse dogmatiek,
zo bleek in het vorige hoofdstuk, veelal niet gezien als aansprakelijkheid voor
eigen gedrag; vicarious liability betreft de aansprakelijkheid voor gedragingen
van anderen.229

Vicarious liability van een rechtspersoon werd onder meer aangenomen in
de zaak Mousell Bros. v. London and North Western Rail. Co.230 De zaak betrof
een limited company, die werd vervolgd omdat een ‘manager’ een ‘aangiftefor-
mulier’ betreffende goederen, die door een spoorwegmaatschapij vervoerd zou-
den worden, niet conform de waarheid had opgemaakt. Op die wijze meende de
manager de vervoerskosten te kunnen drukken. Het onjuist invullen van een der-
gelijk bescheid leverde een overtreding op van de Railway Clauses Consoli-
dation Act 1845. Voor strafbaarheid diende bewezen te worden dat het aangifte-
formulier valselijk was opgemaakt met de bedoeling (intent) het betalen van

                                                       
227. Robert-Tissot (1996), p. 99 is wel overtuigd van de ruimere benadering van aansprakelijkheid:

“Although he relied on earlier authorities the approach he expounded leads to a considerable
widening of the potential scope for criminal prosecutions to be brought against companies.” Met
‘he’ doelt de schrijver op rechter Hoffmann, die overigens het standpunt van de gehele Privy
Council verwoordde.

228. De door de Privy Council gekozen benadering van aansprakelijkheid werd uitdrukkelijk afgewezen
bij de bepaling van aansprakelijkheid van een vennootschap wegens (common law) ‘manslaughter’.
Zie de naar aanleiding van de ‘Southall rail crash’ gewezen zaak R. v. Great Western Trains, en het
commentaar op die zaak van Wells (2001), p. 105. Na de genoemde ‘rail crash’ is een voorstel
gelanceerd om te komen tot een ‘statutory offence of corporate killing’; kritisch daarover: Wells
(2001), p. 126.

229. Wells (2001), p. 101, verwoordt het verschil tussen aansprakelijkheid op basis van de ‘identification
doctrine’ en aansprakelijkheid in geval van ‘vicarious liability’ op treffende wijze: “(...) identifi-
cation liability stops at the boardroom, vicarious extends to the company liability for all em-
ployees.”

230. [1916-17] All ER Rep. 1101 (KB). Zie over de zaak onder meer Wells (2001), p. 90 e.v.
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tolgeld te omzeilen. De manager behoorde niet tot de ‘controlling mind and will’
van de verdachte rechtspersoon. Vastgesteld werd dat de bestuurders van de
rechtspersoon niets afwisten van het onjuist invullen van het formulier, en op
geen enkele wijze hadden deelgenomen aan het door de manager begane delict.
De rechtspersoon werd niettemin aansprakelijk geacht, omdat sprake was van
‘vicarious liability’. Viscount Reading, C.J. concludeerde op dit punt:

“In view of the language and the purposes of the Act of 1845, I am of the
opinion that it was the intention of the legislature to fix responsibility for
this quasi-criminal act upon the principal if the forbidden act was done by
the servant whilst acting within the scope of his employment. If the view
which I have expressed is the true one there is nothing to distinguish a li-
mited company from any other principal, and the appellants were properly
held liable for the acts of their manager (...).”

Rechter Atkin J. voegde hieraan toe: “Upon the authorities which have been
cited it appears to me to be clear that, although primâ facie a principal cannot be
held criminally responsable for the acts of his servants, there may be instances in
which the legislature have resolved to prohibit an act or to enforce a duty in such
words as to make the prohibition or the enforcement of the duty absolute. In
such a case the principal is liable if the act is in fact done by his servant,
although he himself may know nothing whatever about it.” Rechter Atkin legde
met zijn overwegingen geen verband tussen ‘vicarious liability’ en ‘offences of
strict liability’; het delict in kwestie eiste immers bewijs van mens rea.231 De
rechter bedoelde kennelijk, dat gezien vanuit de master sprake was van ‘absolute
liability’, omdat niet doorslaggevend was wat zij (de vennootschap) wist. Uitein-
delijk werd de vennootschap strafrechtelijk aansprakelijk geacht voor het valse-
lijk opmaken van een aangifteformulier, met de bedoeling de betaling van tol-
geld te ontlopen.

De zaak Mousell Bros. v. London and North Western Rail. Co. wordt tegen-
woordig beschouwd als een uitzondering, en wel vanwege het feit dat de
‘master’ niet alleen aansprakelijk werd geacht voor de gedraging van de ‘ser-
vant’, maar ook voor de bij de servant gevonden geestesgesteldheid. In het
vorige hoofdstuk bleek reeds, dat vicarious liability zich in beginsel slechts kan
voordoen bij ‘strict liability’-delicten; bij delicten die mens rea eisen kan slechts
een vaststaande (volledige) delegatie van taken en bevoegdheden tot toerekening
van mens rea leiden. Voor zover een delict bewijs van mens rea eist lijkt tegen-
woordig in beginsel slechts de ‘identification doctrine’ tot strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon te kunnen leiden. Bij Simester en Sullivan
blijkt echter, dat het delegatiebeginsel op rechtspersonen kan worden toe-
gepast.232 Wells relativeert het belang van deze aansprakelijkheidsgrondslag
echter, omdat zij zich met name voordoet bij vergunningdelicten in het kader

                                                       
231. Zie Wells (2001), p. 91.
232. Simester en Sullivan (2000), p. 250. Clarkson en Keating, Smith en Archbold lijken deze modaliteit

te negeren.
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van de exploitatie van horecagelegenheden.233 Zij komt tot de conclusie dat bij
mens rea-delicten in beginsel de ‘identification doctrine’ moet worden toege-
past, terwijl bij strict liability-delicten ‘vicarious laibility’ tot aansprakelijkheid
van de rechtspersoon kan leiden. Uit de Tesco Supermarkets-zaak blijkt verder
dat de ‘identification doctrine’ ook van toepassing is op de vraag of de vennoot-
schap zich op een disculpatiebepaling kan beroepen. Uit de in paragraaf 5.10.5
te bespreken case lijkt evenwel te volgen, dat ook in gevallen waarin geen
sprake is van (volledige) delegatie de werkgever-rechtspersoon onder omstan-
digheden verantwoordelijk kan zijn voor de bij een werknemer gevonden − en in
het kader van disculpatie van belang zijnde − subjectieve geestesgesteldheid. 

5.10.4 Zorgplichtschendingen

In de vorige hoofdstukken is reeds enige malen aandacht besteed aan de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid wegens de schending van zorgplichten. Bepalingen
van die aard zijn onder meer neergelegd in het Engelse arbeidsomstandig-
hedenrecht. Gebleken is dat bij dergelijke delicten de enkele schending van de
zorgplicht, ofwel het enkele bewijs van het niet-intreden van het door de wet-
gever gewenste resultaat, tot strafbaarheid kan leiden. De rechtspraak stelt zich,
zo bleek, op het standpunt dat dergelijke delicten geen ‘vicarious liability’
scheppen. Zorgplichtschendingen zonder subjectieve delictsbestanddelen blijken
bovendien eigenlijke omissiedelicten op te leveren, die zonder toepassing van de
‘identification doctrine’ op het conto kunnen worden geschreven van de door de
wetgever aangewezen rechtspersoon-normadressaat. Smith schreef over de
schending van s. 3(1) van de HSWA 1974, zo bleek eerder: “There is no need to
find someone − in a case of the company, the “brains” and not merely the
“hands” − for whose acts the person with the duty can be held liable.”234

Kennelijk geldt de ‘identification doctrine’ in voorkomende gevallen alleen bij
commissiedelicten, en niet bij eigenlijke omissiedelicten.

5.10.5 ‘Vicarious liability’ of ‘identification doctrine’: de rol van disculpa-
tiegronden en het belang van effectieve wetshandhaving

In de zaak Tesco Supermarkets v. Nattrass werd uitgemaakt dat de rechtsper-
soon zich met succes kon beroepen op de omstandigheid dat het strafbare feit in
kwestie door een ander dan hemzelf was gepleegd; de rechtspersoon ging uit-
eindelijk vrijuit, omdat hij bovendien kon aantonen dat hij al het nodige had
gedaan om het begaan van een wetschending door een ander of hemzelf te voor-
komen. De ‘andere persoon’ was in deze zaak een werknemer van de rechts-
persoon; kennelijk kon de ‘rechtspersoon’, beheerst door de ‘controlling mind
and will’, mede op basis van de disculpatiebepaling worden onderscheiden van
‘lager gesitueerd’ personeel. In een andere zaak met betrekking tot de Tesco-
                                                       
233. Wells (2001), p. 98 en 99.
234. Smith (1995), p. 654.
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supermarktketen, Tesco Stores Ltd. v. Brent London Borough Council,235 kon
een dergelijke scheiding niet worden gemaakt. In die zaak werd de aansprake-
lijkheid van de supermarktketen dan ook niet gebaseerd op de ‘identification
doctrine’, maar op ‘vicarious liability’. Naast de interpretatie van de aan de
delictsomschrijving gekoppelde disculpatiegrond heeft ook het belang van effec-
tieve wetshandhaving een rol gespeeld bij de beslissing de aansprakelijkheid op
‘vicarious liability’ te baseren.

De aanleiding tot de zaak was als volgt. Op een dag bevond een ‘trading
standards officer’ van de gemeente Brent (London) zich samen met een jongen
van veertien jaren oud, ene Stuart, buiten een winkel van Tesco Stores Ltd. De
inspecteur instrueerde de jongen de winkel binnen te gaan en een videofilm uit
te zoeken met de leeftijdsaanduiding “18”. De jongen diende de film vervolgens
af te rekenen bij kassa 43 met een biljet van £ 10, dat door de inspecteur was
verstrekt. Aldus geschiedde, en even later verliet de jongen de winkel met een
videofilm voor achttien jaar en ouder. De film werd overhandigd aan de inspec-
teur. Vervolgens initieerde de inspecteur een strafzaak tegen Tesco Stores Ltd.
wegens de schending van s. 11(1) van de Video Recordings Act 1984:

“Where a classification certificate issued in respect of a video work states
that no video recording containing that work is to be supplied to any per-
son who has not attained the age specified in the certificate, a person who
supplies or offers to supply a video recording containing that work to a
person who has not attained the age so specified is guilty of an offence
unless the supply is, or would if it took place to be, an exempted supply.”

Aan dit strict liability-delict was een bijzonder verweer gekoppeld, opgenomen
in s. 11(2) van de wet:

“It is a defence to a charge of committing of an offence under this section
to prove − (a) that the accused neither knew nor had reasonable grounds
to believe that the classification certificate contained the statement con-
cerned, (b) that the accused neither knew nor had reasonable grounds to
believe that the person concerned had not attained that age, or (c) that the
accused believed on reasonable grounds that the supply was, or would if it
took place be, an exempted supply by virtue of section 3(4) or (5) of this
Act.”

De zaak Tesco Stores Ltd. v. Brent London Borough Council spitste zich uitein-
delijk toe op de uitleg van de bijzondere disculpatiegrond, en in het bijzonder op
de uitleg van s. 11(2) onder b. Kon de verdachte, Tesco Stores Ltd., zich met
succes beroepen op de omstandigheid dat hij wist noch redelijkerwijs had kun-
nen weten dat de videoband was geleverd aan iemand die nog geen achttien
jaren oud was? Om deze vraag te kunnen beantwoorden diende volgens rechter
Staughton te worden vastgesteld wiens of wier ‘feitelijke’ wetenschap de weten-
schap van de rechtspersoon vormde. Was uiteindelijk de kennis van de caissière,

                                                       
235. [1993] 2 All ER 718 (QB).
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ene Miss Jones, doorslaggevend, of ging het om de kennis van zij, die de ‘con-
trolling mind and will’ vormden van de vennootschap? Daarbij stond op basis
van de bevindingen in eerste aanleg vast dat de caissière had geweten dat de
jongen aan wie de band werd geleverd jonger was dan achttien jaar, terwijl van
de ‘controlling mind and will’ van de vennootschap niet gezegd kon worden dat
die (enige) wetenschap had van de leeftijd van de klant. Indien de kennis van de
‘controlling mind and will’ relevant zou zijn, zou de rechtspersoon zich met
succes kunnen beroepen op de disculpatiegrond; indien de kennis van de cais-
sière doorslaggevend zou zijn, zou het beroep falen:

“What mattered in term of s 11(2)(b) was whether the accused (Tesco Sto-
res Ltd) neither knew nor had reasonable grounds to believe that Stuart
was under the age of 18. On that topic the justices did find that the video
film was supplied to a person clearly under the age of 18 years. We take
that to be a finding that Miss Jones did have reasonable grounds to believe
that Staurt was under 18. That is accepted, and there has been no argu-
ment to the contrary. The justices made no finding as to who comprised
the directing mind and will of Tesco Stores Ltd, or whether those persons
neither knew nor had reasonable grounds to believe that Stuart was aged
less than 18. The justices regarded those matters as irrelevant. I do not for
one moment suppose that those persons had reasonable grounds for belie-
ving anything on the topic. If it is the knowledge or information of those
persons that is relevant, there was a defence to this offence. That too is
accepted. The main and almost the only question on this appeal is thus
whether s 11(2)(b) of the 1984 Act is concerned with the knowledge and
information of the employee who supplies the video film or only with the
knowledge and information of those who represent the directing mind and
will of Tesco Stores Ltd.”

Het antwoord op de ‘main and almost only question’ hing, zo blijkt uit de ver-
dere overwegingen van Staughton, sterk samen met de aard van de aanspra-
kelijkheid van de rechtspersoon. Diende de aansprakelijkheid van de rechts-
persoon in het geval van s. 11(1) Video Recordings Act 1984 aan de hand van
de ‘identification doctrine’ te worden vormgegeven, of was sprake van
‘vicarious liability’ van de rechtspersoon voor de gedragingen van zijn (lagere)
werknemers? Bij de beantwoording van de vraag leunde rechter Staughton sterk
op de overwegingen uit de zaak Tesco Supermarkets v. Nattrass. In die zaak
werd de ‘identification doctrine’ van belang geacht voor de vraag of de vennoot-
schap zich met succes op een disculpatiebepaling kon beroepen. 

De zaak Tesco Supermarkets was, aldus Staughton, opgebouwd uit een
drietal stappen. In de eerste plaats wordt uit de zaak duidelijk dat de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon in beginsel moet worden
gebaseerd op de ‘identification doctrine’. Bij wijze van uitzondering kan uit de
wet blijken, dat een rechtspersoon ook ‘vicariously liable’ kan zijn. Staughton
overwoog: “In the ordinary way a company is not guilty of a crime unless the
criminal conduct and the guilty mind exist not merely in a servant or agent of
the company of junior rank but in those who truly manage its affairs. Statutes
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may and sometimes do provide otherwise. There are offences for which, in
derogation of the general rule, a company may incur liability through the
behaviour of its servants.” In de tweede plaats werd uit de zaak Tesco Super-
markets duidelijk, dat de delictsomschrijving die in die zaak centraal stond (s.
11(2) van de Trade Descriptions Act 1968) op het eerste gezicht wees op
‘vicarious liability’. In de derde plaats echter bracht de uitleg van de bijbeho-
rende disculpatiebepaling (s. 24(1) van de Trade Descriptions Act 1968) mee dat
de delictsomschrijving (toch) niet zag op ‘vicarious liability’ van de rechts-
persoon, maar op het ‘eigen gedrag’ van de rechtspersoon. Voor de duidelijk-
heid zal de bedoelde disculpatiebepaling nog eens worden weergegeven:

“In any proceedings for an offence under this Act it shall, subject to sub-
section (2) of this section, be a defence for a person charged to prove - (a)
that the commission of the offence was due to a mistake or the reliance on
information supplied to him or to the act or default of another person, an
accident or some other cause beyond his control; and (b) that he took all
reasonable precautions and excercised all due diligence to avoid the
commission of such an offence by himself or any person under his con-
trol.”

Staughton overwoog: “The third point considered in Tesco Supermarkets v
Nattrass, which was critical to the decision, was that s 24 of the 1968 Act was
concerned with the conduct of the company itself by those who managed its
business. The ‘person charged’ in the section clearly meant the company. The
words ‘he’, ‘himself’, and ‘his’ meant the company by its directing mind and
will.” De disculpatiebepaling uit de Video Recordings Act 1984 verschilde op
dit punt van de disculpatiebepaling uit de Trade Descriptions Act 1968, aldus
rechter Staughton:

“In my judgement s 11(2) of the 1984 Act is different both in language
and content form s 24 of the 1968 Act. I see no reason why it should ne-
cessarily have the same meaning as that laid down in Tesco Supermarkets
v Nattrass. The language here draws no distinction between the accused
and those under his control. The content is concerned with knowledge and
information, not due diligence.”

Uit de overwegingen blijkt dat volgens Staughton in s. 24 van de Trade Des-
criptions Act 1968 een onderscheid was aangebracht tussen de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, en het ‘lagere’ personeel. Met be-
trekking tot s. 11(2) van de Trade Descriptions Act kon de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, zich erop beroepen dat hij de no-
dige maatregelen had genomen opdat ‘een ander’, een lager gesitueerd perso-
neelslid, de wet niet zou overtreden. In de disculpatiebepaling van de Video
Recordings Act 1984 werd een dergelijk onderscheid niet gemaakt, aldus
Staughton. Deze constatering werd beïnvloed door het gegeven dat de discul-
patiebepaling van de wet uit 1984 geen ‘due diligence’ verweer betrof. Nu in de
disculpatiebepaling geen onderscheid werd gemaakt tussen de rechtspersoon,
beheerst door de ‘controlling mind and will’, en ‘lager gesitueerden’, was de
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rechtspersoon ‘vol’ aansprakelijk voor de gedraging en de kennis van de
kassière. De disculpatiebepaling van de Video Recordings Act 1984 betrof dan
ook niet de wetenschap van de ‘controlling mind and will’, maar de wetenschap
van de kassière. Vastgesteld was reeds, dat de caissière ‘positieve wetenschap’
had omtrent de leeftijd van de jongen aan wie de band werd geleverd; de jongen
was ‘duidelijk’ jonger dan achttien jaar, zodat zij moet hebben geweten dat hij
nog geen achttien was. De rechtspersoon kon zich uiteindelijk niet met succes
op de disculpatiebepaling beroepen omdat de kassière, door middel van wie de
rechtspersoon de videoband had geleverd, moest hebben geweten dat de jongen
nog geen achttien was.

De idee, dat voor de beoordeling van het disculpatieberoep van de rechts-
persoon uiteindelijk de kennis van de werknemer relevant was, werd sterk be-
invloed door het belang van een effectieve wetshandhaving. Staughton over-
woog in dit verband:

“It is, as I have already suggested, absurd to suppose that those who ma-
nage a vast company would have any knowledge or any information as to
the age of a casual purchaser of a video film. It is the employee that sells
the film at the check-out point who will have knowledge or reasonable
grounds for belief. It is her knowledge or reasonable grounds that are re-
levant. Were it otherwise, the statute would be wholly ineffective in the
case of a large company, unless by the merest chance a youthful purchaser
were known to the board of directors. Yet Parliament contemplated that a
company might commit the offence.”

Daarbij vergeleek Staughton de positie van de rechtspersoon met die van de
eigenaar van een eenmanszaak:

“By contrast, the single-handed shopkeeper would be less readily able to
rely on the defence section, although he would fare beter if he had an as-
sistant serving at the counter while he was in the back of the shop. I can-
not believe that Parliament intended the large company to be acquitted but
the single-handed shopkeeper convicted.”

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat aansprakelijkheid voor de gedragingen
en de geestesgesteldheid van een werknemer alleen onder de werking van het
zogenaamde ‘delegatiebeginsel’ kan plaatsvinden. Alleen indien het beheer van
bijvoorbeeld een winkel (volledig) door een eigenaar aan een ander is overge-
laten kan de eigenaar aansprakelijk zijn voor de geestesgesteldheid en de gedra-
gingen van de ander. In de zaak Tesco Stores Ltd. was geen sprake van (vol-
ledige) delegatie van de bedrijfsvoering aan de caissière. Smith acht de uitspraak
dan ook onjuist, omdat hij de aansprakelijkheid voor de wetenschap van een
ander bij de vaststelling van ‘vicarious liability’, ook bij de vraag of een ver-
dachte zich kan disculperen, alleen mogelijk acht als het ‘management’ van de
supermarkt (volledig) aan de caissière zou zijn gedelegeerd.236 Dat was in deze
                                                       
236. Zie zijn commentaar op de strafzaak in CLR 1993, p. 625 en 626. Zie voor wat betreft het

Nederlandse recht HR 19 januari 1999, NJ 1999, 291: het bestaan van wetenschap bij een
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zaak zoals gezegd niet het geval. Toepassing van het delegatiebeginsel zou
evenwel hebben betekend, dat Tesco Stores vrijuit zou gaan; ook bij toepassing
van de ‘identification doctrine’ zou de supermarktketen straffeloos zijn ge-
bleven. Indien de niet-toepasselijkheid van het delegatiebeginsel een ongewenst
effect zou zijn, dient de wetgever in te grijpen, aldus Smith. Het is evenwel de
vraag of de uitspraak zo moet worden gelezen, dat de rechtspersoon in de Tesco
Stores-zaak ‘direct’ verantwoordelijk is gehouden voor de positieve wetenschap
van de werknemer. Mogelijk heeft de rechter, op een enigszins omslachtige
wijze, tot uitdrukking willen brengen dat een ‘vicariously liable’ rechtspersoon,
een rechtspersoon dus die aansprakelijk is voor de gedragingen van zijn (lagere)
personeel, niet kan beweren dat hij niets heeft geweten als tevens vaststaat, dat
zijn lagere personeel een relevante omstandigheid wel heeft geweten.

Anders dan in de iets later gewezen Meridian-zaak wordt in de Tesco
Stores-zaak (nog) vastgehouden aan het onderscheid tussen zij die de ‘control-
ling mind and will’ vormen en de rechtspersoon zelf aansprakelijk kunnen doen
zijn, en de ondergeschikten in het algemeen voor wiens handelen de rechts-
persoon ‘plaatsvervangend’ aansprakelijk kan zijn. Vooralsnog is onduidelijk of,
gezien de overwegingen in de Meridian-zaak, een rechtspersoon naar Engels
recht aansprakelijk kan zijn op grond van toerekening van de gedragingen en de
geestesgesteldheid van een werknemer, die, zoals de caissière van Tesco Stores,
slechts uitvoerende taken heeft. 

5.11 Afgeleide aansprakelijkheid van functionarissen

5.11.1 ‘Secundary liability’

Leidinggevende functionarissen van een rechtspersoon kunnen in een aantal
gevallen in hun bijzondere kwaliteit van bijvoorbeeld ‘bestuurder’ (‘director’)
worden aangesproken. Voorbeelden van dergelijke delicten kunnen onder meer
worden gevonden in het Engelse jaarrekeningenrecht, en zullen verderop ter
sprake komen. Een andere, vaak voorkomende grondslag voor de aansprakelijk-
heid van functionarissen betreft de aansprakelijkheid voor strafbare feiten die
zijn begaan door de rechtspersoon. In veel bijzondere wetten is een bepaling op-
genomen, die de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor feiten, begaan door cor-
poraties, uitbreidt tot bepaalde functionarissen en feitelijke beleidsbepalers van
de vennootschap. Een standaardvoorbeeld van een dergelijke bepaling is te vin-
den in s. 20(1) van de Trade Descriptions Act 1968, de wet die ter sprake kwam
bij de bespreking van de Tesco-zaken:

“Where an offence under this Act which has been committed by a body
corporate is proved to have been committed with the consent and conni-
vance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director,

                                                       
werknemer die in loondienst is betrokken bij de bedrijfsvoering van een besloten vennootschap kan
meebrengen dat de vennootschap geen succesvol beroep kan doen op afwezigheid van alle schuld.
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manager, secretary or other similar officer of the body corporate, or any
person purporting to act in any such capacity, he as well as the body cor-
porate shall be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded
against and punished accordingly.”

Volgens Smith is het tegenwoordig ‘common form’ om dergelijke voorschriften
op te nemen in wetten waarin delicten zijn geformuleerd, die in de praktijk (ook)
door rechtspersonen worden gepleegd.237 Volgens de schrijver wordt met de be-
palingen een ‘secundary liability’ uitgedrukt.238

Een functionaris kan worden bestraft wegens een door ‘zijn’ rechtspersoon
begaan delict als bewezen kan worden dat de rechtspersoon een strafbaar feit
heeft begaan, en als bewezen kan worden (1) dat hij met het plaatsvinden van
het feit heeft ‘ingestemd’, (2) dat hij het feit ‘oogluikend heeft toegelaten’ of (3)
dat het feit valt toe te schrijven aan zijn onachtzaamheid (‘neglect’).239 Zowel
culpose als opzettelijke betrokkenheid kan derhalve aansprakelijkheid mee-
brengen. Smith schrijft: “So far as “consent” and “connivance” are concerned
the provision probably effects only a slight extension of the law; for the officer
who expressly consents or connives at the commission of the offence will be
liable as a secondary party (...). There may be a consent which does not amount
to counselling or abetting, however; and the words “attributable to any neglect
on the part of” clearly imposes a wider liability in making the officer liable for
his negligence in failing to prevent the offence.”240 Voor aansprakelijkheid
wegens ‘negligence’ is vereist dat de prosecutor bewijst dat op de functionaris,
gezien het concrete geval, een verplichting rustte die is verwaarloosd. Dit kan
bijvoorbeeld meebrengen dat een secretary, die ‘slechts’ administatieve verant-
woordelijkheden heeft, niet wegens onachtzaamheid kan worden aangesproken
wegens strafbare feiten die bijvoorbeeld niets te maken hebben met zijn taken-
pakket.241

Volgens Leigh hebben bepalingen van ‘secundary liability’ een uitdrukke-
lijk subsidiair karakter. “Their use might well be reserved for cases in which the
violation was apparantly wilful or the result of apparant gross negligence, as
where the offence was a second or third offence against the regulatory
provisions of the same statute. In that case, they would be reserved for use by
the prosecution in situations in which it was clear that fining the corporation had
failed to act as a deterrent. They should be used essentially as supplementary
powers.”242 In de eerste plaats zouden de bepalingen dus alleen moeten worden
ingezet als het primair aanspreken van de rechtspersoon niet afschrikwekkend is
geweest. Dat spoort met de eerder gedane bevinding ten aanzien van het Neder-
landse recht: de handhaving kan zich primair op de rechtspersoon richten, en
                                                       
237. Smith (1999), p. 187.
238. Wells (2001), p. 162 spreekt in dit verband van ‘directorial liability’.
239. Zie voor wat betreft de bewijslast van de vervolgende instantie uitdrukkelijk Leigh (1994), p. 365.
240. Smith (1999), p. 187. Zie over de termen ook Leigh (1969), p. 179 e.v.
241. Zie over de reikwijdte van ‘secundary liability’ wegens ‘neglect’: Huckerby v. Elliott [1970] 1 All

ER 189 (QB).
242. Leigh (1969), p. 181. 
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alleen in bijzondere gevallen richten op de natuurlijke personen die betrokken
zijn geweest bij de gedraging van de rechtspersoon. In de tweede plaats blijken
de bijzondere gevallen, waarin Leigh toepassing van ‘secundary liability’ aange-
wezen acht, in hoge mate overeen te komen met het eerder geschetste straf-
vorderingsbeleid ten aanzien van feitelijk leidinggevers naar Nederlands recht:
natuurlijke personen zullen in beginsel pas worden aangesproken op basis van
het daderschap van de rechtspersoon indien sprake is van in het oog springende
verwijtbaarheid of recidive. In een ander verband heeft Leigh opgemerkt dat de
bepalingen in de praktijk nauwelijks worden toegepast.243 Kennelijk kan de
vervolgende instantie voldoende uit de voeten met het primair aanspreken van
de rechtspersoon.

De betekenis van de begrippen ‘director’, ‘secretary’ en ‘manager’ sluit aan
bij de uitleg die deze begrippen hebben gekregen in het Engelse vennootschaps-
recht. De bepalingen van ‘secundary liability’ noemen daarnaast nog andere per-
sonen: personen die een positie bekleden die gelijkwaardig is aan die van de
genoemde functionarissen, en personen die zich uitgeven voor of zich feitelijk
‘gedragen’ als de genoemde functionarissen. In de volgende paragrafen zullen
de wettelijke begrippen kort worden besproken.

5.11.2 Aansprakelijke personen

De ‘director’ 
Het begrip ‘director’ (bestuurder) wordt in de eerste plaats formeel uitgelegd: de
‘director’ is degene die overeenkomstig de daarvoor geldende regels is aange-
steld. Veelal is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd bestuur-
ders aan te stellen, terwijl ‘het bestuur’ (board of directors) zelf in de meeste
gevallen bevoegd is opengevallen plaatsen op te vullen.244 Binnen het bestuur
van een public company (vergelijkbaar met onze naamloze vennootschap) wordt
dikwijls onderscheid gemaakt tussen ‘executive directors’ en ‘non-executive
directors’.245 De uitvoerende bestuurders zijn betrokken bij de dagelijkse leiding
van de vennootschap, terwijl de niet-uitvoerende bestuurders meer zijn betrok-
ken bij het algemene beleid en het toezicht op de gang van zaken. Zo beschouwd
heeft de non-executive director enige trekken van de Nederlandse commissaris,
met dit verschil dat de non-executive director deel uitmaakt van het bestuur en
geen zitting heeft in een apart toezichthoudend orgaan. Verder blijkt het onder-
scheid tussen ‘executives’ en ‘non-executives’ alleen in de praktijk te worden
gemaakt: “It must finally be stressed that while the distinction between
executive and non-executive directors is well established as a matter of business
practice, the law does not distinguish between the categories and each is subject
to the full range of legal duties and responsibilities (...),” aldus Farrar.246

                                                       
243. Leigh (1994), p. 365. Wells (2001), p. 162, komt tot dezelfde conclusie. 
244. Farrar (1991), p. 343 en 344.
245. Zie hieromtrent onder meer Palmer’s company law (2002), p. 8061 e.v.
246. Farrar (1991), p. 343.
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Het bestuur kan op grond van de oprichtingsakte of de statuten bevoegd zijn om
één of meer personen uit hun midden aan te wijzen die de functie van ‘managing
director’ vervult.247 De managing director heeft de daadwerkelijke dagelijkse
leiding, en heeft zich daardoor enigszins losgemaakt van ‘het bestuur’ als
zodanig. De managing director dient namelijk over bevoegdheden te be-
schikken die kunnen worden uitgeoefend zonder telkens ‘the board’ als zodanig
te moeten raadplegen. Echter: een eenmaal aangestelde managing director blijft
deel uitmaken van ‘het bestuur’. Indien de statuten zulks toelaten mag een be-
stuurder bovendien een plaatsvervanger aanstellen: een ‘alternate director’.248

Deze treedt op als de eigenlijke bestuurder afwezig is. De plaatsvervanger kan
een buitenstaander zijn, maar mogelijk is ook dat een ander bestuurslid optreedt
als plaatsvervanger. Op de plaatsvervanger rusten dezelfde plichten en verant-
woordelijkheden als die, die op een ‘echte’ director rusten.249 

Naast de ‘juridische bestuurder’ kent het Engelse recht de ‘feitelijke be-
stuurder’. Of een wet of wetsbepaling zich uitstrekt tot dergelijke bestuurders,
zal moeten blijken uit een bijzondere wettelijke voorziening. Voor wat betreft de
Companies Act 1985 omvat het begrip ‘director’ telkens de feitelijke bestuurder,
zo blijkt uit s. 741(1) CA 1985. Section 741(1) van de CA 1985 bepaalt: “In this
Act “director” includes any person occupying the position of director, by what-
ever name called.” Zodra iemand de positie van bestuurder bekleedt kan hij als
‘director’ worden aangemerkt, ongeacht de specifieke aanduiding van de func-
tie. “It is possible therefore to be a director in legal terms while being described
as a manager or governor, for example,” aldus Farrar.250

Tot slot kennen een aantal wetten, waaronder de Companies Act 1985, naast
de juridische en de feitelijke bestuurder, het begrip ‘shadow director’. Deze
bestuurder valt voor wat betreft de Companies Act 1985 niet onder het begrip
‘director’ zoals aangeduid in s. 741(1) van de wet. De Companies Act geeft
namelijk expliciet aan, welke bepalingen zich uitstrekken tot de ‘schaduw-
bestuurder’. In s. 741(2) CA 1985 is aangegeven wie in voorkomende gevallen
met het begrip wordt bedoeld: “In relation to a company, “shadow director”
means a person in accordance with whose directions or instructions the directors
of the company are accustomed to act. However, a person is not deemed to be a
shadow director by reason only that the directors act on advice given by him in a
professional capacity.” Een ‘schaduwbestuurder’ opereert achter de schermen,
terwijl hij niet ‘als bestuurder’ is benoemd. Davies omschrijft het verschil tussen
de feitelijke bestuurder en de ‘schaduwbestuurder’ als volgt: “The difference
between liability as a de facto director and as a shadow director is that the
former has openly acted as if he had been validly appointed, whether or not
there are other, properly appointed, directors, whereas the definition of shadow
director “presupposes that there is a board of directors who act in accordance
                                                       
247. Zie over de ‘managing director’ onder meer Davies (1997), p. 193.
248. Zie over dit begrip Davies (1997), p. 342 en Palmer’s company law (2002), p. 8014. 
249. Zie s. 69 CA 1985.
250. Farrar (1991), p. 341, noot 9. De bestuurders van een company limited by guarantee worden, zo valt

te lezen bij Davies (1997), p. 182, soms ‘governors’ genoemd.
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with instructions from someone else, the eminence grise or shadow director.””251

Door een aantal bepalingen mede uit te strekken tot de ‘schaduwbestuurder’
wordt voorkomen dat men zich aan aansprakelijkheid kan onttrekken door op de
achtergrond te blijven.252 De exacte reikwijdte van het begrip ‘shadow director’
is evenwel onzeker. Volgens Farrar maakt de ‘controlling shareholder’ een grote
kans om als zodanig te worden aangemerkt. Daarnaast is het mogelijk dat
− onder omstandigheden − een moedermaatschappij als ‘schaduwbestuurder’
van een dochtermaatschappij wordt beschouwd. Zodra de bestuurders van de
dochter gewoon zijn te handelen overeenkomstig de ‘aanwijzingen’ van de moe-
der, kan de moeder als schaduwbestuurder van de dochter worden aange-
merkt.253

De ‘secretary’
“Every company shall have a secretary,” zo is bepaald in s. 283(1) van de
Companies Act 1985. Zijn taken liggen op het ‘administratieve vlak’: “(...) It is
he that will be charged with the primary responsibility of ensuring that the
documentation of the company is in order, that the requisite returns are made to
Companies’ House, and that the company’s registers are properly maintain-
ed.”254 Welke taken een ‘secretary’ precies heeft uit te voeren hangt af van de
grootte van de vennootschap en de afspraken die met hem zijn gemaakt. De
‘secretary’ kan als ‘full time’-functionaris zijn aangesteld, maar dat hoeft niet zo
te zijn. Ook een bestuurder kan de functie vervullen, tenzij die persoon de enige
bestuurder van de vennootschap is (s. 283(2)). Een rechtspersoon kan eveneens
als secretary worden aangesteld, tenzij die rechtspersoon slechts één bestuurder
heeft die tevens de enige bestuurder is van de vennootschap waarvoor de rechts-
persoon als secretary optreedt. Afgezien van die gevallen mag een rechtspersoon
ten behoeve van meerdere venootschappen de functie van ‘secretary’ uitoefenen.

De ‘manager’ en overige aansprakelijke personen
Een manager kan volgens s. 744 Companies Act 1985 functionaris (officer) van
de vennootschap zijn: “(...) “Officer”, in relation to a body corporate, includes a
director, manager or secretary.” Echter, niet iedere manager is automatisch
‘officer’, zo volgt uit de literatuur. “(...) The only manager who can be called an

                                                       
251. Davies (1997), p. 183. Het door Davies gebruikte citaat komt uit Re Lo-Line Electric Motors Ltd.

[1988] 2 All ER 692 (Ch. D). Zie over het begrip ‘shadow director’ tevens Palmer’s company law
(2002), p. 8008.

252. Zie Farrar (1991), p. 341.
253. Farrar (1991), p. 342. Met betrekking tot een aantal artikelen is echter bepaald dat het enkele

‘handelen overeenkomstig aanwijzingen van de moedermaatschappij’ niet voldoende is om de
moeder als schaduwbestuurder aan te merken In s. 741(3) CA 1985 is namelijk bepaald dat ten
aanzien van de aldaar genoemde artikelen “a body corporate is not to be treated as a shadow director
of any of its subsidiary companies by reason only that the directors of the subsidiary are accustomed
to act in accordance with its directions or instructions.”

254. Davies (1997), p. 197 en 198. De ‘returns’ betreffen algemene informatie over de vennootschap,
zoals de ‘principal business activities’. De ‘returns’ moeten ieder jaar worden toegestuurd aan
Companies House. Zie nader Davies (1997), p. 507 e.v.



385DE STRAFBAARHEID VAN RECHTSPERSONEN EN LEIDINGGEVENDEN

‘officer’ is one who exercises power at the top level of the company’s structure,
rather than at a subordinate level,” aldus Hofler.255 Hofler baseert het onder-
scheid tussen ‘top level’ en ‘subordinate level’ op de eerder besproken zaken HL
Bolton (Engineering) Co. Ltd. v. T.J. Graham & Sons en Tesco Supermarkets v.
Nattrass. In de eerste zaak maakte Lord Denning, zo bleek, onderscheid tussen
‘mere servants and agents’ en ‘directors and managers who represent the
directing mind and will of the company, and control what it does’. In de Tesco-
zaak maakte Lord Reid onderscheid tussen ‘the board of directors, the managing
director and perhaps other superior officers of a company’ enerzijds en ‘sub-
ordinates’ anderzijds. De eersten voeren managementfuncties uit, en ‘speak and
act as the company’. Zoals bleek, kon de manager van de Tescowinkel in de
zaak betreffende het niet-afgeprijsde wasmiddel niet als een ‘top level’-manager
worden aangemerkt maar wel als een ‘andere persoon’, voor wiens handelen de
rechtspersoon niet strafrechtelijk kon worden aangesproken. In gelijke zin
Smith, die onder verwijzing naar de Tesco-zaak schrijft: “‘Manager’ means
someone managing the affairs of the company and not, e.g., the manager of a
store (...).”256 

Bepalingen van ‘secundary liability’ betreffen niet alleen de aansprake-
lijkheid van de ‘director’, de ‘secretary’ of de ‘manager’, maar ook die van een
“other similar officer of the body corporate, or any person purporting to act in
any such capacity”. Daarmee is de reikwijdte uitgebreid tot personen die binnen
de rechtspersoon een positie bekleden die gelijkwaardig is aan die van een
‘echte’ officer en tot personen die zich uitgeven of gedragen als functionarissen.
Daarmee lijkt de reikwijdte van de bepalingen van ‘secundary liability’ dicht in
de buurt te komen van de Nederlandse aansprakelijkstelling van de feitelijk
leidinggever, hoewel dat begrip niet beperkt is tot beleidsbepalende personen
alleen.

De vervlechting van aansprakelijkheden
De ‘controlling mind and will’ van de rechtspersoon valt voor een belangrijk
deel samen met de functionarissen, die op grond van de in veel wetten voor-
komende bepalingen van ‘secundary liability’ naast of in plaats van de rechts-
persoon wegens hun betrokkenheid bij het door de rechtspersoon gepleegde feit
kunnen worden gestraft. Met betrekking tot s. 20 van de Trade Descriptions Act
1968, het eerder aangehaalde voorbeeld van een bepaling van ‘secundary
liability’, overwoog Lord Diplock in zaak Tesco Supermarkets Ltd. v. Nattrass:
“Without s. 20 it would have been open to doubt whether persons whose acts
were in law the acts of the company itself would have been guilty in their
personal capacity also of the offence committed by the company.” Met andere
woorden: zonder de aansprakelijkheidsgrond zou het onzeker zijn of de per-
sonen, wier gedragingen aan de rechtspersoon mogen worden toegerekend, ook

                                                       
255. Hofler (1996), p. 258. Vergelijk Palmer’s company law (2002), p. 9015: “(...) it is not clear just who

will count as a manager in this context (...).”
256. Smith (1999), p. 187 noot 15.
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zelf kunnen worden aangesproken wegens het gepleegde feit. De bepalingen van
‘secundary liability’ achten echter ook die personen aansprakelijk, die − zonder
tot de ‘controlling mind and will’ te behoren − zich gedragen alsof zij onderdeel
waren van het beleidsbepalende management.

5.12 De bijzondere rechtsgebieden

5.12.1 Jaarrekeningenrecht

Inleiding
De strafbepalingen uit het Engelse jaarrekeningenrecht, neergelegd in de
Companies Act 1985, zijn voor wat betreft een overzicht van de aansprakelijke
personen moeilijk te categoriseren. De strafbepalingen uit de Engelse CA 1985
kennen namelijk geen eenduidige structuur met betrekking tot de aanwijzing van
de aansprakelijke personen. Meer algemeen kan evenwel worden vastgesteld dat
de jaarrekeningdelicten telkens kwaliteitsdelicten zijn. De strafbaarstellingen uit
de CA 1985 die verband houden met het jaarrekeningenrecht richten zich tel-
kens afzonderlijk of in combinatie tot de ‘officer’ van de vennootschap257 of − in
een enkel geval − tot iedere voormalige ‘officer’258, en de bestuurder (director)
van de vennootschap259. De strafbepalingen richten zich nimmer alleen tot de
‘company’ als zodanig; voor zover een strafbepaling zich richt tot de vennoot-
schap, richt zij zich tevens tot iedere ‘officer’.260

Strafbaarheid van vennootschap en functionaris
Een voorbeeld van een bepaling, waarin naast de vennootschap de ‘officer’ van
de vennootschap als aansprakelijke persoon is aangewezen, betreft s. 235(4) CA
1985. Die bepaling stelt diverse gedragingen met betrekking tot het accountants-
verslag strafbaar:

“If a copy of the auditor’s report − (a) is laid before the company, or
otherwise circulated, published or issued, without the required statement
of the auditors’ names, or (b) is delivered to the registrar without the re-
quired statement of the auditors’ names or without being signed as requi-
red by this section, the company and every officer of it who is in default is
guilty of an offence and liable to a fine.”

                                                       
257. Sections 221(5), 222(4), 222(6), 231(7), s. 232(4), 233(6), 234A(4), 235(4), 238(5), 239(3) en

240(6) CA 1985.
258. Section 232(4) CA 1989. De strafbepaling richt zich weliswaar tot ‘a person’, maar uit de

samenhang met het derde lid van de bepaling blijkt dat daarmee slechts de bestuurder van de
vennootschap is bedoeld, alsmede “any person who is or has at any time in the preceeding five years
been an officer of the company”. 

259. Sections 232(4), 233(5), 234(5), 241(2) en 242(2) CA 1985. Een deel van de bepalingen richt zich
tot degene, die op een bepaald genoemd tijdstip ‘director’ van de vennootschap was.

260. Sections 231(7), 233(6), 234A(4), 235(4), 238(5), 239(3) en 240(6) CA 1985.
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De ‘officer’ kan op grond van een aantal bepalingen ook alleen worden aange-
sproken wegens betrokkenheid bij een door de vennootschap begane schending
van voorschriften, zonder dat de rechtspersoon voor die schending kan worden
gestraft. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling betreft de strafbaarstelling
van het niet op een bepaalde wijze voeren van een boekhouding. In s. 221(1) CA
1985 is op min of meer algemene wijze voorgeschreven hoe een vennootschap
haar boekhouding dient te voeren:

“Every company shall keep accounting records which are sufficient to
show and explain the company’s transactions and are such as to − (a) dis-
close, with reasonable accuracy, at any time, the financial position of the
company at that time, and (b) enable the directors to ensure that any ba-
lance sheet and profit and loss account prepared under this Part complies
with the requirements of this Act.” 

Nadere voorschriften omtrent het voeren van de boekhouding zijn neergelegd in
de subsections 2 tot en met 4 van s. 221 CA 1985. Slechts een ‘officer’ kan
onder voorwaarden strafrechtelijk worden aangesproken indien de vennootschap
een schending ‘begaat’ van de boekhoudvoorschriften, zo volgt uit s. 221(5) CA
1985:

“If a company fails to comply with any provision of this section, every of-
ficer of the company who is in default is guilty of an offence unless he
shows that he acted honestly and that in the circumstances in which the
company’s business was carried on the default was excusable.”

Een ander voorbeeld betreft s. 222(6), waarin een bepaalde betrokkenheid van
een ‘officer’ bij het niet door de vennootschap naleven van de bewaartermijn
van de boekhouding is strafbaar gesteld. Voorschriften omtrent de bewaarter-
mijn zijn neergelegd in het vijfde lid van s. 222 CA 1985. De bijbehorende
strafbaarstelling luidt: 

“An officer of a company is guilty of an offence, and liable to imprison-
ment or a fine or both, if he fails to take all reasonable steps for securing
compliance by the company with subsection (5) or intentionally causes
any default by the company under that subsection.”

De omstandigheden waaronder een ‘officer’ kan worden gestraft worden in de
ss. 221(5) en 235(4) CA 1985, alsmede in enige andere bepalingen, uitgedrukt
met het begrip ‘in default’. Eerder, bij de bespreking van het schuldbeginsel,
bleek reeds dat hiermee een willens en wetens toelaten van een in de wet om-
schreven verzuim, weigering of schending werd uitgedrukt (s. 730(5) CA 1985).

Het Engelse jaarrekeningerecht, neergelegd in de Companies Act 1985, kent
naast de genoemde bepalingen één aansprakelijkstelling van de ‘officer’ die niet
ziet op een bepaalde betrokkenheid bij een door de vennootschap begane schen-
ding, en die zich ook niet (tevens) richt tot de vennootschap. Het gaat om de
schending van de verplichting om bepaalde inkomensgegevens te verstrekken
ten behoeve van de ‘nadere gegegens’ bij de jaarrekening (s. 232(4) CA 1985).
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De ‘director’
Gebleken is dat het begrip ‘officer’ de bestuurder van de vennootschap (de
‘director’) mede omvat. Een strafbepaling die zich tot ‘every officer’ van de
vennootschap richt, richt zich daarmee tevens tot de bestuurders van de vennoot-
schap. Het Engelse jaarrekeningenrecht kent bovendien strafbepalingen, die zich
specifiek richten tot de ‘director’ als zodanig. Deze strafbepalingen betreffen de
schendingen van verplichtingen, die volgens het Engelse jaarrekeningenrecht op
de bestuurder als zodanig rusten. Een voorbeeld betreft de strafbaarstelling van
de schending van voorschriften, die gelden ten aanzien van het opmaken van het
jaarverslag (‘directieverslag’). De strafbaarstelling is neergelegd in s. 234(5) CA
1985:

“In the case of any failure to comply with the provisions of this Part as to
the preparation of a directors’ report and the contents of the report, every
person who was a director of the company immediately before the end of
the period for laying and delivering accounts and reports for the financial
year in question is guilty of an offence and liable to a fine.”

De bepaling is vrij ‘streng’: een ieder die vlak voor het moment waarop de jaar-
stukken moeten zijn gedeponeerd bij de ‘Registrar of Companies’ bestuurder
was, is strafrechtelijk aansprakelijk voor de niet-naleving van voorschriften om-
trent het directieverslag. De bepaling is in het zesde lid verzacht: “In proceed-
ings against a person for an offence under this section it is a defence for him to
prove that he took all reasonable steps for securing compliance with the
requirements in question.”
Andere aansprakelijkstellingen die zich specifiek tot de ‘director’ richten betref-
fen onder meer de terinzagelegging van de jaarrekening (s. 241(2) CA 1985) en
het niet-nakomen van verplichtingen met betrekking tot de deponering van de
jaarstukken bij de daartoe aangewezen instantie, de Registrar of Companies (ss.
242(2) en (3) CA 1985).

De bestuurlijke boete
Reeds eerder is gebleken dat het Engelse jaarrekeningenrecht, zoals neergelegd
in de Companies Act, één bestuurlijk beboetbaar feit kent. De bestuurlijke
strafbaarstelling, neergelegd in s. 242A(1) CA 1985, slaat terug op de depo-
neringsvoorschriften, neergelegd in s. 242 CA 1985. Die voorschriften richten
zich tot de bestuurders van de vennootschap; zij plegen een strafbaar feit indien
de voorschriften niet op het juiste tijdstip zijn nageleefd (s. 242(2) CA 1985). De
bestuurlijke-boetebepaling maakt het bovendien mogelijk de vennootschap te
beboeten, indien de voorschriften van s. 242(1) niet zijn nageleefd.

Eerder is gebleken dat Davies goede gronden aanwezig acht voor het ver-
strekken van een ‘extra wapen’ aan de registrar in de vorm van een bestuurlijke
boete, “to which there is no defence once it shows that accounts have not been
delivered on time.”261 Maar verder acht hij het ‘inexcusable’ dat de venootschap

                                                       
261. Davies (1997), p. 523.
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kan worden beboet wegens de schending van verplichtingen die niet op haar
rusten, maar op de bestuurders van de vennootschap.262 Daarbij stelt de schrijver
nog, dat de deponeringsplicht onder meer bescherming beoogt te bieden aan de
vennootschap en haar aandeelhouders. “The company could, presumably, sue
the directors to recover its loss resulting from their default. But unless the
company goes into liquidaton, administration or receivership this will not hap-
pen.”263 De visie van Davies lijkt niet door de Europese ‘wetgever’ te worden
gedeeld. De openbaarmakingsplichten zijn namelijk in het leven geroepen om
(ook) anderen dan de jaarrekeningplichtige vennootschap te beschermen, zoals
potentiële aandeelhouders, (potentiële) schuldeisers en werknemers. Verder laat
de Vierde EG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht, die als bron van de
huidige openbaarmakingsplichten kan worden aangemerkt, de plicht tot depone-
ring van de jaarstukken uitdrukkelijk op de jaarrekeningplichtige rechtspersoon
rusten.

5.12.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

De Health & Safety at Work etc. Act 1974
De ‘materiële’ normen van de HSWA 1974 zijn neergelegd in de sections 2 tot
en met 9. De bepalingen richten zich met name tot kwaliteitsdragers: de
‘employer’ (s. 2, s. 3(1) en (3) en s. 9), de ‘self-employed person’ (s. 3(2) en
(3))264, de ‘employee’ (s. 7), ‘the person in control of certain premises’ (s. 4 en s.
5) en ‘any person who designs, manufactures, imports or supplies an article for
or to another’ (s. 6). Section 8 heeft een breder bereik: “No person shall
intentionally or recklessly interfere with or misuse anything provided in the
interests of health, safety or welfare of any of the relevant statutory provisions.”
Eerder bleek reeds, dat de bepalingen die zich tot de ‘employer’ (werkgever)
richten met name omschrijvingen van (administratieve) plichten en zorgplichten
betreffen. De centrale strafbaarstelling van de HSWA 1974 is, zo bleek eerder,
te vinden in s. 33(1). Hoewel ‘een ieder’ de strafbare feiten van s. 33(1) kan
plegen, richt een groot aantal van de wettelijke normen, die via s. 33 van de wet
strafrechtelijk worden gehandhaafd, zich tot de ‘employer’; slechts de werkge-
ver kan dan wegens de schending van die normen als pleger aansprakelijk zijn.

Aangezien de meeste delictsomschrijvingen betrekking hebben op de schen-
ding van (zorg)plichten, betreft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
werkgever-rechtspersoon in de meeste gevallen ‘eigenlijke omissieaansprake-
lijkheid’. Eigenlijke omissieaansprakelijkheid heeft, zo bleek eerder, niets te
maken met ‘vicarious liability’. Voor zover de werkgever een rechtspersoon is
hoeft ook de ‘identification doctrine’ niet van stal te worden gehaald om aan-
sprakelijkheid in verband met eigenlijke omissiedelicten te beoordelen. Als kan
                                                       
262. Davies (1997), p. 523.
263. Davies (1997), p. 523 noot 43. ‘Liquidation’, ‘administration’ en ‘receivership’ zijn situaties waarin

het vermogen van een company wordt vereffend.
264. Zie s. 53(1) HSWA 1974: “‘self-employed person means an individual who works for gain or

reward otherwise than under a contract of employment, whether or not he himself employs others.”
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worden bewezen dat het door de wetgever gewenste resultaat niet is ingetreden,
dan is de werkgever-rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk. Voor zover een
delict is begaan door een werkgever-rechtspersoon kunnen de functionarissen
van die rechtspersoon onder omstandigheden wegens hun betrokkenheid bij het
gepleegde delict strafrechtelijk worden aangesproken. De grondslag wordt gebo-
den door s. 37(1), waarin een bepaling van ‘secundary liability’ is opgenomen.
Deze bepaling stemt overeen met de eerderbesproken s. 20(1) van de Trade
Descriptions Act 1968.

De Working Time Regulations 1998
De WTR 1998 kent, zo bleek, één centrale strafbaarstelling met betrekking tot
de ‘materiële’ normen: reg. 29(1). Deze bepaling is een kwaliteitsdelict, en zij
richt zich tot de werkgever als zodanig: “An employer who fails to comply with
any of the relevant requirements shall be guilty of an offence.” Regulation 2(1)
definieert het begrip ‘employer’ en het samenhangende begrip ‘employment’ als
volgt: 

“‘employer”, in relation to a worker, means the person by whom the wor-
ker is (or, where the employment has ceased, was) employed; ‘employ-
ment’, in relation to a worker, means employment under his contract, and
‘employed’ shall be construed accordingly.”

Het begrip ‘contract of employment’ heeft daarbij een ruimere betekenis dan
alleen ‘arbeidsovereenkomst’: 

“‘worker’ means an individual who has entered into or works under (or,
where the employment has ceased, worked under) − (a) a contract of em-
ployment; or (b) any other contract, whether express or implied and (if it
is express) whether oral or in writing, whereby the individual undertakes
to do or perform personally any work or services for another party to the
contract whose status is not by virtue of the contract that of a client or
customer of any profession or business undertaking carried on by the in-
dividual.” 

De vaststelling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een werkgever-
rechtspersoon in verband met een schending van reg. 29(1) WTR 1998 zal, zo
wordt aangenomen, verlopen via de normale aansprakelijkheidsregels. In de
meeste gevallen zal sprake zijn van eigenijke omissieaansprakelijkheid in ver-
band met het niet-naleven van (zorg)plichten, zodat noch sprake is van ‘vica-
rious liability’, noch van aansprakelijkheid gebaseerd op de ‘identification doc-
trine’. Aangezien in de WTR 1998 ook het bepaalde in s. 37 HSWA 1974 van
overeenkomstige toepassing is verklaard (een bepaling van ‘secundary liabili-
ty’), zullen de functionarissen van een werkgever-rechtspersoon onder omstan-
digheden wegens hun strafrechtelijk relevante betrokkenheid bij het door de
werkgever gepleegde delict kunnen worden aangesproken (zie reg. 29(5)).
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5.12.3 Mededingingsrecht

Inleiding
De aansprakelijkstellingen van de Competition Act 1998 kunnen, zo bleek eer-
der, in twee groepen worden onderverdeeld. In de eerste plaats kent de wet aan-
sprakelijkstellingen met betrekking tot de ‘materiële’ mededingingsnormen, zo-
als het verbod van mededingingsafspraken. In de tweede plaats kent de wet
aansprakelijkstellingen die betrekking hebben op het niet-meewerken aan of
frustreren van onderzoekshandelingen. Gedragingen in strijd met de materiële
mededingingsnormen kunnen door de Director General of Fair Trading met een
bestuurlijke boete worden afgedaan; gedragingen die onderzoekshandelingen
frustreren leveren ‘klassieke’ strafbare feiten op (‘offences’). In de volgende
paragrafen zal blijken dat het normadressaatschap van de beide groepen aan-
sprakelijkstellingen verschilt. 

Beboetbare personen (materiële normen)
Als de DG na onderzoek besluit dat een “Chapter I prohibition” dan wel een
“Chapter II prohibition” is overtreden, dan mag hij een boete (‘penalty’) op-
leggen aan de betrokken ‘undertaking’.265 In hoofdstuk 3 bleek reeds, dat de
boete alleen mag worden opgelegd als de schending van de verbodsbepalingen
‘intentionally’ of ‘negligently’ zijn begaan. 

Uit de boetebepalingen lijkt te volgen dat de boete aan een ‘onderneming’
als zodanig kan worden opgelegd. De betekenis van het begrip ‘undertaking’ is
niet in de Competition Act 1998 gedefinieerd, maar sluit volgens het OFT aan
bij de wijze waarop het begrip door het Hof van Justitie in Europese kartelzaken
wordt opgevat.266 Uit beleidsinformatie van het Office of Fair Trading blijkt dat
het begrip ‘undertaking’ als verzamelterm moet worden opgevat. Het OFT
schrijft, onder verwijzing naar rechtspraak van het Hof, dat het begrip ‘under-
taking’ zich uitstrekt tot (‘extends to’) “any natural or legal person carrying on
commercial or economic activities, whatever its legal status.”267 Uit de omschrij-
ving lijkt te volgen dat de onderneming niet los wordt gezien van degene die
haar drijft. Degene die de onderneming drijft lijkt met andere woorden als ‘de
onderneming’ te moeten worden aangemerkt. Ook uit de wijze waarop het OFT
aankijkt tegen de aansprakelijkheid in geval van overdracht van een ‘under-
taking’ blijkt dat het OFT het begrip in de kern opvat als ‘eigenaar van de onder-
neming’268: 

                                                       
265. Zie s. 36(1) respectievelijk s. 36(2). Het ‘boetebesluit’ (de ‘penalty notice’) moet schriftelijk worden

meegedeeld (s. 36(6)).
266. Dit volgt bovendien uit s. 60 van de CoA 1998, waarin is verwoord dat ‘questions’ die met be-

trekking tot deel I (de ss. 1 tot en met 60) van de wet rijzen met betrekking tot de mededinging in
het Verenigd Koninkrijk zo veel mogelijk worden opgelost in overeenstemming met het Europese
gemeenschapsrecht.

267. OFT (Chapter I Prohibition), par. 2.5. Vergelijk OFT (Major Provisions), par. 1.9.
268. OFT (Enforcement), par. 4.44, onder verwijzing naar rechtspraak.
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“A penalty may be imposed on a company that takes over the undertaking
that has committed an infringement. Changes in legal identity of an un-
dertaking will not prevent it or its component parts form being penalised.
As far as possible, liability for penalties will follow responsability for ac-
tions. Thus, a subsequent transfer of a business from one economically
distinct undertaking to another will not automatically absolve the trans-
feror from responsibility. Where the original undertaking has ceased to
exist by the time a penalty comes to be imposed, a successor undertaking
may be liable.”

Slechts indien het begrip ‘undertaking’ mede wordt gelezen als ‘de eigenaar van
de onderneming’ klopt het citaat. In een andere publicatie schrijft het OFT over
het begrip ‘undertaking’ nog: “It includes companies, firms, businesses, partner-
ships, individuals operating as sole traders, agricultural cooperatives, trade
associations and non-profit making organisations.”269 In het Nederlandse mede-
dingingsrecht wordt veelal een ‘geestelijk’ onderscheid aangebracht tussen de
‘onderneming’ enerzijds en degene die haar drijft anderzijds. Volgens de Neder-
landse mededingingswetgeving kan een boete worden opgelegd aan de natuur-
lijke persoon of de rechtspersoon aan wie een mededingingsovertreding kan
worden ‘toegerekend’; daarmee wordt, zo is gebleken, gedoeld op de natuurlijke
persoon of de rechtspersoon die de onderneming drijft.

Hoewel de ‘undertaking’ dus de verzamelterm lijkt te zijn voor natuurlijke
personen of rechtspersonen die een onderneming drijven, wordt de ‘undertaking’
in een ander verband wel als afzonderlijke ‘persoon’ gezien, die (kennelijk) kan
worden onderscheiden van de natuurlijke persoon of de rechtspersoon. In s. 59
van de wet is met betrekking tot deel I van de Competition Act geschreven:
“Person, in addition to the meaning given by the Interpretation Act 1978, in-
cludes any undertaking.” Schedule 1 (‘Words and expressions defined’) van de
Interpretation Act 1978 bepaalt, zo bleek, dat het begrip ‘person’ mede een
‘body of persons corporate or incorporate’ omvat. Aangezien de CoA 1998 die
definitie verder uitbreidt doelt het begrip ‘person’ in de CoA 1998 derhalve op
zowel de natuurlijke persoon, de rechtspersoon als de ‘undertaking’. Aanneme-
lijk is echter, zo bleek, dat het begrip ‘undertaking’ als verzamelterm slechts
doelt op de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming
drijft.270 

                                                       
269. OFT (Major provisions), par. 1.9. Flynn en Stratford vullen het begrip ‘undertaking’ (in de zin van

de Chapter II-prohibition), aan de hand van de Europeesrechtelijke jurisprudentie, in met onder
meer ‘companies’, ‘partnerships’, ‘individuals’, ‘trade association’, ‘agricultural associations’ en
‘state-owned corporations’ (Flynn en Stratford (1999), p. 68 en 69). “In particular, Member States,
local authorities, and other institutions established by the state have been held not to qualify as an
undertaking when exercising their public law powers. On the other hand, those bodies have been
regarded as undertakings in the exercise of their commercial activities” (Flynn en Stratford (1999),
p. 69, onder verwijzing naar rechtspraak).

270. Flynn en Stratford beperken zich op dit punt tot de constatering dat een boete kan worden opgelegd
aan een ‘undertaking’, welk begrip, gezien de schakelbepaling van s. 60 CoA 1998, in overeen-
stemming met het Europese gemeenschapsrecht behoort te worden uitgelegd. Zie Flynn en Stratford
(1999), p. 142.
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Eerder bleek reeds dat de voorwaarden waaronder een ‘onderneming’ kan wor-
den aangesproken in het Engelse bestuursstrafrechtelijke mededingingsrecht
geheel lijken aan te sluiten bij de voorwaarden waaronder ondernemingen in het
Europese kartelrecht ter verantwoording kunnen worden geroepen. In een
publicatie van het OFT staat geschreven, zo bleek eerder: “For intention or
negligence to be found it is not necessary for there to haven been action by, or
even knowledge of, the partners or principal managers of the undertaking
concerned; action by a person who is authorised to act on behalf of the under-
taking suffices.”271 Hieruit volgt, dat ook een niet tot de ‘controlling mind and
will’ behorende functionaris een rechtspersoon strafbaar kan laten handelen.
Ook de aansprakelijkheid van een eigenaar-natuurlijke persoon lijkt op die wijze
te kunnen worden geconstrueerd, zo is in het vorige hoofdstuk aangenomen.

Het frustreren van onderzoekshandelingen
De strafbare feiten van de CoA 1998 die betrekking hebben op niet-materiële
mededingingsnormen kunnen door ‘een ieder’ worden gepleegd, aangezien de
CoA 1998 zich in de sections 42 tot en met 44, 55(8) en 65 telkens richt tot ‘a
person’. Zojuist bleek dat het begrip ‘person’, voor wat betreft de bepalingen,
neergelegd in het eerste hoofdstuk van de wet, de ‘undertaking’ mede omvat.
Aannemelijk is echter dat de ‘undertaking’, evenmin als in het bestuursstraf-
rechtelijke mededingingsrecht, niet als derde strafrechtelijk rechtssubject is
erkend. Gebleken is dat, hoewel de onderneming als ‘persoon’ naast de rechts-
persoon en natuurlijke persoon moet worden onderscheiden, de ‘undertaking’
eigenlijk het verzamelbegrip is voor de natuurlijke persoon of de rechtspersoon
die een onderneming drijft. Deze interpretatie ondervangt overigens een moge-
lijke systematische inconsistentie. De definitie van ‘person’, die de ‘under-
taking’ omvat, bestrijkt slechts de bepalingen van het eerste deel van de
Competition Act (‘Part I’); de definitie geldt daarom voor wat betreft het
strafrecht slechts voor de strafbepalingen, neergelegd in de sections 42 tot en
met 44 en 55(8), en niet voor de strafbepaling neergelegd in s. 65. Die laatste
bepaling is namelijk opgenomen in deel 2 van de wet.

Met betrekking tot strafbare feiten, begaan door een rechtspersoon, bevat s.
72(2) een bepaling van ‘secundary liability’:

“If an offence committed by a body corporate is proved - (a) to have been
committed with the consent or connivance of an officer, or (b) to be attri-
butable to any neglect on his part, the officer as well as the body corporate
is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished
accordingly.”

Volgens s. 72(3) betekent het begrip officer in dit verband “a director, manager,
secretary or other similar officer of the body, or a person purporting to act in any
such capacity.” Met betrekking tot de beboetbare feiten bestaat geen met s. 72(2)
en (3) vergelijkbare bepaling, zodat ten aanzien van die feiten slechts de

                                                       
271. OFT (Enforcement), par. 4.3.
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natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de ‘undertaking’ drijft kan worden
beboet. Aldus bestaat een overeenkomst met het Nederlandse bestuursstraf-
rechtelijke mededingingsrecht, waarin bestuurdersaansprakelijkheid eveneens is
uitgesloten.

5.13 Tussenconclusie
De strafbaarheid van de rechtspersoon heeft ook in het Engelse recht met name
een pragmatische achtergrond. De erkenning van zijn strafbaarheid sloot aan bij
de economische ontwikkeling, volgens welke rechtspersonen steeds meer ‘in het
maatschappelijk verkeer’ optraden. Het zwaartepunt van het normadressaatschap
van de strafrechtelijk te handhaven voorschriften uit het Engelse jaarrekeningen-
recht, mededingingsrecht en arbeidsomstandighedenrecht ligt evenwel minder
eenduidig bij de rechtspersoon dan in het Nederlandse recht. Met name het
Engelse jaarrekeningenrecht kent vele voorschriften die zich expliciet richten tot
de functionarissen van rechtspersonen. Het Engelse jaarrekeningenrecht kent
geen bepaling van ‘secundary liability’ voor delicten, gepleegd door rechts-
personen; in plaats daarvan kunnen de functionarissen als pleger worden aan-
gesproken. Opvallend is dat de in het jaarrekeningenrecht en mededingings-
recht voorkomende bestuurs(straf)rechtelijk te handhaven voorschriften zich
uitsluitend richten tot ondernemingen, en in het geheel niet tot functionarissen.
Eenzelfde beeld bood het Nederlandse mededingingsrecht. Voor wat betreft het
mededingingsrecht sluit het ontbreken van bestuurdersaansprakelijkheid aan bij
de Europese mededingingspraktijk. 

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van een rechtspersoon kent in het
Engelse recht diverse grondslagen. In de eerste plaats kan sprake zijn van
‘vicarious liability’: strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor gedragingen van
werknemers, begaan gedurende hun (contractuele) werkzaamheden. In de twee-
de plaats kan aansprakelijkheid zijn gebaseerd op ‘eigen gedrag’. In dergelijke
gevallen moeten de gedragingen en de geestesgesteldheid van de beleidsbe-
palende personen aan de rechtspersoon worden toegerekend; in de literatuur
wordt in dit verband gesproken van de ‘identification doctrine’. (Zorg)plicht-
schendingen, en meer in het algemeen de eigenlijke omissiedelicten, kennen een
meer rechtstreekse benadering van aansprakelijkheid. De schending van de wet-
telijke plicht ergens voor te zorgen kan namelijk rechtstreeks op het conto van
de normadressaat worden geschreven, ook indien de normadressaat een rechts-
persoon is.

Hoewel het mogelijk nog te vroeg is om conclusies te trekken, lijken de
eerste twee aansprakelijkheidsgrondslagen naar elkaar toe te groeien. In de
Meridian-zaak werd de aansprakelijkheid van de rechtspersoon, met een sterk
beroep op de delictsomschrijving en de ratio van de strafbepaling, gebaseerd op
een gedraging van een niet-beleidsbepalende persoon, zonder dat sprake was
van ‘vicarious liability’. In wezen rekende de Privy Council het gedrag van
degene, die het beste in staat was strafbaar handelen te voorkomen, aan de
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rechtspersoon toe. De iets eerder gewezen zaak Tesco Stores illustreert wellicht
de overgang. In die zaak lijkt de rechter het nodige uit de kast te hebben getrok-
ken, om de rechtspersoon (plaatsvervangend) verantwoordelijk te laten zijn voor
het gedrag van de kassière. Een eenvoudigere oplossing, maar met hetzelfde
resultaat, zou zijn bereikt indien de gedraging van de caissière simpelweg als
‘eigen gedraging’ aan de rechtspersoon was toegerekend. Geheel in lijn met de
Meridian-zaak zou kunnen worden gesteld dat de caissière, gezien de delictsom-
schrijving, het beste in staat was om het uiteindelijk gepleegde strafbare feit te
voorkomen. Het is echter de vraag, of de Privy Council de door haar in het leven
geroepen ‘facetaansprakelijkheid’ van de rechtspersoon tot de ‘werkvloer’ heeft
willen laten uitstrekken.

De benadering van de Privy Council lijkt sterk op de ‘open benadering’ van
het daderschap van de rechtspersoon, zoals de Nederlandse wetgever die waar-
schijnlijk voor ogen stond: een ieder die in de ‘sfeer’ van de rechtspersoon han-
delt, kan de rechtspersoon zelf strafbaar laten handelen. De delictsomschrij-
ving, haar ratio en de feitelijke omstandigheden van het geval bepalen uiteinde-
lijk wiens handelen in concreto een handelen door de rechtspersoon oplevert.
Een dergelijke benadering draagt bij aan een effectieve wetshandhaving, omdat
niet per se een gedraging of een geestesgesteldheid van iemand, die de ‘control-
ling mind and will’ van de rechtspersoon vormt, hoeft te worden geïsoleerd.

De uitkomsten in de Meridian-zaak en de Tesco Stores-zaak zijn in belang-
rijke mate beïnvloed door de behoefte aan effectieve wetshandhaving. In de
Meridian-zaak werd de effectiviteit van de wet in stelling gebracht om de vraag
te beantwoorden, wiens kennis als kennis van de rechtspersoon moest worden
aangemerkt. In de Tesco Stores-zaak werd de keuze van de aansprakelijkheids-
grondslag (vicarious liability dan wel toerekening) beïnvloed door effectiviteits-
overwegingen. Als, met toepassing van de ‘identification doctrine’, de kennis
van het bestuur doorslaggevend zou zijn geweest, zou de rechtspersoon niet kun-
nen worden gestraft. Door de kennis van de caissière doorslaggevend te achten,
en vicarious liability aan te nemen, kon een effectieve handhaving worden ge-
zekerd.

De bijzondere rechtsgebieden, het Engelse arbeidsomstandighedenrecht,
mededingingsrecht en jaarrekeningenrecht, vertonen voor wat betreft de voor-
waarden waaronder een functionaris van een rechtspersoon kan worden aan-
gesproken wegens een schending van de wettelijke regels door een rechtsper-
soon een grote overeenkomst met het Nederlandse recht. De arbeidsomstan-
dighedenwetgeving en de mededingingswetgeving kennen strafrechtelijke be-
palingen, die overeenkomsten vertonen met art. 51 lid 2, aanhef en ten 2° Sr. Zo
wijst het arbeidsomstandighedenrecht de werkgever-rechtspersoon aan als
primair aansprakelijke persoon. Op basis van het daderschap van de rechtsper-
soon kunnen de daarbij betrokken functionarissen ook strafrechtelijk ter verant-
woording worden geroepen. In die gevallen dient, evenals bij een vervolging
van een feitelijk leidinggever of opdrachtgever, nader bewijs van een geestes-
gesteldheid te worden geleverd. Het Engelse strafrechtelijke jaarrekeningenrecht
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kent geen bepaling van ‘secundary liability’, maar creëert met de aansprakelijk-
stelling van de ‘officer in default’ een vergelijkbaar effect. Belangrijk verschil is
evenwel, dat de bepalingen van ‘secundary liability’ uit het mededingingsrecht
en het arbeidsomstandighedenrecht ook een vorm van culpose betrokkenheid
strafbaar stellen. De door de Hoge Raad aan het ‘feitelijk leidinggeven’ gestelde
(subjectieve) aansprakelijkheidsvoorwaarde (voorwaardelijk opzet) biedt, verge-
leken met het Engelse recht, dus geen absolute grens. Voor wat betreft het
Nederlandse recht is betoogd dat een lichter schuldverband dan voorwaardelijk
opzet de handhaving van wetgeving echter niet zal frustreren, omdat de hand-
having zich in beginsel primair op de rechtspersoon kan richten.

5.14 Duitsland

5.14.1 Inleiding 

Rechtspersonen kunnen volgens het Duitse Strafrecht geen strafbare feiten be-
gaan. Volgens de literatuur kunnen rechtspersonen alleen ‘via’ hun organen han-
delen, met als (kennelijk) gevolg dat rechtspersonen niet zelf kunnen worden
bestraft. Jescheck en Weigend schrijven: “Juristische Personen und Personen-
vereinigungen sind nur durch ihre Organe handlungsfähig und können deswegen
selbst nicht bestraft werden.”272 Toerekening van gedragingen van natuurlijke
personen aan de rechtspersoon wordt niet geaccepteerd als grondslag van aan-
sprakelijkheid. “Es gehe nur um die Zurechnung von natürlichen Handlungen
anderer, und das reiche für eine Straftat nicht aus,” aldus Hirsch.273 Rechts-
personen zijn bovendien niet strafbaar omdat zij niet in staat worden geacht
verwijtbaar (‘schuldhaft’) te kunnen handelen. “Im Strafrecht geht es bei der
Schuldfrage um die persönliche Vorwerfbarkeit der Tat, genauer: um die
persönliche Fähigkeit, sich bei Begehung der Tat normgemäß zu motivieren.”274

Alleen  natuurlijke personen kunnen dus verwijtbaar handelen.275 Tot slot brengt
de aard van de strafrechtelijke Geldstrafe mee dat rechtspersonen die sanctie niet
opgelegd kunnen krijgen. “Ihnen gegenüber hat ferner die in der Strafe liegende
sozialethische Mißbilligung keinen Sinn, weil ein Schuldvorwurf nur gegenüber
verantwortlichen Einzelpersonen erhoben werden kann, nicht aber gegenüber
unbeteiligten Mitgliedern oder einer Vermögensmasse.”276 De rechtspersoon is

                                                       
272. Jescheck en Weigend (1996), p. 227. 
273. Hirsch (1995), p. 288, onder verwijzing naar literatuur. Vergelijk Roxin (1997), p. 208: “Da ihnen

eine psychisch-geistige Substanz fehlt, können sie sich selbst nicht äußern. Es können nur
menschliche “Organe” mit Wirkung für sie handeln; diese sind dann zu bestrafen und nicht die
juristische Person.” 

274. Hirsch (1995), p. 288.
275. Vergelijk Eidam (1993), p. 80: “Nur der Mensch ist fähig, das Unrecht einer Tat einzuzehen und

entsprechend rechtsgetreu zu handeln (Einsichts- und Steuerungsfähigkeit). Juristische Personen
fehlt nach unserem Rechtsverständnis das Unrechtsbewußtsein. Sie können folglich keine Schuld
auf sich laden und sind dehalb (grundsätzlich) nicht straffähig.”

276. Jescheck en Weigend (1996), p. 227.
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(kennelijk) geen subject dat vatbaar is voor de ‘sociaal-ethische afkeuring’ die in
de Geldstrafe besloten ligt.277 Het gevolg van een en ander is dat slechts natuur-
lijke personen wegens hun betrokkenheid bij een strafbaar feit kunnen worden
vervolgd en gestraft. Rechtspersonen kunnen in het Duitse Strafrecht echter wel
worden geconfronteerd met maatregelen. Zo is het onder omstandigheden mo-
gelijk om vermogensvoordelen, die een rechtspersoon heeft genoten als gevolg
van een door een vertegenwoordiger begaan strafbaar feit, af te romen (§ 73
StGB).

Ook in het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht kunnen rechtspersonen geen
delicten (Ordnungswidrigkeiten) begaan. Rechtspersonen kunnen echter wel
worden beboet, maar de beboeting wordt als maatregel beschouwd. Van ‘dader-
schap’ van de rechtspersoon is technisch gezien geen sprake; zoals nog zal
blijken hangt iedere beboeting van een rechtspersoon samen met een door een
natuurlijke persoon begane Ordnungswidrigkeit of strafbaar feit. Sinds enige
jaren hoeft die beboeting echter niet meer ‘indirect’, in een bestuursstrafzaak
van een natuurlijke persoon, te geschieden, zodat de beboeting van de rechts-
persoon − althans uiterlijk − zijn maatregelkarakter lijkt te hebben verloren. Zo-
als nog zal blijken kan ook de Duitse strafrechter onder omstandigheden een
Geldbuße opleggen aan de rechtspersoon. Deze mogelijkheid is enigszins ver-
borgen in het Duitse Wetboek van Strafvordering. 

Aangezien rechtspersonen geen strafbare feiten kunnen begaan concentreert
de (bestuurs)strafrechtelijke handhaving van normen, die in een corporatieve
sfeer worden geschonden, zich op natuurlijke personen. In de volgende paragra-
fen wordt eerst op algemene wijze ingegaan op de aansprakelijkheid van lei-
dinggevenden in het Duitse Strafrecht en het Duitse Ordnungswidrigkeiten-
recht. Daarbij zal met name worden ingegaan op de §§ 9 OWiG en 14 StGB, die
onder meer een bijzondere voorziening geven voor de aansprakelijkheid van
vertegenwoordigers van een rechtspersoon. Vervolgens zal § 30 OWiG wor-
den besproken, de bepaling die de grondslag biedt voor de beboeting van rechts-
personen in het Duitse (bestuurs)strafrecht. Tot slot zal op hoofdlijnen worden
onderzocht, hoe de strafbaarheid in het Duitse jaarrekeningenrecht, het Duitse
arbeidsomstandighedenrecht en het Duitse kartelrecht in concreto is vormge-
geven.

5.14.2 Kwalitatieve aansprakelijkheid

Zowel het Strafrecht als het Ordnungswidrigkeitenrecht kennen delictsomschrij-
vingen, die zich in het bijzonder richten tot leidinggevenden van een rechts-
persoon. Een aardig voorbeeld biedt het Duitse jaarrekeningenrecht, dat onder
meer normen formuleert voor de wijze waarop de jaarstukken van zogenaamde
Kapitalgesellschaften (de Aktiengesellschaft, de Gesellschaft mit Beschränkter
Haftung en de Kommanditgesellschaft auf Aktien) behoren te worden ingericht.
§ 331 van het Handelsgesetzbuch (HGB) stelt in dit kader straf op het onder di-
                                                       
277. Hirsch (1995), p. 288 e.v.
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verse omstandigheden ‘onjuist’ of ‘geflatteerd’ weergeven van gegevens in jaar-
stukken.278 De voorschriften richten zich telkens tot bepaalde leidinggevenden:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer
1. als Mitglied des Vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtrats
einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der
Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluß, im Lagebericht oder im Zwi-
schenabschluß nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder verschleiert,
2. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats
einer Kapitalgesellschaft die Verhältnisse des Konzerns im Konzernab-
schluß, im Konzernlagebericht oder im Konzernzwischenabschluß nach
§ 340i Abs. 4 unrichtig wiedergibt oder verschleiert,
3. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft zum zwecke der Befreiung nach § 291 oder einer nach § 292 erlas-
senen Rechtsverordnung einen Konzernabschluß oder Konzernlagebe-
richt, in dem die Verhältnisse des Konzerns unrichtig wiedergegeben oder
verschleiert worden sind, vorsätzlich oder leichfertig offenlegt oder
4. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesell-
schaft oder als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder als ver-
tretungsberechtigter Gesellschafter eines ihrer Tochterunternehmen (§ 290
Abs. 1, 2) in Aufklärungen oder Nachweisen, die nach § 320 einem Ab-
schlußprüfer der Kapitalgesellschaft, eines verbundenen Unternehmens
oder des Konzerns zu geben sind, unrichtige Angaben macht oder die
Verhältnisse der Kapitalgesellschaft, eines Tochterunternehmens oder des
Konzerns unrichtig wiedergibt oder verschleiert.”

De normadressaten van de diverse strafvoorschriften zijn telkens natuurlijke
personen: het lid van het vertegenwoordigend orgaan van een Kapitalgesell-
schaft (Nr. 1 tot en met Nr. 4), het lid van het vertegenwoordigend orgaan van
een dochtermaatschappij (Nr. 4), de vertegenwoordigingsbevoegde vennoot van
een dochtermaatschappij (Nr. 4) en het lid van de raad van commissarissen
(‘Aufsichtsrat’) van de Kapitalgesellschaft (Nr. 1 en Nr. 2). Een bepaling als
§ 331 HGB is een kwaliteitsdelict; zij kan alleen in (Mit)täterschaft door de ge-
noemde kwaliteitsdragers worden begaan. Andere betrokkenen kunnen even-
tueel wegens Anstiftung (uitlokking) of Beihilfe (medeplichtigheid) worden ge-
straft. 

Ook de bestuursstrafrechtelijke jaarrekeningdelicten zijn kwaliteitsdelicten,
die zich richten tot personen als de leden van het vertegenwoordigingsbevoegde
orgaan. Niet-kwaliteitsdragers, zoals bijvoorbeeld een boekhouder, kunnen op
grond van het bepaalde in § 14 OWiG aansprakelijk zijn als (mede)dader.
Voorwaarde is dat ten minste één kwaliteitsdrager opzettelijk betrokken is ge-

                                                       
278. “Die Abgrenzung zwischen beiden Tatmodalitäten ist streitig,” aldus Cobet (1991), p. 17. Volgens

de schrijver gaat het bij de onjuiste weergave om strijdigheid met de materiële jaarrekening-
voorschriften, en bij ‘Verschleierung’ om een zware overtreding van de inrichtingsvoorschriften die
de ‘waarheid’ met de voeten treedt. 
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weest bij de begane Ordnungswidrigkeit. Deelneming kan zich technisch gezien
niet voordoen; een uitlokker of medeplichtige zal als Täter worden beboet.279

5.14.3 ‘Organ- und Vertreterhaftung’

Inleiding
Bepaalde delictsomschrijvingen uit het Duitse Strafrecht vereisen voor straf-
baarheid wegens (Mit)täterschaft impliciet of expliciet een kwaliteit, die in voor-
komende gevallen slechts door een rechtspersoon wordt vervuld. Een voorbeeld
betreft § 266a Abs. 1 StGB, waarin het achterhouden van sociale-zekerheids-
premies strafbaar is gesteld:

“Wer als Arbeitgeber Beiträge des Arbeitnehmers zur Sozialversicherung
oder zur Bundesanstalt für Arbeit der Einzugsstelle vorenthält, wird mit
Freitheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.”280

Het begrip ‘Arbeitgeber’ in § 266a StGB sluit aan bij de wijze waarop dat begrip
in het Duitse sociale recht wordt gehanteerd. Het sociale recht knoopt op zijn
beurt weer aan bij het Duitse civiele recht, dat voor het bestaan van werkgever-
schap een arbeidscontract eist: “Arbeitgeber ist danach zunächst − gewisser-
maßen spiegelbildich zum Arbeitnehmerbegriff − wer als Dienstberechtigter
(§§ 611 ff. BGB) aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags von einem anderen
(Arbeitnehmer) die Erbringung von Arbeitsleistungen in persönlicher Abhängig-
keit zu fordern berechtigt und ihm dafür zur Lohnzahlung verpflichtet ist.”281

Een rechtspersoon kan civielrechtelijk contractspartij zijn, zodat een rechts-
persoon in voorkomende gevallen ‘Arbeitgeber’ in de zin van § 266a StGB kan
zijn. Een rechtspersoon kan derhalve de normadressaat zijn van § 266a StGB.282

In de Duitse Arbeitsschutzgesetz, te zamen met de Arbeitszeitgesetz een belang-
rijke arbeidsomstandighedenwet, is uitdrukkelijk bepaald dat als ‘werkgever’
moet worden aangemerkt iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die nader
in de wet genoemde personen ‘in dienst heeft’. De ‘Arbeitgeber’, zo zal nog blij-
ken, is, evenals in het Nederlandse en het Engelse arbeidsomstandighedenrecht,
de primaire normadressaat van de wettelijke voorschriften. Ook de (bestuurs-)
strafrechtelijke delictsomschrijvingen richten zich (mede) tot de ‘Arbeitgeber’
en dus, in voorkomende gevallen, tot rechtspersonen. 
                                                       
279. Zie over het ‘einheitliche Täterbegriff’ nader hoofdstuk 4. 
280. § 266a Abs. 4 bepaalt: “Dem Arbeitgeber stehen der Auftraggeber eines Heimarbeiters, Haus-

gewerbetreibenden oder einer Person, die im Sinne des Heimarbeitsgesetzes diesen gleichgestellt
ist, sowie der Zwischenmeister gleich.” In § 266a Abs. 5 is nog een bijzondere strafuitsluitingsgrond
opgenomen; de rechter kan bestraffing achterwege laten als de werkgever alsnog de hoogte van de
achtergehouden bedragen meedeelt en verklaart waarom de tijdige afdracht van de bepalingen niet
mogelijk is, ondanks de inspanningen die de werkgever zich heeft getroost. 

281. Schönke/Schröder (2001), § 266a Rn. 11. Het Duitse sociale recht kent ook een zogenaamd
‘feitelijk’ werkgeversbegrip, voor zover dit gezien de doelstellingen van het sociale recht
noodzakelijk is. Volgens Schönke/Schröder geldt dit feitelijke begrip ‘Arbeitgeber’ echter niet voor
§ 266a StGB.

282. Zie over dit voorbeeld, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsproblemen, ook
Achenbach (1990), p. 602.



400   EFFECTIVITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID IN HET ECONOMISCH ORDENINGSRECHT

Een ander voorbeeld betreft § 283 StGB, waarin enige faillissementsdelicten
zijn opgenomen. Op grond van § 283 Abs. 1, aanhef en onder 5, is onder meer
strafbaar gesteld het niet-boekhouden in een situatie van betalingsonmacht:

“Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft,
wer bei Überschuldung oder bei drohender oder eingetretener Zahlungs-
unfähigkeit (...) Handelsbücher, zu deren Führung er gesetzlich verp-
flichtet ist, zu führen unterläßt oder so führt oder verändert, daß die Uber-
sicht über seinen Vermögensstand erschwert wird.”

In het zesde lid van § 283 StGB is bepaald dat de in het art. opgesomde feiten
slechts dan strafbaar zijn, “wenn die Täter seine Zahlungen eingestellt hat oder
über sein Vermögen das Konkursverfahren eröffnet oder der Eröffnungsantrag
mangels Masse abgewiesen worden ist.” Hieruit wordt afgeleid, dat slechts
schuldenaren de faillissementsdelicten van § 283 StGB kunnen begaan.283 Om-
dat zij een eigen, afgescheiden vermogen hebben kunnen rechtspersonen schul-
denaar zijn; rechtspersonen kunnen dus normadressaat zijn van § 283 StGB.

Kwaliteitsdelicten als § 266a StGB en § 283 StGB zouden zonder een
nadere voorziening tot handhavingsproblemen leiden, omdat een rechtspersoon
nimmer als ‘dader’ kan worden aangesproken terwijl een leidinggevende geen
strafbare deelnemer kan zijn omdat geen strafbaar grondfeit is gepleegd.284

Kwaliteitsdelicten die zich, zoals in het bestuursstrafrechtelijke arbeidsomstan-
dighedenrecht, richten tot de ‘Arbeitgeber’, zouden eveneens problemen op-
leveren omdat een niet-kwaliteitsdrager alleen als ‘Beteiligte’ kan worden be-
boet als tenminste één kwaliteitsdrager opzettelijk betrokken is geweest bij het
beboetbare feit. Een oplossing voor deze gevallen wordt geboden door § 14
StGB en § 9 OWiG, die het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten uit-
breiden tot personen, die feitelijk optreden voor de kwaliteitsdrager. In § 9 Abs.
1 OWiG en § 14 Abs. 1 StGB is bepaald285:

“Handelt jemand 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen
Person oder als Mitglied eines solchen Organs, 2. als vertretungsberech-
tigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder 3. als ge-
setzlicher Vertreter eines anderen, so ist ein Gesetz, nach dem besondere
persönliche Eigenschaften, Verhältnisse oder Umstände (besondere per-
sönliche Merkmale) die Strafbarkeit begründen, auch auf den Vertreter
anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem
Vertretenen vorliegen.”

Het tweede lid van de §§ 9 OWiG en 14 StGB breidt het normadressaatschap
van kwaliteitsdelicten bovendien uit tot personen, die door de eigenaar van een

                                                       
283. Zie bijvoorbeeld Lackner en Kühl (2001), § 283 Rn. 2, onder vermelding van rechtspraak, en

Schönke/Schröder (2001), § 283 Rn. 59a.
284. Vergelijk Müller-Gugenberger (1992), § 19 Rn. 45.
285. Daarbij gaat het zowel om expliciete als impliciete kwaliteitsdelicten. Zie Rebmann e.a., § 9 Rn. 1.

Overigens dient in dit kader natuurlijk wel vastgesteld te worden of de rechtspersoon zelf
normadressaat kan zijn.
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‘bedrijf’ of een onderneming met nader genoemde taken en verantwoordelijk-
heden zijn belast: 

“Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebs oder einem sonst dazu Be-
fugten 1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder 2.
aus-    drücklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzu-
nehmen, die dem Inhaber des Betriebs obliegen, und handelt er auf Grund
dieses Auftrags, so ist ein Gesetz, nach dem besondere persönliche
Merkmale die Strafbarkeit begründen, auch auf den Beauftragten anzu-
wenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber
des Betriebs vorliegen. Dem Betrieb im Sinnen des Satzes 1 steht das
Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden
Auftrags für eine Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr-
nimmt, so ist Satz 1 sinngemäß anzuwenden.”

In de volgende paragrafen zullen de uitbreidingsgronden, neergelegd in § 9 Abs.
1 onder 1 en 2 en Abs. 2, en de corresponderende bepalingen uit § 14 StGB,
nader worden besproken. De uitbreidingsgrond van Abs. 1 onder 3, die in het
algemeen ziet op de wettelijke vertegenwoordiger van een ander, zoals de
ouders van een kind en de vereffenaar van een rechtspersoon, zal verder on-
besproken blijven.

De aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers van rechtspersonen
De reikwijdte van kwaliteitsdelicten is op grond van § 14 Abs. 1 StGB en § 9
Abs. 1 OWiG in de eerste plaats uitgebreid tot degene die optreedt als het
vertegenwoordigingsbevoegde orgaan van een ‘juristischen Person’ of het lid
van een dergelijk orgaan. Het begrip ‘juristische Person’ duidt op georganiseer-
de verbanden die over rechtspersoonlijkheid beschikken: de ‘Aktiengesellschaft’
(AG), de ‘Gesellschaft mit beschränkter Haftung’ (GmbH), de ‘Genossen-
schaft’, de ‘eingetragene Verein’ en de ‘rechtsfähige Stiftung’.286 Met het ‘ver-
tegenwoordigingsbevoegd orgaan’ van deze rechtspersonen wordt gedoeld op
het orgaan dat is aangewezen om de rechtspersoon te besturen.287 Een dergelijk
orgaan kan van niet-besturende organen worden onderscheiden, zoals de ver-
gadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen. Het bestuur van
een AG, een ‘eingetragene Verein’, een ‘Genossenschaft’ of een ‘rechtsfähigen
Stiftung’ berust in beginsel bij de ‘Vorstand’.288 Bij de GmbH gaat het om de
directeur of de gezamenlijke directeuren, de Geschäftsführer.289 Overigens
vestigt Absatz 1 onder 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG geen collectieve ver-
antwoordelijkheid van het bestuur, door de reikwijdte van kwaliteitsdelicten
                                                       
286. Onvolkomenheden bij de oprichting van de rechtspersoon en andere entiteiten hoeven niet aan de

toepassing van de bepalingen in de weg te staan; zie nader (kort) Rebmann e.a., § 9 Rn. 13. Ook
‘publiekrechtelijke rechtspersonen’ vallen onder de bepaling, zoals ‘Körperschaften’, ‘selbständige
Anstalten’ en ‘Stiftungen’. Zie Rebmann e.a., § 9 Rn. 12. 

287. “Der Begriff “vertretungsberechtigt” soll lediglich die besondere Organstellung kennzeichnen und
diese von anderen in Betracht kommenden, aber nicht vertretungsberechtigten Organen abgrenzen,”
aldus Rebmann e.a., § 9 Rn. 12. 

288. Rebmann e.a., § 9 Rn. 14 en Rn. 17.
289. Rebmann e.a., § 9 Rn. 16.
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(ook) uit te breiden tot het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan. Het apart noe-
men van het ‘vertretungsberechtigtes Organ’ als zodanig ziet op rechtspersonen
die een éénkoppig bestuur hebben, zoals in het geval van een GmbH die door
één directeur wordt bestuurd. Bestaat een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan
uit meerdere leden, dan strekt het kwaliteitsdelict zich (alleen) uit tot ieder lid
van het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan.

Het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten is eveneens uitgebreid tot de
‘vertretungsberechtigter Gesellschafter’ ofwel de vertegenwoordigingsbevoegde
vennoten van een ‘Personenhandelsgesellschaft’. De ‘Personenhandelsgesell-
schaft’ (PHG) is een verzamelbegrip voor de ‘offene Handelsgesellschaft’ en de
‘Kommanditgesellschaft’. Een in Duitsland gevestigd Europees Economisch
Samenwerkingsverband wordt gezien als ‘offene Handelsgesellschaft’ en wordt
derhalve ook als PHG aangemerkt. Personenhandelsgesellschaften beschikken
niet over rechtspersoonlijkheid, maar worden in het Duitse recht in veel gevallen
gelijkgesteld aan rechtspersonen omdat zij zich als rechtspersonen ‘gedragen’.
“Ihr zweck ist jeweils auf die Erzielung wirtschaftlicher Vorteile gerichtet; sie
sind rechtlich weitgehend verselbständigt und ihre vertretungsberechtigten
Gesellschafter handeln in ihrem Namen.”290

Absatz 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG noemt verder geen andere georgani-
seerde verbanden die evenmin als de Personenhandelsgesellschaft over rechts-
persoonlijkheid beschikken. Een uitbreidingsbepaling met betrekking tot bij-
voorbeeld de ‘nicht rechtsfähige Verein’ of de ‘Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts’ ontbreekt. De reden daarvan is dat dergelijke organisaties in de Duitse
optiek niet over enige ‘zelfstandigheid’ beschikken. “Sie können deshalb auch
keine “persönlichen” Merkmale aufweisen (...). Soweit es auf solche Merkmale
ankommt, sind sie unmittelbar in der Person der Mitglieder oder Gesellschafter
der Personenverein gegeben.”291 De ‘onzelfstandigheid’ van dergelijke entiteiten
brengt kennelijk mee dat zij geen kwaliteitsdrager kunnen zijn. De deelnemers
van die entiteiten worden vervolgens zelf als kwaliteitsdrager aangemerkt. 

De personen die in Absatz 1 van § 14 StGB en § 9 OWiG zijn genoemd
dienen ‘als’ orgaan, ‘als’ lid van een dergelijk orgaan of ‘als’ wettelijke ver-
tegenwoordiger voor de rechtspersoon hebben gehandeld of nagelaten. Als het
bestuurslid van bijvoorbeeld een AG ‘als’ bestuurslid een delict pleegt dat ‘zijn’
rechtspersoon als normadressaat aanwijst, dan zal hij in beginsel met succes op
grond van het bepaalde in § 14 StGB of § 9 OWiG kunnen worden aan-
gesproken. Daarbij is wel vereist dat het handelen of het nalaten van de ver-
tegenwoordiger ook inderdaad een handelen of nalaten namens de vertegen-
woordigde is geweest. Het Duitse BGH eist voor aansprakelijkheid op grond van
§ 14 StGB namelijk dat de strafbare gedraging niet louter en alleen in het eigen
belang (‘eigene Interesse’) van de vertegenwoordiger is verricht. Grond voor de
eis van het niet-volledig in eigenbelang hebben gehandeld wordt door het BGH

                                                       
290. Göhler (1998), § 30 Rn. 4 en Rebmann e.a., § 9 Rn. 19. De vennoten van dergelijke entiteiten zijn

veelal zelf ook normadressaat van de wettelijke plichten (Rebmann e.a., § 9 Rn. 19).
291. Göhler (1998), § 9 Rn. 11.
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(mede) gevonden in het tweede lid van § 14 StGB, waarin de aansprakelijkheid
in verband met delegatie van taken is geregeld. Het Duitse Bundesgerichtshof
overwoog in BGHSt 30, p. 129 en 130: “Als Unterscheidungsmerkmal bietet
sich (...) einheitlich für alle Fälle die von der Rechtsprechung entwickelte
Interessenformel an, die mit darauf abstellt, wessen Interesse der Täter mit der
Tat verfolgt. Für sie spricht auch der Normzusamenhang des § 14 Abs. 1 StGB,
der gesetzliche Vertreter betrifft, mit Absatz 2 derselben Vorschrift; denn er geht
für den gewillkürten Vertreter ausdrücklich davon aus, daß ihn die strafrecht-
liche Verantwortlichkeit anstelle des Vertretenen nur trifft, wenn er auf Grund
des ihm erteilten Auftrags, also im fremdem Interesse, gehandelt hat.”292 

Het tweede lid van § 14 StGB en § 9 OWiG
Het tweede lid van § 14 StGB en § 9 OWiG betreft kwaliteitsdelicten die zich
richten tot de eigenaar van een bedrijf of een onderneming. Indien deze persoon,
of een anderszins bevoegde, een ander belast met de gehele of gedeeltelijke
bedrijfsvoering, dan richt de strafwet zich in voorkomende gevallen ook tot die
andere persoon. Het maakt voor de toepassing van het tweede lid van § 14 StGB
of § 9 OWiG niet uit of het bedrijf of de onderneming wordt gedreven door een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon. “Auf die rechtliche Form kommt es
nicht an, so daß juristische Personen ebenso erfaßt werden wie zB Einzel-
kaufleute.”293

Voor strafbaarheid is vereist dat de ‘Beauftragte’ de leiding daadwerkelijk
heeft overgenomen; bovendien moet de opdrachtnemer over beslissingsbe-
voegdheid beschikken. De opdracht het bedrijf geheel of gedeeltelijk te leiden
kan zien op het leidinggeven aan bijvoorbeeld een filiaal of aan één van meer-
dere fabrieken, als ook op het leidinggeven aan één van de afdelingen van een
enkele onderneming, zoals bijvoorbeeld de exportafdeling. Ook degene die
uitdrukkelijk is belast met het ‘in eigen verantwoordelijkheid’ uitvoeren van
taken, die op de eigenaar als zodanig rusten, kan op grond van § 14 StGB en § 9
OWiG worden aangemerkt als normadressaat van de toepasselijke bepalingen.
Uit de literatuur blijkt dat deze groep ook personen kan omvatten die niet in
dienst zijn bij de eigenaar van de onderneming, zoals bijvoorbeeld een belasting-
adviseur. De vertegenwoordigers die in § 14 StGB en § 9 OWiG worden
genoemd zijn de zogenaamde ‘gewillkürte Vertreter’, ter onderscheiding van de
in § 14 en § 9 OWiG (Abs. 1) genoemde ‘gesetzliche Vertreter’. Civiel-
rechtelijke onvolkomenheden in de volmacht of de opdracht hoeven gezien het
bepaalde in het derde lid van § 14 StGB en § 9 OWiG niet tot problemen te
leiden: “Die Absätze 1 und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechts-
handlung, welche die Vertretungsbefugnis oder das Auftragsverhältnis begrün-
den sollte, unwirksam ist”. 

                                                       
292. Zie ook BGHSt 28, 371 e.v. Zie nader onder meer Maurach, Schroeder en Maiwald (1999), § 14 Rn.

20, en Göhler (1998), § 9 Rn. 15a.
293. Fischer (2001), § 14 Rn. 8. In hoofdstuk 4 is stilgestaan bij de vraag in hoeverre de vertegen-

woordigde nog kan worden aangesproken indien hij taken heeft gedelegeerd.
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De subsidiariteit van § 14 StGB en § 9 OWiG
Of de §§ 14 StGB en 9 OWiG in een concreet geval kunnen worden toegepast
hangt af van de interpretatie van de delictsomschrijving. Daarbij geldt dat de
beide voorschriften een subsidiaire werking hebben ten opzichte van de ‘pri-
maire’ aansprakelijkheidsgrondslagen daderschap en deelneming. De ‘Organ-
und Vertreterhaftung’ speelt geen rol als de wettelijke vertegenwoordiger of de
‘Beauftragte’ (mede) zelf rechtstreeks als dader of deelnemer op grond van een
strafbepaling of een Bußgeldvorschrift kan worden aangesproken. Voorwaarde
voor toepassing van de ‘Organ- und Vertreterhaftung’ is immers dat de wet een
kwaliteit eist die alleen door de vertegenwoordigde wordt vervuld, en niet
(mede) door de vertegenwoordiger.294 Bij vertegenwoordiging van rechtsperso-
nen zullen de bepalingen evenwel met name de aansprakelijkheidsgrondslag
bieden. 

De ‘Organ- und Vertreterhaftung’ kan niet worden ingezet bij kwaliteits-
delicten die zich uitsluitend richten tot natuurlijke persoon in een bepaalde kwa-
liteit, zoals ‘bestuursleden’ of ‘commissarissen’. Als een bestuurslid een ander
opdraagt wettelijke taken na te komen, die de wet op dat bestuurslid als zodanig
heeft gelegd, dan wordt het normadressaatschap van het betreffende delict niet
tot de opdrachtnemer uitgebreid. Omtrent § 50a StGB, waarin de strafrechtelijke
‘Organ- und Vertreterhaftung’ aanvankelijk was neergelegd, schreef de Duitse
regering: “§ 50a läßt die Strafvorschriften unberührt, die für einen bestimmten
Kreis natürlicher Personen in bestimmter Stellung gelten, insbesondere für
Organe juristischer Personen (...). Beauftragt eine solche Person, der die Straf-
drohung gilt, eine andere damit, für sie die strafrechtlich abgesicherten Pflichten
zu erfüllen, so liegen weder die Voraussetzungen des Absatzes 1 noch des Ab-
satzes 2 vor; eine Ausdehnung der strafrechtlichen Verantwortung auf diese
Vertreter tritt also nicht ein. Das entspricht auch dem Sinn jener Vorschrif-
ten.”295 

Achtergrond van § 14 StGB en § 9 OWiG
De §§ 14 StGB en 9 OWiG worden gezien als noodzakelijk sluitstuk van de
regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens kwaliteitsdelicten. De
sluitstukfunctie verklaart mede de subsidiaire werking van de §§ 14 StGB en 9
OWiG in gevallen waarin een andere aansprakelijkheidsgrondslag (zoals bij-
voorbeeld deelneming) voorhanden is. Voor gevallen waarin geen andere grond-
slagen voorhanden zijn zou zonder een bepaling als § 14 StGB of § 9 OWiG een
‘aansprakelijkheidsgat’ kunnen bestaan. Lenckner en Perron schrijven over § 14
StGB: “Sie hat sich hier als notwendig erwiesen, wenn der eigentliche Norm-
adressat seine Aufgaben und Pflichten nicht selbst wahrnimmt oder wahr-
                                                       
294. Vergelijk Rebmann e.a, § 9 Rn. 1: “Sie betrifft Tatbestände, die nur für einen bestimmten

Personenkreis (Normadressaten) gelten, der durch besondere persönliche Merkmale (...) bestimmt
ist, welche die Ahndung erst begründen.” 

295. Het citaat is ontleend aan Cobet (1991), p. 72. Deelneming aan een door een rechtspersoon begaan
delict is om dogmatische redenen onmogelijk; deelneming aan een door een vertegenwoordiger
begaan delict weer wel.
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nehmen kann und deshalb andere stellvertretend für ihn handeln, eine Erschei-
nung, die vor allem in der Wirtschaft mit ihren modernen Organisationsformen
und ihrer weitgehenden innerbetrieblichen Arbeitsteilung häufig ist.”296 De
vertegenwoordiger zou zonder uitbreidingsgrond niet kunnen worden gestraft
omdat hij de voor strafbaarheid vereiste kwaliteit mist; de vertegenwoordigde
kan niet worden gestraft omdat hij niet zelf heeft gehandeld of, als de rechts-
persoon de vertegenwoordigde is, niet zelf kan handelen.297

Met name het tweede lid van § 9 OWiG en § 14 StGB kan in verband
worden gebracht met delegatie. Fischer schrijft met betrekking tot het tweede lid
van § 14 StGB: “Die Ausdehnung der strafrechtlichen Verantwortung soll dem
Grundgedanken einer arbeitsteiligen Wirtschaft Rechnung tragen. Denn die
Aufteilung des Verantwortungsbereich des eigentlichen Normadressaten und die
Übertragung der ihm aufgetragenen Verantwortung auf andere sind fielfach
unerläßlig.”298 Het tweede lid impliceert, dat delegatie is toegestaan. Het gevolg
is evenwel dat degene aan wie de daadwerkelijke leiding of de daadwerkelijke
uitvoering van taken is gedelegeerd, zelf onder het bereik van de strafwet valt.

5.15 De beboetbaarheid van de rechtspersoon (§ 30 OWiG)

5.15.1 Inleiding

Het Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht gaat evenals het Duitse Strafrecht uit van
het klassieke beginsel dat rechtspersonen (of daarmee gelijkgestelde organisa-
ties) geen dader kunnen zijn van een delict. Ook in het Duitse Ordnungswidrig-
keitenrecht zijn, zo bleek eveneens, eventuele aansprakelijkheidsproblemen op-
gelost door het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten, die zich impliciet of
expliciet tot rechtspersonen richten, uit te breiden tot de ‘wettelijke vertegen-
woordigers’ van de rechtspersoon-normadressaat.299 In de Ordnungswidrigkei-
tengesetz is evenwel een bijzondere voorziening opgenomen die de beboet-
baarheid van de rechtspersoon mogelijk maakt in gevallen waarin een wettelijke
vertegenwoordiger van een rechtspersoon (of een daarmee gelijkgestelde orga-
nisatie) een strafbaar feit of een Ordnungswidrigkeit heeft begaan.

De Geldbuße die aan een rechtspersoon kan worden opgelegd wordt, anders
dan de strafrechtelijke Geldstrafe, ‘Wertfrei’ of ‘ethisch neutraal’ geacht,300 zo-
                                                       
296. Schönke/Schröder (2001), § 14 Rn. 1. Vergelijk Rebmann e.a., § 9 Rn. 2, met betrekking tot het

gelijkluidende § 9 OWiG: “Die Vorschrift gehört somit − wie auch die §§ 30, 130 − zu den
Vorschriften des Ordnungswidrigkeitenrechts, die eine wirksame Bekämpfung von rechtswidrigen
Handlungen in wirtschaftlichen Unternehmen u.a. ermöglichen.”

297. Schönke/Schröder (2001), § 14 Rn. 1.
298. Fischer (2001), § 14 Rn. 7, onder verwijzing naar kamerstukken. Zie ook Göhler (1998), § Rn. 16.
299. Göhler (1998), § 9 Rn. 1, schrijft: “Die Vorschrift bezieht sich auf solche Tatbestände, die a) ihrer

Fassung nach nur für einen ganz bestimmten Personenkreis gelten, deren Angehörige besondere
persönliche Merkmale aufweisen (...), oder die b) nach dem Zusammenhang der Vorschriften nur
für einen solchen Persönenkreis gelten können (...).” Zonder een bepaling als § 9 OWiG zou, aldus
Göhler, een “kriminalpolitisch unangemessene Lücke” bestaan.

300. Zie eerder, in hoofdstuk 2.
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dat het opleggen van een Geldbuße aan een rechtspersoon in overeenstemming
is met de ‘klassieke’ Duitse dogmatiek. Eidam schrijft: “Gegen ein Unter-
nehmen kann nach gegenwärtigem Recht allenfalls eine Geldbuße festgestellt
werden, deren Zweck es aber nicht ist, einen Ausgleich für sozialethische
Schuld herbeizuführen, sondern die staatliche Ordnung einzuhalten.”301

Grondslag voor de beboeting van rechtspersonen is § 30 Abs. 1 OWiG.
Deze bepaling luidt als volgt:

“Hat jemand 1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Per-
son oder als Mitglied eines solchen Organs, 2. als Vorstand eines nicht
rechtsfähigen Vereins oder als Mitglied eines solchen Vorstandes, 3. als
vertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft
oder 4. als Generalbevollmächtigter oder in leitender Stellung als Pro-
kurist oder Handlungsbevollmächtigter einer juristischen Person oder ei-
ner in Nummer 2 oder 3 genannten Personenvereinigung eine Straftat oder
Ordnungswidrigkeit begangen, durch die Pflichten, welche die juristische
Person oder die Personenvereinigung treffen, verletzt worden sind oder
die juristische Person oder die Personenvereinigung bereichert worden ist
oder werden sollte, so kann gegen diese eine Geldbuße festgesetzt wer-
den.”

Cramer wijst erop dat de mogelijkheid boetes op te leggen aan de rechtspersoon
zowel een maatregelkarakter heeft, als een generaal-preventieve en repressieve
werking.302 In de eerste plaats maakt de bepaling het mogelijk om door middel
van een geldboete vermogensvoordelen af te romen die een rechtspersoon heeft
genoten als gevolg van in ‘zijn belang’ begane strafbare feiten of Ordnungs-
widrigkeiten.303 In de tweede plaats probeert § 30 Abs. 1 OWiG te voorkomen
dat strafbare of beboetbare feiten worden begaan. “Durch die Möglichkeit einer
Bußgeldverhängung gegen (Juristische Personen) und (Personenvereinigungen)
sollen zugleich die Organe und Vertreter sowie die Aufsichtsgremien, (zum
Beispiel) der Aufsichtsrat einer AG, dazu angehalten werden, dafür Sorge zu
tragen, daß innerhalb des Unternehmens Rechtsverstöße unterblieben, durch die
Pflichten des Unternehmens verletzt oder dieses bereichert werden könnte.
Insofern hat die Vorschrift generalpräventiven und repressiven Charakter.”304

Cramer meent verder dat door de bepaling een zekere gelijkstelling wordt be-
reikt met de natuurlijke persoon die een onderneming drijft. Zonder een derge-
lijke bepaling zou een rechtspersoon alleen maar de eventuele voordelen kunnen
genieten van strafbare feiten en Ordnungswidrigkeiten, maar nooit de negatieve

                                                       
301. Eidam (1993), p. 97.
302. Karlsruher Kommentar (OWiG), § 30 Rns. 36, 37 en 39.
303. § 30 OWiG is ouder dan § 29a OWiG, waarin het afromen van vermogensvoordelen apart is

geregeld. § 29a OWiG is als vangnetbepaling ingevoegd voor gevallen waarin § 30 OWiG om de
een of andere reden niet kan worden toegepast. Zie nader het commentaar van Göhler op § 29a
OWiG.

304. Karlsuher Kommentar (OWiG), § 30 Rn. 37 (Cramer). Rebmann e.a., § 30 Rn. 8, wijzen bovendien
op een reparatoir karakter.
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gevolgen van een gepleegd strafbaar of beboetbaar feit hoeven te dragen.305 Wie
in staat is de lusten te genieten, moet kennelijk ook de lasten dragen.

Op grond van § 30 OWiG kan ook de ‘nicht rechtsfähige Verein’ worden
beboet. Hoewel dergelijke organisaties in beginsel geen handelsdoel hebben,
acht Göhler het terecht dat aan een dergelijke vereniging een Geldbuße kan
worden opgelegd. “Denn die nicht rechtsfähigen Vereine verfügen nicht selten
über ein bedeutendes zweckgebundenes Vermögen, das sie für ihre ideellen
Zwecke wirtschaftlich nutzen und dabei manchmal eine bedeutende wirtschaft-
liche Tätigkeit entfalten (zB Gewerkschaften, große Sportvereine).”306 Eerder
bleek, dat de bepalingen die het normadressaatschap van kwaliteitsdelicten
uitbreiden zich niet tot de bestuurders van dergelijke lichamen uitstrekken.

5.15.2 De ‘Anknüpfungstat’

Zoals uit het bepaalde in § 30 OWiG blijkt kan de Geldbuße alleen aan de
rechtspersoon worden opgelegd als een vertegenwoordiger of een ander ge-
noemd persoon een bepaald beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan. Dit moet
een feit betreffen waardoor plichten, die op de organisatie rusten, niet zijn
nageleefd, of een feit betreffen, waarbij de organisatie vermogensvoordeel heeft
genoten of heeft kunnen genieten. Deze ‘gronddelicten’ worden wel de
‘Anknüpfungstaten’ genoemd. 

De eerstgenoemde gronddelicten dienen de schending van zogenaamde
‘betriebsbezogen Pflichten’ te betreffen. “Betriebsbezogen sind in erster Linie
die Pflichten, die nach verwaltungsrechtlichen Gesetzen im Zusammenhang mit
dem Wirkungskreis der (Juristische Person) oder (Personenvereinigung) be-
stehen und sie als Normadressaten treffen (...).”307 Deze delicten zijn dus kwa-
liteitsdelicten, die in beginsel op grond van § 9 OWiG of § 14 StGB door ver-
tegenwoordigers kunnen worden begaan. Het gaat om bepalingen die verplich-
tingen formuleren voor de rechtspersoon ‘als ondernemer’, ‘als werkgever’, ‘als
informatieplichtige’, enzovoorts. Uit de literatuur blijkt verder dat ook de daad-
werkelijke schending van ‘Garantenpflichten’, die op rechtspersonen rusten, de
schending van ‘betriebsbezogen Pflichten’ kan opleveren. De schending van
Garantenpflichten kan tot aansprakelijkheid wegens nalaten leiden, zo bleek in
het vorige hoofdstuk. Bij de andere door de wet genoemde Anknüpfungstaten is
het bestaan van een ‘betriebsbezogen Pflicht’ niet vereist. In beginsel kan der-
halve ieder door een vertegenwoordiger begaan strafbaar feit of Ordnungs-
widrigkeit, waardoor de rechtspersoon verrijkt is of verrijkt heeft kunnen wor-
den, ten grondslag worden gelegd aan de beboeting van de rechtspersoon. Een
zekere begrenzing vloeit voort uit het vereiste dat het gronddelict door de

                                                       
305. Karlsruher Kommentar (OWiG), § 30 Rn. 37 (Cramer).
306. Göhler (1998), § 30 Rn. 5. Zie over de beboetbaarheid van ‘juristischen Personen des öffentliches

Rechts’ nader Schwinge (1995), p. 81.
307. Göhler (1998), § 30 Rn. 19.
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vertegenwoordiger in zijn hoedanigheid van (bijvoorbeeld) bestuurslid (§ 30
Abs. 1 onder 1) of procuratiehouder (§ 30 Abs. 1 onder 4) moet zijn begaan.

Aanvankelijk konden rechtspersonen alleen worden beboet indien leden van
het vertegenwoordigingsbevoegde orgaan (de bestuurders als zodanig) een straf-
baar feit of een Ordnungswidrigkeit hadden begaan. Deze ‘beperking’ bleek,
mede gezien de gebruikelijke arbeidsdeling binnen ondernemingen, niet houd-
baar. Uiteindelijk werd ook een door een procuratiehouder gepleegd delict vol-
doende geacht om een rechtspersoon te kunnen beboeten.308 Bij Göhler blijkt dat
de wetgever het niet van belang achtte, dat een ‘Einzelunternehmen’ niet zonder
meer gestraft kan worden als een procuratiehouder een strafbaar feit of Ord-
nungswidrigkeit heeft begaan.309 Volgens de Duitse wetgever ontberen rechts-
personen en daarmee gelijkgestelde entiteiten een ‘eigen bewustzijn’ en een ‘ei-
gen wil’; de omstandigheden waaronder een rechtspersoon kan worden beboet
hangen vervolgens af van een “Bewertung der sozialen Wirklichkeit”. Het ont-
breken van bewustzijn en wil brengt kennelijk mee, dat sneller tot beboetbaar-
heid kan worden geconcludeerd. ‘Sneller’, omdat reeds de straf- of beboetbare
gedraging van een procuratiehouder − en niet alleen die van een bestuurslid − tot
beboeting van de rechtspersoon kan leiden.

Strafbare feiten en Ordnungswidrigkeiten begaan door andere personen dan
de in § 30 Abs. 1 OWiG genoemden kunnen nimmer leiden tot de beboeting van
een rechtspersoon. Göhler schrijft: “(...) Als ausreichende Anknüpfungstat ist
einerseits nicht das Verhalten jedweder natürlichen Person bewertet, die
befugterweise für die juristische Person oder Personenvereinigung handelt (...),
sondern nur das Verhalten von Personen, die in leitender Stellung verantwortlich
handeln; dabei hat der Gesetzgeber “im Interesse klarer Anknüpfungspunkte”
den Kreis der in leitender Stellung verantwortlich Handelnden durch eine
abschließende Aufzählung der für diesen Bereich in Betracht kommenden Per-
sonen abgegrenzt.”310 De vraag wiens handelen aanleiding kan geven tot een
beboeting van de rechtspersoon is dus uitdrukkelijk niet overgelaten aan de
rechtspraak. Bij Göhler blijkt dat de beperking tot leidinggevende personen en
procuratiehouders aan discussie onderhevig is.311 In de toekomst zal blijken, of
het toepassingsbereik van § 30 OWiG al dan niet wordt uitgebreid tot strafbare
feiten en Ordnungswidrigkeiten, begaan door andere personen. De behoefte aan
effectieve handhaving van wetgeving zou uiteindelijk tot een uitbreiding aan-
leiding kunnen geven. Ook de uitbreiding van het toepassingsgebied van de be-
paling tot feiten, begaan door procuratiehouders, is om die reden tot stand ge-
komen. De bedoelde uitbreiding werd destijds gerechtvaardigd met het argument
dat de bestuurders van een rechtspersoon de consequenties van strafbare feiten
of Ordnungswidrigkeiten konden ontlopen door taken te laten uitvoeren door

                                                       
308. Zie omtrent deze ontwikkeling nader Achenbach (1990), p. 606 e.v., alsmede Schwinge (1995),

p. 73.
309. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
310. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
311. Göhler (1998), § 30 Rn. 11. 
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personen, die niet of nauwelijks beschikten over leidinggevende taken.312 Door
het (strafbare) handelen van dergelijke procuratiehouders onder het bereik van
§ 30 OWiG te brengen, kon “Verschleierung der wahren Verantwortung”
worden ondervangen.313

5.15.3 De schending van de ‘toezichtsverplichting’ (§ 130 OWiG)

Gebleken is dat een rechtspersoon kan worden beboet indien een nader genoemd
persoon een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit heeft begaan, waardoor
zogenaamde ‘betriebsbezogen Pflichten’ zijn geschonden. De schending van de
in het vorige hoofdstuk besproken § 130 OWiG levert een Ordnungswidrigkeit
op, die altijd de schending van een ‘betriebsbezogen Pflicht’ inhoudt en die
(dus) altijd aan de beboeting van een rechtspersoon ten grondslag kan worden
gelegd. § 130 OWiG betrof, zo bleek, het niet-nemen van maatregelen waardoor
(bestuurs)strafrechtelijk te handhaven verplichtingen, die rusten op de eigenaar
van een bedrijf of onderneming, worden geschonden.

§ 130 OWiG fungeert in sommige rechtsgebieden, en met name in het
Duitse kartelrecht, als ‘voorportaal’ voor het kunnen beboeten van rechts-
personen op grond van § 30 OWiG.314 Om een rechtspersoon te kunnen be-
boeten naar aanleiding van een Ordnungswidrigkeit of strafbaar feit zal moeten
worden vastgesteld dat een leidinggevende het strafbare feit of de Ordnungs-
widrigkeit heeft begaan. Indien niet kan worden vastgesteld dat een leiding-
gevende als dader (of deelnemer) betrokken is geweest bij het strafbare of
beboetbare feit, kan de leidinggevende mogelijk nog wel worden verweten dat
hij op grond van § 130 jo. § 9 OWiG opzettelijk of culpoos heeft nagelaten
maatregelen te nemen, die het delict hadden kunnen voorkomen.315 Dit nalaten
kan vervolgens ten grondslag worden gelegd aan de beboeting van de rechts-
persoon.

Aan de inzet van § 130 OWiG als ‘Anknüpfungstat’ kleeft een belangrijk
pragmatisch aspect; het leveren van bewijs van schending van de algemene
toezichtsverplichting wordt over het algemeen eenvoudiger van aard geacht dan
de bewijslevering met betrekking tot schending van het concrete in het geding
zijnde strafbare of beboetbare feit.316 “Insbesondere soweit der Vorsatz der
Teilnahme an einer bestimmten (!) Ordnungswidrigkeit nicht nachweisbar und
die Ordnungswidrigkeit nur vorsätzlich begehbar ist, kommt eine bußgeldrecht-
liche Haftung des Betriebs- bzw. Unternehmensinhabers und der ihm in § 130
Abs. 2 OWiG gleichgestellten Personen wegen Unterlassens der erforderlichen
Aufsichtsmaßnahmen und damit auch eine Bußgeldhaftung des Verbandes gem.
§ 30 OWiG in Betracht.”317 De pragmatische inzet van § 130 OWiG is sterk
                                                       
312. Zie, onder aanhaling van de wetsgeschiedenis, Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
313. Göhler (1998), § 30 Rn. 11.
314. Zie hieromtrent onder meer Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82, en Hüneröder (1989).
315. Zie over de verwevenheid van de §§ 9, 30 en 130 OWiG Wirtz (2001), p. 342.
316. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82.
317. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 82.
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bekritiseerd door de Duitse schrijver Maschke. Maschke meent dat door een
dergelijk gebruik van de bepaling de dogmatische positie van de subsidiaire
aansprakelijkheidsgrondslag (§ 130 OWiG) wordt ondergraven. Zoals in het
vorige hoofdstuk is gebleken, zal § 130 OWiG alleen kunnen worden ingezet
indien een rechtstreekse vervolging wegens het uiteindelijk gepleegde strafbare
of beboetbare feit niet kan plaatsvinden. Maschke meent dat de personen, die op
grond van § 130 OWiG (jo. § 9 OWiG of § 14 StGB) dienen toe te zien op het
voorkomen van delicten, worden ‘misbruikt’ om rechtspersonen te kunnen be-
boeten. “Vielmehr haben die nach § 130 OWiG aufsichtspflichtigen Personen,
wie jede sonstige Einzelperson auch, ein Recht darauf, nicht als Mittel zum
Zweck eines verstärkten staatlichen Interesses an der Verhängung von Geld-
bußen gegen Unternehmen “misbraucht” zu werden.”318

5.15.4 De aard van de ‘aansprakelijkheid’ van de rechtspersoon

Aanvankelijk bepaalde § 30 OWiG dat de boete die aan de rechtspersoon kan
worden opgelegd een ‘bijkomstig gevolg’ (Nebenfolge) was van het door een
natuurlijke persoon begane strafbare of beboetbare feit. Volgens Brender werd
daarmee iedere schijn van daderschap van de rechtspersoon weggenomen:
“Dogmatisch sollte die Einstufung der Verbandsgeldbuße als Nebenfolge der
Organtat darstellen, daß der Gesetzgeber nicht von einer Täterschaft des
Verbandes selbst ausging, sondern die gegen den Verband gerichtete Geldbuße
als eine weitere Folge der von den Organen begangenen Tat verstand.”319 Sinds
1986 echter bepaalt § 30 OWiG niet meer dat de geldboete een ‘bijkomstig
gevolg’ is van het door een natuurlijke persoon begaan gronddelict. Bovendien
werd § 30 OWiG zodanig gewijzigd dat de beboeting van de rechtspersoon
voortaan ook in een aparte procedure, losstaand van een procedure tegen een
wettelijke vertegenwoordiger, kan worden opgelegd. De Duitse wetgever heeft
met dit alles geen materiële wijzigingen beoogd; de veranderingen waren in-
gegeven door praktische en processuele overwegingen. Door Tiedemann is
evenwel betoogd dat de aard van de beboeting van de rechtspersoon is ver-
anderd. De schrijver meent dat de boete nu gezien moet worden als een “echte
(normale) Hauptfolge einer Ordnungswidrigkeit (...) und daher rechtlich nicht
mehr auf derselben annexhaften Ebene wie Einziehung und Verfall eingeordnet
werden kann.”320 Met ‘Einziehung’ en ‘Verfall’ doelt de schrijver op maatrege-
len als het afromen van vermogensvoordelen.

Anders dan onder het oude recht kunnen de gedragingen van natuurlijke
personen volgens Tiedemann in wezen als een eigen handelen of nalaten van de
rechtspersoon aan de rechtspersoon worden toegerekend. Als grondslag voor de
toerekening noemt de schrijver het bestaan van een Organisationsfehler of een

                                                       
318. Maschke (1997), p. 30.
319. Brender (1989), p. 86.
320. Tiedemann (1988), p. 1171. 
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Organisationsverschulden.321 De ‘Organisationsfehler’ lijkt op de schending van
een zorgplicht: het gronddelict wordt als gedraging van de rechtspersoon gezien
omdat en voor zover de rechtspersoon (door middel van zijn organen en ver-
tegenwoordigers) nagelaten heeft de voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig
zijn om een ordelijke, niet met de wet strijdige bedrijfsvoering te waarborgen.
Tiedemann spreekt van een ‘Haftungsprinzip’; de idee van een aan de geldboete
ten grondslag liggende ‘Organisationsfehler’ wordt door de schrijver ‘slechts’
gezien als een theoretische verklaring voor het kunnen beboeten van de rechts-
persoon. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon blijft ‘puur’; een rechts-
persoon kan zich volgens Tiedemann niet disculperen door aannemelijk te
maken dat ‘hij’ de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen om het delict te
voorkomen.322

5.15.5 Processuele aspecten

Normaliter zal de geldboete op grond van § 30 OWiG worden opgelegd binnen
het kader van de (bestuurs)strafrechtelijke vervolging van een natuurlijke
persoon. In een dergelijke procedure wordt de rechtspersoon of de daarmee
gelijkgestelde organisatie als ‘Nebenbeteiligte’ aangemerkt.323 In zoverre heeft
de beboetbaarheid van de rechtspersoon zijn karakter als ‘bijkomstig gevolg’
behouden. Sinds de eerder aangehaalde, in 1986 doorgevoerde wijziging van §
30 OWiG kent het Duitse recht echter, zo bleek hierboven reeds, de mogelijk-
heid de geldboete onder omstandigheden in een afzonderlijke procedure op te
leggen aan een rechtspersoon. Het vierde lid van § 30 OWiG bepaalt:

“Wird wegen der Straftat oder Ordnungswidrigkeit ein Straf- oder Buß-
geldverfahren nicht eingeleitet oder wird es eingestellt oder wird von
Strafe abgesehen, so kann die Geldbuße selbständig festgesetzt werden.
Durch Gesetz kann bestimmt werden, daß die Geldbuße auch in weiteren
Fällen selbständig festgesetzt werden kann. Die selbständige Festsetzung
einer Geldbuße gegen die juristische Person oder Personenvereinigung ist
jedoch ausgeschlossen, wenn die Straftat oder Ordnungswidrigkeit aus
rechtlichen Gründen nicht verfolgt werden kann; § 33 Abs. 1 Satz 2 bleibt
unberührt.”

In de ‘zelfstandige procedure’ dient eveneens vastgesteld te worden dat een in §
30 OWiG bedoeld gronddelict (Anknüpfungstat) is begaan. Daarbij is het vol-
gens Göhler voldoende dat vaststaat dat ‘een’ bestuurslid of ‘een’ procuratiehou-
der een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit heeft begaan. De identiteit van het
bestuurslid of de procuratiehouder hoeft dus niet vastgesteld te worden.324

                                                       
321. Tiedemann (1988), p. 1172 e.v. Vergelijk, voor het Engelse recht, Gobert (1994), p. 728, die spreekt

van een “corporate fault” als grondslag voor aansprakelijkheid. De ideeën van Tiedemann omtrent
de ‘Organisationsfehler’ hebben de nodige aanhang verworven. Zie onder anderen, met betrekking
tot het Duitse kartelrecht,  Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 74. 

322. Kritisch over de ideeën van Tiedemann: Schwinge (1995), p. 112 e.v.
323. Zie hieromtrent § 88 OWiG.
324. Göhler (1998), § 30 Rn. 40 en Rebmann e.a., § 30 Rn. 52 (onder vermelding van rechtspraak).
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Göhler schrijft: “Bleibt zB nur offen, ob das Organ (oder Vertreter iS von I Nr.
4) A, B oder C gehandelt hat, ist jedoch mit an Sicherheit grenzender
Warscheinlichkeit anzunehmen, daß jedenfalls einer von ihnen gehandelt hat
und daß jeder von ihnen, wäre er Täter, auch vorwerfbar gehandelt hätte, so ist
die Festsetzung der Geldbuße gegen die juristische Person oder Personen-
vereinigung zulässig; denn dann steht fest, daß ein Organ usw. eine Ordnungs-
widrigkeit begangen hat.”325 Hier lijkt een parallel te bestaan met de ‘open wij-
ze’ waarop het daderschap van een rechtspersoon naar Nederlands recht gestalte
kan krijgen. Zoals betoogd kan bij de vraag naar het daderschap van de rechts-
persoon worden geabstraheerd van de vraag welke natuurlijke persoon het straf-
bare feit daadwerkelijk tot stand heeft gebracht. In die zin bestaat dus een zekere
parallel tussen de aansprakelijkheidsregel van § 30 OWiG en de wijze waarop
tot aansprakelijkheid is geconcludeerd in bijvoorbeeld het Furazolidonarrest.
Belangrijk verschil tussen beide is evenwel, dat het ‘grondfeit’ in de Duitse
situatie telkens terug te voeren moet zijn op een (formeel) leidinggevende of een
procuratiehouder. 

Opmerkelijk is dat ook de strafrechter bevoegd is om, bij wijze van maat-
regel, een Geldbuße op te leggen aan een rechtspersoon of een daarmee gelijk-
gestelde organisatie. De grondslag van de beboeting volgt ‘gewoon’ uit § 30
OWiG; daaruit volgt namelijk met zoveel woorden dat een rechtspersoon kan
worden beboet, indien een nader genoemd persoon een Ordnungswidrigkeit of
een Straftat heeft begaan. Normaliter zal, indien de vervolgende instantie een
rechtspersoon wil laten beboeten, de rechtspersoon als ‘Beteiligte’ in de straf-
procedure tegen de natuurlijke persoon worden betrokken (§ 444 Abs. 1 StPO):
“Ist im Strafverfahren über die Festsetzung einer Geldbuße gegen ein juris-
tischen Person oder eine Personenvereinigung zu entscheiden (§ 30 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten), so ordnet das Gericht deren Beteiligung an dem
Verfahren an, soweit es die Tat betrifft.” In navolging van de in het Ordnungs-
widrigkeitengesetz doorgevoerde wijzigingen kent § 444 Abs. 3 StPO de moge-
lijkheid om ook afgezien van een procedure tegen een natuurlijke persoon een
boete aan de rechtspersoon op te leggen in een ‘zelfstandige procedure’.

5.15.6 Het Duitse recht: gevangen tussen praktische behoeftes en dogmati-
sche principes

Het voorgaande laat zien dat het Duitse recht, vanwege de niet-erkenning van
het daderschap en de strafbaarheid van de rechtspersoon, de nodige constructies
heeft moeten verzinnen om niettemin te zorgen voor een adequate handhaving
van wetgeving. “Während sich also im pragmatisch orientierten Ausland
− teilweise schon recht frühzeitig − die Ansicht durchgesetzt hat, daß auch
gegen juristische Personen vorgegangen und damit auf den Grundsatz “societas
delinquere non potest” verzichtet werden müsse, ist in Deutschland zwar das
kriminalpolitische Bedürfnis einer Sanktionierung von Unternehmen durchaus
                                                       
325. Göhler (1998), § 30 Rn. 40.
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anerkannt worden, die (heutige Meinung) im Schriftum und mit ihr der deutsche
Gesetzgeber haben sich jedoch immer wieder hinter dogmatischen Details
“verschanzt” und sich der Einführung einer Verbandsstrafe widersetzt.”326 De
behoefte aan oplossingen voor aansprakelijkheidsvraagstukken die verband hou-
den met delicten, die in een corporatieve sfeer zijn gepleegd, heeft als gevolg
van het ‘zich verschuilen’ achter ‘dogmatischen Details’ (nog) niet kunnen
leiden tot aanvaarding van het daderschap en de strafbaarheid van de rechts-
persoon. In de literatuur blijken evenwel steeds meer stemmen op te gaan, die
pleiten voor de aanvaarding van de (bestuurs)strafrechtelijke rechtssubjectiviteit
van de rechtspersoon.327 De ‘taaiheid’ van de Duitse dogmatiek zal bepalen,
wanneer de rechtspersoon daadwerkelijk als (bestuurs)strafrechtelijk rechts-
subject zal worden erkend.

5.16 Strafbaarheid in de bijzondere rechtsgebieden

5.16.1 Jaarrekeningenrecht

Straftaten
De strafbepalingen uit het jaarrekeningenrecht zijn kwaliteitsdelicten. Eerder in
dit hoofdstuk kwam § 331 HGB reeds ter sprake, waarin het ‘onjuist’ of ‘geflat-
teerd’ weergeven van gegevens in jaarstukken is strafbaar gesteld. Zoals is ge-
bleken, richt de bepaling zich tot kwaliteitsdragers: (leden van) de vertegen-
woordigingsbevoegde organen van de jaarrekeningplichtige rechtspersonen, en
commissarissen. § 331 HGB is in de §§ 340m en 341m HGB van overeen-
komstige toepassing verklaard op niet door een Kapitalgesellschaft gedreven
‘Kreditinstitute’ en ‘Finanzdienstleistungsinstitute’ in de zin van § 340 Abs. 4
Satz 1 en ‘Versicherungsunternehmen’. Daarbij is het normadressaatschap van
de strafbepaling uitgebreid tot enige andere natuurlijke personen.328 De §§ 332
en 333 HGB hebben respectievelijk betrekking op het onjuist opmaken van een
accountantsverslag en het openbaren van bedrijfsgeheimen. De beide bepalingen
richten zich tot de accountant (‘Abschlußprüfer’) en zijn assistent (‘Gehilfe’).
                                                       
326. Schwinge (1995), p. 107. Vergelijk Heine (1996), p. 213: “Die internationale Trend ist eindeutig.

Gemeinsam ist dieser Entwicklung aber ein weiteres: konsistente dogmatische Konzeptionen sind
Mangelware. Dies hat in der deutschen Rechtsfamilie die Skepsis gegenüber Unternehmensstrafen
verfestigt.”  

327. Zie onder meer Schwinge (1995), p. 107 en 108 (met betrekking tot het Duitse milieustrafrecht),
Ransiek (1999), p. 652 e.v., Otto (1998), p. 415 e.v., Heine (1995), 201 e.v. en Heine (1996), p. 211
e.v. 

328. § 340m tweede volzin HGB bepaalt: “§ 331 ist darüber hinaus auch anzuwenden auf die Verletzung
von Pflichten durch den Geschäftsleiter (§ 1 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen) eines
nicht in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinnen des § 340 Abs. 4 Satz 1 durch den Inhaber eines in der Rechtsform des
Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 340
Abs. 4 Satz 1 oder durch den Geschäftsleiter im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das
Kreditwesen.” § 341m tweede volzin HGB bepaalt: “§ 331 ist darüber hinaus auch anzuwenden auf
die Verletzung von Pflichten durch den Hauptbevollmächtigten (§ 106 Abs. 3 des Ver-
sicherungsaufsichtgesetzes).”
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De ‘unrichtige Darstellung’ van gegevens in jaarstukken is ook strafbaar gesteld
in § 17 van het PublG. Volgens de strafbepaling kan degene die als ‘gesetzlicher
Vertreter eines Unternehmens oder eines Mutterunternehmens, beim Einzel-
kaufmann als Inhaber oder dessen gesetzlicher Vertreter’ (bijvoorbeeld) ‘die
Verhältnisse des Unternehmens im Jahresabschluß oder Lagebericht unrichtig
wiedergibt oder verschleiert’ eveneens worden bestraft met een gevangenisstraf
van maximaal drie jaren of een geldboete. Uit § 4 PublG blijkt wie de wettelijke
vertegenwoordigers van een onderneming zijn in de zin van de strafbepaling: (1)
de leden van het vertegenwoordigend orgaan, voor zover de onderneming door
een rechtspersoon wordt gedreven en (2) de vertegenwoordigingsbevoegde
vennoten, voor zover de onderneming wordt gedreven door een Personen-
handelsgesellschaft.329 De Duitse wetten tot regeling van de AG en de GmbH
(de AktG en de GmbHG) kennen meer algemene strafbepalingen in verband met
de onjuiste weergave van de ‘vermogenstoestand’ van een vennootschap (§ 400
AktG en § 82 Abs. 2 GmbHG). Deze bepalingen treden terug zodra de strafbare
gedragingen zijn verricht met betrekking tot jaarstukken; in die gevallen dient
altijd § 331 HGB als vervolgingsgrondslag te worden ingezet.

De in de genoemde Duitse kwaliteitsdelicten expliciet aangewezen kwali-
teitsdragers zijn de enigen die als ‘Täter’ (mittelbarer Täter, unmittelbarer Täter
of Mittäter) kunnen worden gestraft. Personen die niet over de vereiste kwaliteit
beschikken kunnen onder omstandigheden evenwel aansprakelijk zijn wegens
deelneming: medeplichtigheid (‘Beihilfe’) of uitlokking (‘Anstiftung’). Uitlok-
king kan zich bijvoorbeeld voordoen als een (groot)aandelhouder aan een lid
van de raad van bestuur van een AG de opdracht geeft om bepaalde gegevens
onjuist in de jaarstukken te doen opnemen.330 

Ordnungswidrigkeiten
De bestuurlijke strafbaarstellingen op het terrein van het jaarrekeningenrecht
richten zich evenals de ‘gewone’ strafbaarstellingen tot natuurlijke personen in
een bepaalde kwaliteit. De bepalingen richten zich telkens tot de ‘wettelijke ver-
tegenwoordigers’ van de jaarrekeningplichtige ondernemingen, terwijl de bepa-
lingen uit het HGB ook de ‘commissarissen’ als normadressaat aanwijzen. In
concreto richten de bestuurlijke strafbaarstellingen zich tot de volgende per-
sonen: (1) bij Kapitalgesellschaften: het ‘Mitglied des vertretungsberechtigten
Organs’ en het ‘Mitglied des Aufsichtsrats’ (§ 334 HGB); (2) bij krediet-

                                                       
329. § 4 PublG bepaalt verder dat de voorschriften die gelden voor de ‘wettelijke vertegenwoordiger van

de onderneming’ eveneens gelden voor de ‘Einzelkaufmann’ of zijn wettelijke vertegenwoordiger,
voor zover de onderneming gedreven wordt door een ‘Einzelkaufmann’. Met betrekking tot de
strafbepaling van § 17 PublG voegt het voorschrift niets toe, omdat de genoemde personen reeds
uitdrukkelijk in de delictsomschrijving worden genoemd.

330. Alle genoemde strafbare feiten zijn zogenaamde ‘Vergehen’, hetgeen meebrengt dat een ‘erfolglose
Anstiftung’ niet strafbaar is. De uitlokker die een ander probeert te bewegen een jaarrekeningdelict
te begaan, terwijl de ander zelf reeds heeft besloten het delict te plegen, kan hoogstens wegens
Beihilfe verantwoordelijk worden gehouden. Eerder bleek reeds dat ‘Vertreterhaftung’ (§ 14 StGB)
van bijvoorbeeld een boekhouder niet mogelijk is; kwaliteitsdelicten die zich tot (bijvoorbeeld)
bestuurders richten betreffen hoogstpersoonlijke plichten (Cobet (1991), p. 70).
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instellingen: de ‘Geschäftsleiter im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 oder des § 53
Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen’, de ‘Inhaber eines in der
Rechtsform des Einzelkaufmanns betriebenen Kreditinstituts oder Finanzdienst-
leistungsinstituts im Sinne des § 340 Abs. 4 Satz 1’ en het ‘Mitglied des Auf-
sichtsrats’ (§ 340n HGB); (3) bij verzekeringsmaatschappijen: het ‘Mitglied des
vertretungsberechtigtes Organs’, het ‘Mitglied des Aufsichtsrats’ en de ‘Haupt-
bevollmächtigter’ in de zin van  § 106 Abs. 3 Versicherungsaufsichtsgesetz (§
341n HGB) en ten slotte (4) bij bepaalde grote ondernemingen die niet in de
vorm van een Kapitalgesellschaft worden gedreven: de ‘gesetzlicher Vertreter’
in de zin van § 4 Abs. 1 Satz 1 PublG van een (moeder)onderneming of, als de
onderneming wordt gedreven door een ‘Einzelkaufmann’, de eigenaar of zijn
wettelijke vertegenwoordiger (§ 20 PublG). Wettelijke vertegenwoordigers in de
zin van § 4 Abs. 1 Satz 1 zijn de leden van het vertegenwoordigend orgaan (bij
rechtspersonen) of de vertegenwoordigingsbevoegde vennoten (bij een Per-
sonenhandelsgesellschaft).

5.16.2 Het arbeidsomstandighedenrecht

De Arbeitsschutzgesetz
De bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen van de Arbeitsschutzgesetz rich-
ten zich niet specifiek tot de ‘Arbeitgeber’, maar tot een ieder. Wel wordt de
werkgever door de toelichting op de wet gezien als primaire normadressaat:
“Der Arbeitgeber ist vorrangiger Normadressat, weil er für die Arbeitsbe-
dingungen in seinem Betrieb verantwortlich ist,” aldus de toelichting op de
ArbSchG.331 “Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juris-
tische Personen und rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach
Absatz 2 beschäftigen,” zo bepaalt § 2 Abs. 3 ArbSchG. Deze definitie stemt
overeen met het begrip ‘werkgever’ zoals omschreven in de EG-kaderrichtlijn
inzake arbeidsomstandigheden (art. 4 lid 2).332

Het gegeven dat de bestuurs(straf)rechtelijke strafbaarstellingen geen kwali-
teitsdelicten zijn die zich exclusief tot de werkgever richten, hangt nauw samen
met een wettelijke bepaling, waaruit blijkt dat de verplichtingen die voor de
werkgever gelden ook gelden voor bepaalde nader aangewezen ‘verantwort-
liche Personen’. Deze personen kunnen, zo volgt uit de §§ 25 en 26 ArbSchG,
ook (bestuurs)strafrechtelijk aansprakelijk zijn wegens het niet-naleven van
Anordnungen en Rechtsverordnungen. Zoals eerder bleek, bieden de Anordnun-
gen en Verordnungen concretiseringen van de algemene, tot de werkgever ge-
richte ‘algemene’ verplichtingen. Uit § 13 ArbSchG volgt wie de ‘verantwort-
liche Personen’ zijn. Het eerste lid van § 13 luidt als volgt:

“Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergeben-
den Pflichten sind neben dem Arbeitgeber

                                                       
331. BT Drs. 13/3540, p. 12.
332. Zie uitdrukkelijk BT Drs. 13/3540, p. 15. De Arbeitsschutzgesetz betreft de implementatie van die

richtlijn. 
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1. sein gesetzlicher Vertreter,
2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person,
3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesell-
schaft,
4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes
beauftragt sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befug-
nisse,
5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift
beauftragte Personen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.” 

In § 13 ArbSchG worden de genoemde natuurlijke personen naast de werkgever
als zodanig verantwoordelijk gehouden voor de naleving van de voorschriften,
die zijn neergelegd in hoofdstuk 2 van de wet. De uitbreiding van het norm-
adressaatschap hangt volgens de Duitse wetgever samen met een doelmatige en
effectieve handhaving van de wet- en regelgeving. Volgens de toelichting op de
bepaling is de ‘werkgever’, met name bij grote bedrijven, als zodanig niet altijd
‘grijpbaar’, zodat het ‘doelmatig’ is het normadressaatschap van de voorschrif-
ten uit te breiden tot de nader genoemde natuurlijke personen. Daarbij stond de
Duitse wetgever met name voor ogen dat de bevoegde autoriteiten hun
Anordnungen op basis van § 13 ArbSchG tot de concrete natuurlijke personen
kunnen richten:

“Für die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen im Betrieb ist der
Arbeitgeber verantwortlich. Er hat grundsätzlich die ihm obliegenden
Pflichten selbst zu erfüllen. Weil insbesondere in größeren Betrieben der
Arbeitgeber nicht immer greifbar ist, ist es zweckmäßig, wenn die öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitsschutzpflichten des Arbeitgebers neben die-
sem auch von den Personen verantwortlich wahrgenommen werden, die
den Ablauf der Arbeit tatsächlich bestimmen und in den Arbeitsprozeß
eingreifen können. (...) In allen Fällen wird die Verantwortlichkeit des
Arbeitgebers nicht ausgeschlossen. Die Vorschrift dient einem effektiven
berieblichen Arbeitsschutz, indem sie es den Behörden ermöglicht, gege-
nüber diesen Personen Anordnungen zur Erfüllung der öffentlichen-
rechtlichen Arbeitsschutzvorschriften vor Ort treffen zu können. Dies
entspricht gleichzeitig Artikel 4 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie, der die Mit-
gliedstaaten zu einer angemessenen Kontrolle und Überwachung ver-
pflichtet. Insoweit reichen die nach § 9 Abs. 2 des Ordnungswidrigkeiten-
gesetzes und § 14 Abs. 2 des Strafgesetzbuches bestehenden Sanktions-
möglichkeiten gegenüber den den Arbeitgeber vertretenden oder von ihm
beauftragten Personen, die unberührt bleiben, nicht aus, da die materiellen
Arbeitsschutzvorschriften nur in wenigen Fällen bußgeld- oder strafbe-
wehrt sind.”333

Hoewel ook een natuurlijke persoon ‘werkgever’ kan zijn en zich kan laten ver-
tegenwoordigen ziet § 13 ArbSchG, zo blijkt uit de toelichting, met name op
organisaties waarin arbeid wordt verricht. De bepaling verruimt en concretiseert

                                                       
333. BT Drs. 13/3540, p. 19. 
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de verantwoordelijkheid binnen dergelijke organisaties. De (bestuurs)strafrech-
telijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen voor de overtreding van een
Anordnung verloopt, zo valt aan te nemen, alleen via de §§ 9 OWiG en 14 StGB
als de Anordnung zich heeft gericht tot de werkgever-rechtspersoon als zodanig.
Als de Anordnung zich heeft gericht tot een ‘verantwortliche Person’, dan kan
die persoon rechtstreeks als ‘Täter’ worden aangesproken. Zonder een bepaling
als § 13 ArbSchG zouden de Anordnungen aan de werkgever als zodanig moe-
ten worden gegeven. Bij schending van het bevel zou dan op basis van § 9
OWiG of § 14 StGB bepaald moeten worden, welke natuurlijke persoon in
concreto het bevel heeft overtreden. § 13 ArbSchG (in samenhang met § 22 Abs.
3) maakt het daarentegen mogelijk de bevelen direct tot de genoemde natuur-
lijke personen te richten. Bij schending van het bevel kan de adressaat van het
bevel direct als ‘dader’ worden aangesproken.

Volgens het tweede lid van § 13 mag de werkgever ‘betrouwbare’ (‘zuver-
lässige’) en ‘kundige’ (‘fachkündige’) personen schriftelijk334 opdragen bepaal-
de op hem rustende wettelijke plichten (‘Aufgaben’) in eigen verantwoordelijk-
heid (‘in eigener Verantwortung’) waar te nemen. Deze personen zijn op grond
van § 13 Abs. 1 Nr. 5 naast de werkgever verantwoordelijk voor de naleving
van die verplichtingen. Uit § 13 Abs. 1 Nr. 5 volgt dat ook een Rechtsver-
ordnung personen aan kan wijzen die naast de werkgever verantwoordelijk zijn.
Een voorbeeld wordt gevonden in § 6, eerste volzin BaustellV:

“Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten haben auch die auf einer Baustelle tätigen Unternehmer ohne Be-
schäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenen Arbeitsschutzvorschriften
einzuhalten.”

De ‘eigener Verantwortung’ werkt aansprakelijkheidsvestigend ten opzichte van
degene aan wie de naleving van de Arbeitsschutzpflichten zijn opgedragen. De
verantwoordelijkheid van de werkgever wordt daardoor niet beperkt; de toelich-
ting op § 13 stelt ten aanzien van de opsomming van de ‘verantwortliche
Personen’ (Abs. 1): “In allen Fällen wird die Verantwortlichkeit des Arbeitge-
bers nicht ausgeschlossen.”335 Aannemelijk is dat dit ook geldt bij het ‘overdra-
gen’ van verplichtingen op een ‘Beauftragte’.

De Arbeitszeitgesetz
In de ArbZG is slechts het begrip ‘Arbeitnehmer’ nader gedefinieerd (§ 2 Abs. 2
ArbZG): “Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte
sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.” Met deze definitie heeft de
Duitse wetgever willen aansluiten bij het werknemerbegrip van de Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) en andere ‘moderne’ arbeidswetten.336 Een definitie
                                                       
334. “Die schriftform dient der rechtlichen Absicherung sowohl des Arbeitgebers als auch der

beauftragten Person. Regelmäßig werden dabei auch die Befugnisse und Kompetenzen der
beauftragten Person festgelegt” (BT Drs. 13/3540, p. 19).

335. BT Drs. 13/3540, p. 19.
336. BT Drs. 12/5888, p. 23.
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van ‘Arbeitgeber’ is niet in de ArbZG opgenomen. Hier wordt aangenomen dat
het ‘werkgeversbegrip’ aansluit bij dat van de BetrVG, dat op zijn beurt neer-
komt op de gewone arbeidsrechtelijke definitie van ‘Arbeitgeber’: “Arbeitgeber
im Sinne des Arbeitsrechts ist jeder, der einen Arbeitnehmer (...) beschäftigt.”337

De ‘Arbeitgeber’ is dus de contractspartij van de ‘Arbeitnehmer’.338

De centrale bestuurlijke boetebepaling van de ArbZG (§ 22 Abs. 1) richt
zich tot de ‘Arbeitgeber’ die (1) nader aangeduide wettelijke voorschriften niet
naleeft, (2) in strijd handelt met bepaalde bepalingen van een op de wet
gebaseerde Rechtsverordnung of (3) in strijd handelt met een door het bevoegd
gezag gegeven ‘Anordnung’. Het onder bepaalde ‘verzwarende’ omstandighe-
den begaan van zekere overtredingen, opgesomd in § 22 Abs. 1 ArbZG, levert,
zo bleek reeds eerder, een strafbaar feit op (§ 23 ArbZG). Deze strafbaarstelling
richt zich evenwel tot een ieder, en niet tot de werkgever:

“(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Hand-
lungen
1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Ar-
beitnehmers gefährdet oder
2. beharrrlich wiederholt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verur-
sacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 180 Tagessätzen bestraft.”

Aangezien het onder verzwarende omstandigheden begaan van bepaalde ‘hande-
lingen’ is strafbaar gesteld, en niet het onder verzwarende omstandigheden be-
gaan van ‘handelingen door de werkgever’, lijkt het normadressaatschap van de
centrale strafbepaling groter te zijn dan dat van de bestuurlijke strafbaarstelling.
Omdat de wettelijke (materiële) normen zich niet in alle gevallen nadrukkelijk
tot de werkgever richten, lijkt het bereik van de strafbepaling inderdaad ruimer
te zijn. 

5.16.3 Het Duitse kartelrecht

Het normadressaatschap
De centrale bestuurlijke strafbaarstelling van § 81 GWB richt zich tot een ieder.
In beginsel kan derhalve ‘een ieder’ die een relevante, verwijtbare bijdrage heeft
geleverd aan het beboetbare feit worden beboet. In beginsel, omdat de bewoor-
dingen van het concrete voorschrift dat is overtreden mee kan brengen, dat in
wezen sprake is van een kwaliteitsdelict. Een voorbeeld betreft de voorschriften
van § 20 Abs. 1 GWB, die zich onder meer richten tot ‘Marktbeherrschende
Unternehmen’. § 20 luidt voor zover van belang als volgt:

                                                       
337. Schaub (1996), p. 98. 
338. Schaub (1996), p. 1745, wijst op het in de Betriebsverfassungsgesetz gehanteerde gebruikelijke

‘Begriff des Arbeitgebers’, waarmee hij doelt op de contractspartij van de werknemer.
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“Markbeherrschende Unternehmen (...) dürfen ein anderes Unternehmen
in einem Geschäftsverkehr, der gleichartigen Unternehmen üblicherweise
zugänglich ist, weder unmittelbar noch mittelbar unbillig behindern oder
gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlich gerechtfertigten
Grund unmittelbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln.”

De schending van de in § 20 Abs. 1 opgesomde voorschriften levert volgens
§ 81 Abs. 1 onder 1 een Ordnungswidrigkeit op. De bepaling richt zich tot
‘Marktbeherrschende Unternehmen’, zodat zij als kwaliteitsdelict moet worden
aan- gemerkt. Niet-kwaliteitsdragers kunnen als ‘Beteiligte’ beboetbaar betrok-
ken zijn bij dergelijke delicten, mits (ook) op zijn minst één kwaliteitsdrager bij
het feit betrokken is geweest. 

Voor zover een voorschrift zich richt tot een ‘onderneming’, zoals in § 20
Abs. 1 GWB, rijst de vraag wie daarmee als potentieel aansprakelijke persoon is
aangewezen. De ‘Unternehmen’ wordt in het Duitse recht als zodanig niet als
rechtssubject erkend.339 Uit de literatuur volgt dat als de Duitse wetgever zich
tot de ‘Unternehmen’ richt, hij zich ‘eigenlijk’ richt tot de ‘drager’, de ‘drijver’
of de ‘eigenaar’ van de onderneming. Met betrekking tot het oude Duitse kartel-
recht schrijft Schmidt: “Da Unternehmen nicht in technischem Sinne Norm-
adressaten sein können, sind mit den ‘Unternehmen’ im GWB stets nur die
Unternehmensträger gemeint.”340 Uit literatuur met betrekking tot het huidige
Duitse kartelrecht blijkt dat er op dit punt niets is veranderd.341 In meer alge-
mene zin schrijft Müller-Gugenberger over dit onderwerp: “Unternehmens-
träger ist das “Zuordnungssubjekt aller Rechte und Pflichten”, die sich auf das
Unternehmen beziehen; das Unternehmen erscheint somit als das dem Unter-
nehmenträger zugeordnete Objekt. Der Unternehmensträger, vielfach verkürzt
auch als ‘Inhaber des Betriebs’ bezeichnet, ist derjenige, der das Unternehmen
betreibt, dh in dessen Namen das Unternehmen geführt wird. Dies ist in der
Regel der Eigentümer (...).”342 De ‘Unternehmensträger’ kan volgens Müller-
Gugenberger dwingend worden teruggevoerd op een natuurlijke persoon, een
verzameling van personen (de schrijver noemt onder meer de ‘Personen-
gesellschaft’) of een rechtspersoon. 

Indien, in het voorbeeld van § 20 GWB, de marktbeheersende onderneming
wordt gedreven door een rechtspersoon, kan het beboetbare feit slechts worden
gepleegd door de personen, genoemd in § 9 OWiG.343 Onder voorwaarden kan
de rechtspersoon zelf op grond van § 30 OWiG worden beboet. Aangezien de

                                                       
339. Schmidt (1999), p. 78 e.v.; Eidam (1993), p. 97.
340. Schmidt (1990), p. 131. Vergelijk Müller-Gugenberger (1992), § 19 onder B, die de bespreking van

het daderschap van de ‘Unternehmen’ direct plaatst in het licht van de aansprakelijkheid van de
wettelijke vertegenwoordigers (§ 9 OWiG en § 14 StGB) en de strafbaarheid van corporaties. 

341. Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rns. 40 en 41.
342. Müller-Gugenberger (1992), § 19 Rn. 19 e.v. Volgens Eidam (1993), p. 41, is het begrip ‘Unter-

nehmen’ evenwel ruimer dan ‘Inhaber des Unternehmens’ ofwel eigenaar van de onderneming.
Volgens Eidam kan van ‘Unternehmer’ worden gesproken “wenn der Unternehmenseigentümer
zugleich die Geschäfte des eigenes Betriebes führt.” Eidam acht het ‘actief’ ondernemen dus onlos-
makelijk verbonden met het begrip ‘ondernemer’.

343. Zie uitdrukkelijk Immenga/Mestmäcker (2001), § 81 Rn. 4. 
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eenmanszaak op kartelterrein nauwelijks een rol van betekenis speelt, zijn de
wettelijke sancties met name van belang voor corporaties, zo schrijft Schmidt:
“Sieht man von dem in der Wirtschaftrealität seltener gewordenen und in der
Kartellrechtspraxis erst recht bedeutungslosen Fall des Einzelkaufmanns ab, so
liegt auf der Hand, daß sich die kartellrechtlichen Sanktionen zuvörderst gegen
Gesellschaften und Verbände richten.”344 De praktijk van het Duitse kartelrecht
laat zien dat corporaties ook in de ‘sanctiepraktijk’ de primaire normadressaten
zijn.345 Müller-Gugenberger schrijft in dit verband: “Von Wichtigkeit ist, daß
auch Geldbuße gegen Unternehmen(sträger) festgesetz werden können (§ 30
OWiG), wovon in der kartellrechtlichen Praxis reger Gebrauch gemacht
wird.”346 Zoals reeds eerder bleek fungeert § 130 OWiG, met name in kartel-
zaken, in veel gevallen als ‘Anknüpfungstat’ voor de beboeting. “Kommt es zu
verbotenen Wettbewerbsbeschränkungen durch “ein Unternehmen”, ohne daß
dafür ein Mitglied der Unternehmensleitung als Täter − auch Mittäter − verant-
wortlich gemacht werden kann, ist das vorliegen einer solchen Aufsichtspflicht-
verletzung zu prüfen,” aldus Müller-Gugenberger.347

Beboetbaarheid van de rechtspersoon en samenloop met strafbare feiten
§ 82 GWB ten slotte geeft nog twee bijzondere regelingen omtrent de ‘ver-
volging’ van een ‘juristischen Person’ of een ‘Personenvereinigung’ op grond
van § 30 OWiG in geval van eendaadse samenloop tussen een strafbaar feit en
een overtreding van een materiële kartelbepaling (§ 81 Abs. 1 Nr. 1 GWB). Bij
eendaadse samenloop tussen een Straftat en een Ordnungswidrigkeit wordt
‘slechts’ de strafwet wordt toegepast (§ 21 Abs. 1 OWiG). Het strafbare feit
‘verdringt’ dus het beboetbare feit. § 82 GWB bepaalt in afwijking daarvan in de
eerste plaats dat bij samenloop tussen een overtreding van een materiële
kartelbepaling en een strafbaar feit de bevoegde mededingingsautoriteit bij uit-
sluiting bevoegd is tot het opleggen van een Gelbuße aan de rechtspersoon op
grond van § 30 OWiG. In de tweede plaats is de bevoegde mededingingsauto-
riteit bij uitsluiting bevoegd een § 30 OWiG-geldboete op te leggen indien een
overtreding van een materiële kartelbepaling eendaads samenloopt met een “mit
Strafe bedrohte Pflichtverletzung” in de zin van § 130 OWiG. De Staatsanwalt
‘herkrijgt’ de bevoegdheid een Geldbuße op grond van § 30 OWiG te vorderen
indien de bevoegde mededingingsautoriteit de zaak heeft ‘overgedragen’ aan de
Staatsanwalt (§ 82 laatste volzin).

§ 82 GWB zal met name, zo niet uitsluitend, een rol spelen indien de
overtreding van een materiële kartelbepaling samenloopt met § 298 StGB
(‘Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen’). Deze bepa-
ling is in 1997 in het Duitse strafwetboek ingevoegd348 en luidt als volgt:
                                                       
344. Schmidt (1990), p. 131 en 132.
345. Zie bijvoorbeeld Immenga/Mestmäcker (2001), Vor § 81 Rn. 71.
346. Müller-Gugenberger (1992), § 46 Rn. 23.
347. Müller-Gugenberger (1992), § 46 Rn. 24. 
348. Zie de Gesetz zur Bekämpfung der Korruption van 13 augustus 1997, BGBl. I 2038 (in werking

getreden op 20 augustus 1997).
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“(1) Wer bei einer Ausschreibung über Waren oder gewerbliche Leistun-
gen ein Angebot abgibt, das auf einer rechtswidrigen Absprache beruht,
die darauf abzielt, den Veranstalter zu Annahme eines bestimmten Ange-
bots zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.
(2) Der Ausschreibung im Sinne des Absatzes 1 steht die freihändige
Vergabe eines Auftrages nach vorausgegangenem Teilnahmewetbewerb
gleich.
(3) Nach Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 2, wird nicht bestraft,
wer freiwillig verhindert, daß der Veranstalter das Angebot annimmt oder
dieser seine Leistung erbringt. Wird ohne Zutun des Täters das Angebot
nicht angenommen oder die Leistung des Veranstalters nicht erbracht, so
wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, die Annah-
me des Angebots oder das Erbringen der Leistung zu verhindern.”

Tegelijkertijd met de invoering van § 298 StGB werd de toenmalige Duitse
kartelwet uitgebreid met een § 81a, die later als de besproken § 82 in de huidige
kartelwet terecht is gekomen. In de toelichting op de ‘oude’ § 81a werd ge-
schreven349:

“Durch den neuen § 81a GWB soll eine Sonderregelung über die Zustän-
digkeit von Kartelbehörden in bestimmten Verfahren nach § 30 OWiG
geschaffen werden. Sie ergänzt die allgemeine Zuständigkeitsregelung des
§ 81 GWB für Bußgeldverfahren. Die neuregelung hängt eng mit der Ein-
führung des § 298 StGB (...) zusammen. Ohne den neuen § 81a GWB
würde die Zuständigkeit in Verfahren über die Festsetzung einer Geldbu-
ße gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen, wie etwa in
Fällen, in denen der zum Leitungsbereich des Unternehmens gehörende
Täter gegen den neuen § 298 StGB verstößt, auf die Staatsanwaltschaft
übergehen. (...) Um die Sachkunde und Erfahrung der Kartellbehörden bei
der Verfolgung von kartellrechtswidrigen Absprachen bei Ausschreibun-
gen auch nach der Hochstufung der bisherigen Ordnungswidrigkeit zu ei-
ner Straftat umfassend nutzen zu können, soll in diesen Fällen den Kar-
tellbehörden ihre bisherigen Zuständigkeit für die Verhängung von soge-
nannten “Unternehmens- bzw. Verbandsgeldbußen” grundsätzlich erhal-
ten bleiben.” 

De ratio achter de uitzondering van § 82 GWB op § 21 Abs. 1 OWiG schuilt dus
in de vermeende deskundigheid en ervaring van de bevoegde mededinging-
autoriteiten in kartelzaken.

5.17 Strafbaarheid in het Duitse recht
De handhaving van het Duitse economisch ordeningsrecht laveert tussen
praktische behoeftes en dogmatische principes. De praktische behoefte aan het
kunnen bestraffen van rechtspersonen vindt zijn grens in de dogmatiek, volgens
welke rechtspersonen geen strafbare feiten of Ordnungswidrigkeiten kunnen
                                                       
349. BT-Drs. 13/8079, p. 16 en 17.
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begaan. Omdat men in het bestuursstrafrecht is bevrijd van de ‘sociaal-ethische
lading’ van de straf, is het in het Ordnungswidrigkeitenrecht evenwel mogelijk
rechtspersonen te kunnen beboeten. De beboeting van de rechtspersoon is
daarbij gekoppeld aan het bestaan van een door een natuurlijke persoon begaan
strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit. Uit de literatuur blijkt, dat aan de beboet-
baarheid van de rechtspersoon generaal-preventieve werking wordt toegedicht:
de organen en de vertegenwoordigers van de rechtspersoon zullen willen voor-
komen dat strafbare of beboetbare feiten worden begaan, waardoor de rechts-
persoon wordt verrijkt of waardoor plichten, die op de rechtspersoon als zodanig
rusten, worden geschonden. Zo beschouwd draagt de beboetbaarheid in belang-
rijke mate bij aan de bevordering van de naleving van wettelijke normen. 

Om handhavingsproblemen bij kwaliteitsdelicten te ondervangen, zijn in het
Duitse Strafrecht en Ordnungswidrigkeitenrecht bepalingen geïntroduceerd, die
de reikwijdte van kwaliteitsdelicten uitstrekken tot de wettelijke vertegenwoor-
digers van rechtspersonen. Een dergelijke oplossing is, zo bleek, ook ter sprake
gekomen bij de introductie van art. 15 (oud) WED en art. 51 Sr. Indien de
Duitse dogmatiek zou erkennen, dat rechtspersonen strafbare feiten kunnen be-
gaan, zouden dergelijke bepalingen kunnen worden geschrapt.

5.18 Slot: strafbaarheid van rechtspersonen en leidinggevenden in
het licht van effectieve wetshandhaving

De erkenning van het daderschap en de strafbaarheid van de rechtspersoon heeft
in het Nederlandse recht een aanwijsbare pragmatische achtergrond. Econo-
mische en maatschappelijke ontwikkelingen brachten mee dat kwaliteiten als
‘werkgever’ in de praktijk door rechtspersonen werden vervuld. Door het dader-
schap van de rechtspersoon te erkennen, en door natuurlijke personen (vanwege
hun betrokkenheid) op basis van dit daderschap in rechte te betrekken, werd een
effectieve handhaving gediend. De erkenning van de strafbaarheid van de
rechtspersoon blijkt uiteindelijk voor een belangrijk deel op effectiviteitsover-
wegingen te zijn gebaseerd. Door de erkenning van de strafbaarheid was ener-
zijds doelmatige bestraffing mogelijk gemaakt, anderzijds betekende die erken-
ning een uitdrukkelijke aanvaarding van de strafrechtelijke ‘rechtssubjectiviteit’
van de rechtspersoon: ook een rechtspersoon kon een strafrechtelijk verwijt
worden gemaakt. Ook de erkenning van de strafbaarheid van de rechtspersoon in
het Engelse recht is nauw verbonden met de ‘opkomst’ van de rechtspersoon in
het maatschappelijke verkeer. Het Duitse Strafrecht erkent het daderschap en de
strafbaarheid van de rechtspersoon niet. Om effectieve handhaving niettemin
mogelijk te maken is er voor gekozen het normadressaatschap van kwaliteits-
delicten uit te breiden tot de vertegenwoordigers van de rechtspersoon. In het
Duitse Ordnungswidrigkeitenrecht wordt het daderschap van de rechtspersoon
evenmin erkend, maar de beboetbaarheid van de rechtspersoon wel. De achter-
grond daarvan spoort met de (ten dele) pragmatische achtergrond van de
strafbaarheid van de rechtspersoon in het Nederlandse recht: het kunnen belasten
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van het vermogen van een − bij een delict ‘betrokken’ − rechtspersoon. Daar-
naast draagt de beboetbaarheid bij aan de effectiviteit van de wetshandhaving.
Volgens de literatuur brengt de mogelijkheid rechtspersonen te kunnen beboeten
mee dat ‘deelnemers’ van de rechtspersoon − althans in theorie − van het begaan
van delicten worden weerhouden.

Het primaire normadressaatschap van de bepalingen uit het Nederlandse,
Engelse en Duitse mededingingsrecht en arbeidsomstandighedenrecht weer-
spiegelt in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkeling. De wetgevers richten
zich in die rechtsgebieden tot kwaliteitsdragers, die in de praktijk veelal rechts-
persoon zullen zijn: ‘werkgever’, ‘employer’, ‘Arbeitgeber’, ‘(eigenaar van een)
onderneming’, ‘undertaking’ en ‘Unternehmen’. Ook het Nederlandse strafrech-
telijke jaarrekeningenrecht sluit daarbij aan: de strafrechtelijk te handhaven be-
palingen richten zich met name tot ‘de rechtspersoon’. Het (bestuurs)straf-
rechtelijke jaarrekeningenrecht van Engeland geeft een ander beeld. Het Engelse
recht wijst in veel gevallen, naast de ‘company’, ook de functionarissen van de
rechtspersoon aan als primaire normadressaat (potentiële pleger). Maar omdat
ten aanzien van de strafbaarheid van die functionarissen telkens een (doleus)
schuldverband moet worden aangetoond, verschilt de vormgeving van de aan-
sprakelijkheid in het Engelse jaarrekeningenrecht niet wezenlijk van de wijze
waarop de aansprakelijkheid in het Engelse arbeidsomstandighedenrecht is ge-
regeld. Zoals bleek, richten de bepalingen in het arbeidsomstandighedenrecht
zich met name tot de werkgever, terwijl de functionarissen op basis van bepa-
lingen van ‘secundary liability’ kunnen worden aangesproken. Ook in die
situatie zal een schuldverband moeten worden aangetoond. Het Duitse jaar-
rekeningenrecht kent met name kwaliteitsdelicten die zich tot de functionarissen
van de rechtspersoon als zodanig richten.

In het Nederlandse recht heeft de erkenning van het daderschap en de straf-
baarheid van de rechtspersoon bij overtredingen (kwaliteitsdelicten) uiteindelijk
geleid tot een verzwaring van de voorwaarden waaronder een functionaris met
succes kan worden aangesproken wegens betrokkenheid bij het door de rechts-
persoon begane delict. Betoogd is, dat een licht schuldverband ten aanzien van
functionarissen (ook) niet langer nodig is vanuit het perspectief van effectieve
wetshandhaving. Een lichter schuldverband ten aanzien van de rechtspersoon-
kwaliteitsdrager (bij overtredingen hoeft in beginsel geen opzet of culpa te wor-
den bewezen) is ‘voldoende’ om de handhaving van economische ordenings-
normen adequaat gestalte te geven. Het Engelse strafrecht laat op dit punt een
aardige parallel zien. In de bijzondere rechtsgebieden blijkt veelal sprake te zijn
van ‘offences of strict liability’ die in de praktijk met name door rechtspersonen
kunnen worden gepleegd. Functionarissen kunnen worden gestraft indien blijkt
van schuld: opzet of onachtzaamheid. In het arbeidsomstandighedenrecht en het
strafrechtelijke mededingingsrecht bieden bepalingen van ‘secundary liability’
de aansprakelijkheidsgrondslag. In het jaarrekeningenrecht wordt hetzelfde be-
reikt door middel van de aansprakelijkstelling van de ‘officer in default’, met
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dien verstande dat in het jaarrekeningenrecht − zoals bleek − in dit verband
slechts doleuze betrokkenheid kan worden gestraft.

De Engelse rechtspraak bedient zich bij de bepaling van het daderschap van
de rechtspersoon, afgezien van gevallen van vicarious liability, met name van de
orgaantheorie: slechts zij die als hoge beleidsbepalers kunnen worden gezien
kunnen de rechtspersoon zelf strafbaar laten handelen. De Privy Council blijkt
evenwel een benadering van het daderschap van de rechtspersoon voor te staan,
die ook is bepleit ten aanzien van het Nederlandse strafrecht: de delictsomschrij-
ving, de ratio daarvan en de feitelijke omstandigheden van het geval bepalen
uiteindelijk of in een concreet geval sprake is van daderschap. Een dergelijke
benadering doet recht aan de pragmatische grondslag van de strafbaarheid van
de rechtspersoon, en zij zal bijdragen aan een effectieve wetshandhaving.
‘Effectieve wetshandhaving’ blijkt in een Engelse strafzaak ook een belangrijke
rol te hebben gespeeld bij de keuze tussen aansprakelijkheidsgrondslagen: toe-
passing van het leerstuk van de ‘vicarious liability’, dan wel toepassing van de
‘identification doctrine’.

Naar Duits recht kan een rechtspersoon slechts worden beboet, indien nader
in de wet genoemde personen een strafbaar feit of Ordnungswidrigkeit hebben
begaan. Aanvankelijk ging ook het Duitse bestuursstrafrecht uit van een soort
‘orgaantheorie’: alleen een door een bestuurder begaan strafbaar feit kon tot
beboeting van de rechtspersoon leiden. Later is ingezien, dat ook een door een
procuratiehouder gepleegd feit aan de beboeting ten grondslag behoort te kun-
nen worden gelegd. Zo blijkt dat, evenals door de Privy Council in de Meridian-
zaak, uiteindelijk (mede) in de ‘lagere regionen’ van de rechtspersoon aankno-
pingspunten worden gezocht om de rechtspersoon als zodanig te kunnen aan-
spreken. De effectiviteit van de wetshandhaving is daarmee gediend; de rechts-
persoon kan zich niet verschuilen achter haar organen.
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