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Inhoud 
• Inleiding daderschap

- Ontwikkelingen; 
- Artikel 51 Wetboek van Strafrecht;
- Rechtsmacht;
- Overzicht daderschap.

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming
- Toerekening gedrag werknemer aan onderneming.

• Feitelijk leidinggeven
- Strafrechtelijke risico’s leidinggevenden.

• Rol compliance 
- Welke invloed heeft compliance op strafrechtelijke aansprakelijkheid? 

• Aansprakelijkheid voor (buitenlandse) dochter en groepsmaatschappij
- Kun je een gedraging van een (buitenlandse) dochter/groepsmaatschappij toerekenen aan     

de moeder/holding? 
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Inleiding daderschap
Ontwikkelingen

 INLEIDING DADERSCHAP

 STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
ONDERNEMING

 FEITELIJK LEIDINGGEVEN

 ROL COMPLIANCE

 AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
DOCHTER EN 
GROEPSMAATSCHAPPIJ

• 1881: ‘Universitas delinquere non potest’

- Een rechtspersoon kan geen strafbaar feit begaan, bestuurders en commissarissen werden wel 
vervolgd.

• 1950: Algemene regeling artikel 15 Wet op de Economische Delicten

- Strafbaarheid rechtspersoon in het economisch strafrecht.

• 1976: Toepassing daderschap rechtspersoon op gehele Wetboek van Strafrecht

- Invoering artikel 51 Wetboek van Strafrecht.

Presenter
Presentation Notes
Volgens de wetgever van 1881 kon een rechtspersoon geen strafbaar feit begaan (‘universitas delinquere non potest’). Na 1881 is echter in vele (vooral economische en fiscale) wetten voorzien in strafbaarheid van rechtspersonen en daarin werkzame functionarissen. Een algemenere regeling werd in 1950 opgenomen in art. 15 WED. Zo’n algemene regeling werd nodig geacht omdat ondernemers steeds vaker hun activiteiten onderbrachten in rechtspersonen, terwijl het strafrecht daarop nog niet voldoende was toegesneden. Omdat ook buiten het economische leven het aantal rechtspersonen sterk groeide is in 1976 (bij wet van 23 juni 1976, Stb. 377) art. 51 in het wetboek opgenomen teneinde toepassing van het gehele strafrecht op rechtspersonen mogelijk te maken; de talloze bijzondere bepalingen in wetten en verordeningen konden toen vervallen. Art. 51 is door de wetgever vooral gezien als een praktische regeling; aan dogmatische consequenties en aan het verschil tussen het economische strafrecht en het commune strafrecht is door de wetgever weinig aandacht besteed (vgl. G.E. Mulder & J.W. Fokkens, ‘De rechtspersoon als dader’, NJB 1976, p. 493-502). 
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Inleiding daderschap
Ontwikkelingen

• Vanaf 1976: focus op “criminele” ondernemingen

- Aantal zaken gericht tegen reguliere ondernemingen zijn op één hand te tellen;

- Focus ligt op ondernemingen die op criminaliteit zijn gericht.

• 2000: Verschuiving focus strafbaarheid naar “normale” ondernemingen

- Vanaf kredietcrisis verschuiving ook naar de financiële sector; 

- Grotere rol Functioneel Parket;

- Opkomst van schikkingen.

• 2014: Onder andere Wetsvoorstel ‘verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische 
criminaliteit’

- Huidige boeteplafond is EUR 810.000;

- Voorstel voor flexibel boeteplafond, ten hoogste 10% van de jaaromzet;

- Ligt nu ter behandeling in Eerste Kamer.

 INLEIDING DADERSCHAP

 STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
ONDERNEMING

 FEITELIJK LEIDINGGEVEN

 ROL COMPLIANCE

 AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
DOCHTER EN 
GROEPSMAATSCHAPPIJ



Artikel 51 lid 1 Wetboek van Strafrecht

“Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen”

Rechtspersoon, ruimer dan ondernemingsrechtelijk begrip, omvat ook:

• Vennootschap onder firma;

• Maatschap;

• Rederij;

• Doelvermogen;

• Buitenlandse rechtspersonen.
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Inleiding daderschap
Artikel 51 Wetboek van Strafrecht
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Artikel 51 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Indien het strafbare feit is begaan door een rechtspersoon, kunnen worden vervolgd:

• Rechtspersoon zelf

• Opdrachtgevers

• Feitelijk leidinggevenden 

In praktijk speelt opdrachtgeven geringe rol

Juridische verhoudingen zijn niet doorslaggevend

6 Terug naar de Collegebanken - Strafbaarheid van onderneming en bestuurder

Inleiding daderschap
Artikel 51 Wetboek van Strafrecht
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Rechtsmacht over de Nederlandse vennootschap 

• Rechtsmacht over strafbare feiten gepleegd door Nederlandse vennootschap in Nederland

Artikel 2 Wetboek van Strafrecht:

“De Nederlandse strafwet is toepasselijk op ieder die zich in Nederland aan enig strafbaar feit 
schuldig maakt.” 

• Maar ook rechtsmacht over handelingen Nederlandse vennootschap buiten Nederland

Artikel 7 lid 1 Wetboek van strafrecht:

“De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig 
maakt aan een feit dat door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door 
de wet van het land waar het begaan is, straf is gesteld.” 

• Nederlander = ook Nederlandse rechtspersoon
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Inleiding daderschap
Rechtsmacht
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Inleiding daderschap
Overzicht daderschap 

Natuurlijk persoon: Dader

Rechtspersoon

Feitelijk leidinggever/ 
Opdrachtgever

Toerekening via
Drijfmest-criteria & 

opzet/schuld

Slavenburg-criteria
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Geen vertegenwoordigingsbevoegdheid

 "Bij het bepalen welke rechtspersoon als dader dient te worden aangemerkt gaat de rechtbank af op de 
maatschappelijke realiteit en niet op regelen van het vennootschapsrecht“ (Rb. Rotterdam 30 mei 1979, NJ 
1979, 407).
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming
Geen ondernemingsrechtelijke benadering
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HR 21 oktober 2003, LJN AF7938 (Drijfmest/Zijpe) 

• Toerekening gedraging als grondslag voor daderschap rechtspersoon: 

“Blijkens de wetsgeschiedenis kan een rechtspersoon (in de zin van art. 51 Sr) worden aangemerkt 
als dader van een strafbaar feit indien de desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan 
worden toegerekend. Ook in de rechtspraak is die toerekening erkend als grondslag voor het 
daderschap van de rechtspersoon.”

• Belangrijk oriëntatiepunt hierbij is of de gedraging is verricht in de sfeer van de rechtspersoon: 

“Vervolgens rijst de vraag wanneer een (verboden) gedraging in redelijkheid aan een rechtspersoon 
kan worden toegerekend. Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de concrete
omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. (…) 
Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is nochtans of de gedraging heeft plaatsgevonden 
dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Een dergelijke gedraging kan in beginsel 
worden toegerekend aan de rechtspersoon.”
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming
Criteria voor strafbaarheid rechtspersoon
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HR 21 oktober 2003, LJN AF7938 (Drijfmest/Zijpe) 

Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn indien zich één of meer van de 
navolgende omstandigheden voordoen:

“Drijfmest-criteria”

• Het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij 
uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon;

• De gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon;

• De gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf;

• De rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en 
zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon 
aanvaard of placht te worden aanvaard.
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Drijfmest-criteria nader bekeken:

• Het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking, hetzij uit 
anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon. 

- Handelen of nalaten;

- Uit hoofde van dienstbetrekking of anders;

- Ten behoeve van rechtspersoon.

• De gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon.

- Lees: binnen het kader van de bedrijfsvoering;

- Hoeft niet te behoren tot de normale bedrijfsvoering.
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming
De criteria nader bekeken
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Drijfmest-criteria nader bekeken:

• De gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf.

- Financieel voordeel;

- Ander voordeel;

- Voorkomen van nadeel.

• De rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of 
vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te 
worden aanvaard.

- HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 (IJzerdraad-criteria).

- Bij feitelijke zeggenschap beschikt de rechtspersoon over de natuurlijke persoon.

- Aanvaarden is ook het niet betrachten van redelijke mate van zorg.
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Subjectieve bestanddelen: Opzet & schuld

Opzet & schuld

• Subjectieve bestanddelen worden niet toegerekend middels Drijfmest-criteria.

• Vraag: kan opzet of schuld van dader(s) (gezamenlijk) toegerekend worden aan rechtspersoon?

• Opzet en schuld van leidinggevenden als dader kan in beginsel worden toegerekend aan onderneming.

• Voor andere personen dan leidinggevenden is voor toerekenen van opzet of schuld de interne organisatie van 
de rechtspersoon en de taak en verantwoordelijkheden van de betrokken natuurlijke personen van belang.
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Subjectieve bestanddelen: Schulduitsluitingsgrond

• Afwezigheid van alle schuld (AVAS)

- HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476 (Aflatoxine in pinda’s): 

• Maximale van haar te vergen zorg betracht ter voorkoming van een hoger dan wettelijk toelaatbaar 
gehalte aan aflatoxine B1 in de door haar verhandelde pinda’s;

• De onderneming kan redelijkerwijs geen verwijt worden gemaakt.

• Maximale zorg: ‘Garantenstellung’

• Op een persoon met een bijzondere kwaliteit rust een grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
te vergen zorg. 
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Casus 

De agenten van een Nederlandse onderneming hebben als taak overheidsopdrachten binnen te slepen voor deze 
onderneming. Door een Porsche cadeau te doen aan een hoge overheidsfunctionaris weten de agenten een 
belangrijke aanbesteding te winnen, hetgeen financiële voordelen oplevert voor de onderneming. De onderneming 
wist hier niks van.  

Is dit strafbare feit toe te rekenen aan de onderneming?
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Presenter
Presentation Notes
Casus 1De contractors van een Nederlandse energiemaatschappij hebben als taak overheidsopdrachten binnen te slepen voor hun bedrijf. Door een Porsche cadeau te doen aan een hoge overheidsfunctionaris weten zij een belangrijke aanbesteding te winnen, hetgeen grote financiële voordelen oplevert voor de energiemaatschappij. Is dit strafbare feit toe te rekenen aan de energiemaatschappij?De contractors handelden uit hoofde van hun taak, het bemachtigen van een contract valt binnen de normale bedrijfsvoering, door het binnenhalen van het contract zijn zij dienstig geweest aan de energiemaatschappij. Op basis van de eerste drie criteria kan dus worden geconcludeerd dat de rechtspersoon kan worden aangesproken. Over het beschikken en aanvaarden bevat de casus onvoldoende informatie.
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Ondergrens: HR 16 december 1986, LJN AC9607 (Slavenburg)

• Geen strafbaar feitelijk leidinggeven zonder strafbaarheid van de rechtspersoon.

• Van feitelijk leidinggeven is sprake indien de functionaris, hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden:

- Maatregelen ter voorkoming van de gedraging achterwege laat; en

- Bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich voordoet.

• M.a.w.: je weet iets, je hebt de bevoegdheid, je doet niks.

• In een dergelijk geval wordt de functionaris geacht opzettelijk de verboden gedraging te hebben bevorderd. 

 NB. Gaat om het feitelijk leidinggeven, dus niet om hoe de taken en bevoegdheden op papier zijn verdeeld. 
Juridische verhoudingen zijn niet doorslaggevend.
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Ondergrens: HR 16 december 1986, LJN AC9607 (Slavenburg)

• Maatregelen ter voorkoming van de gedraging achterwege laat

- Hij was bevoegd en redelijkerwijs gehouden om maatregelen ter voorkoming te treffen;

- Feitelijk leidinggeven kan derhalve bestaan uit nalaten;

- Feitelijke bemoeienis met, of het houden van toezicht op, de uitvoering van het delict is niet vereist.

• Bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich voordoet

- Op zijn minst voorwaardelijk opzet: op de koop toenemen;

- Wetenschap hebben van enkele frauduleuze gedragingen. Voor zover iemand niet op de hoogte is van de
overige frauduleuze gedragingen, heeft hij wel de aanmerkelijke kans aanvaard dat ook deze gedragingen   
zich voordoen (HR 15 juni 2010, LJN BK6148).

 Kan rechtspersoon ook feitelijk leidinggeven?

- Ja, want in het strafrecht kan een rechtspersoon als hoofd of 
bestuurder van een onderneming worden aangemerkt 
(HR 17 juni 2008, LJN BC8684).
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Presenter
Presentation Notes
8.3. Wie geven feitelijk leiding etc.?Wie zijn in de praktijk deze opdracht- of leidinggevers? Uiteraard allereerst weer vaak de bestuurders. Daarnaast bijv. filiaalchefs of afdelingshoofden. Aan een veroordeling voor feitelijk leidinggeven staat niet in de weg dat de verdachte juridisch ondergeschikt is aan het bestuur van een rechtspersoon.[1] Noodzakelijk lijkt echter wel, dat men boven het niveau van de simpele arbeider uitkomt.[2] Deze laatste kan mogelijk als ‘eigen dader’ aansprakelijk zijn, maar hier blijft hij buiten schot. Het gaat er om dat de leidinggever het — al dan niet met anderen — in de organisatie, of een deel van de organisatie of ten aanzien van een bepaalde activiteit van de organisatie voor het zeggen had of in ieder geval zwaarwegende invloed had.[3] Zulks kan het geval zijn als een buitenstaander op verzoek van de direkteur diens taken waarneemt.[4] Elders spreekt de Hoge Raad weer van een actieve betrokkenheid bij de bedrijfsvoering van een vennoot.[5] Een andere zaak is, dat de leidinggever, die zelf handelt, toch geacht kan worden leiding te hebben gegeven aan de verboden gedraging. De wet eist niet, dat deze gedraging van een ander moet zijn. Ook de ratio pleit voor deze oplossing. Zou men dat nl. niet aannemen, dan zouden zelfs de bestuurders, wanneer ze zelf voor de NV handelen (wat dus vaak gebeurt) niet aansprakelijk zijn. Dat kan eenvoudig niet de bedoeling van de wetgever zijn. Uit HR 14 mei 1985, NJ 1986, 57 leid ik af, dat de Hoge Raad er ook zo over denkt. Uit de gebezigde terminologie (leiding geven/opdracht geven) zou men op het eerste gezicht kunnen afleiden, dat het noodzakelijk is, dat de als zodanig aansprakelijke figuur tamelijk actief bij het door de rechtspersoon begane delict betrokken moet zijn geweest.[6] Ik meen bij nadere overweging, dat men toch niet te veel waarde moet hechten aan deze meer aan activiteit dan aan passiviteit appelerende bewoordingen, gelet op het onmiskenbare streven hier slechts een wat genuanceerdere aansprakelijkheid van besturende functionarissen uit te drukken. M.a.w. wie krachtens zijn functie had moeten ingrijpen, doch dit niet deed, zou ik een leidinggevende positie bij de gedraging van de rechtspersoon (in feite door andere werknemers verricht) niet willen ontzeggen.[7]Nadat de Hoge Raad in een beschikking van 19 november 1985, NJ 1986, 125 met noot van 't Hart,[8] gewezen in de zgn. Slavenburg-affaire, veel verwarring had gesticht door te bepalen, dat slechts dan kan worden aangenomen, dat iemand feitelijk leiding heeft gegeven aan een verboden gedraging van een rechtspersoon, indien hij van die gedraging op de hoogte was (hetgeen welhaast het einde leek te betekenen aan de praktikabiliteit van deze aansprakelijkstelling),[9] heeft hij in een latere beslissing in deze zaak nl. die van 16 december 1986, NJ 1987, 321 , met noot van 't Hart deze m.i. minder gelukkige wending in zoverre weer bijgestuurd, dat hij stelde: van feitelijk leiding geven kan onder omstandigheden sprake zijn indien de functionaris, hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden, maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat, en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt, dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen. In zo'n geval wordt de functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te bevorderen. In het onderhavige geval kon zich volgens de Hoge Raad die aanvaarding voordoen, wanneer hetgeen de verdachte bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de Bank, rechtstreeks verband hield met de (telastegelegde) gedragingen. Sindsdien is dit vaste rechtspraak voor de invulling van het feitelijk leidinggeven.[10] Ik noem in dit verband nog HR 23 oktober 1984, NJ 1985; taxivervoer zonder vergunning; niet elke afzonderlijke vervoersopdracht behoefde bewezen te worden, om ‘opdracht geven’ te kunnen aannemen. Ook wijs ik op HR 10 februari 1987, NJ 1987, 662 , waarin het doen van een suggestie door een directeur aan een ondergeschikte voldoende werd geacht voor feitelijk leiding geven, nu die suggestie tot de verboden gedraging heeft geleid en de verdachte ook begreep of had moeten begrijpen dat de in zijn hoedanigheid van directeur gedane suggestie zou worden opgevolgd. Illustratief is tot slot ook HR 15 juni 2010, LJN BK6148 waarin een rechtspersoon een cruciale rol speelde bij allerlei delicten die werden gepleegd om drugsgeld wit te wassen. Verdachte had geen formele band met het bedrijf maar was in werkelijkheid wel degene die het binnen dat bedrijf feitelijk voor het zeggen had. Het hof heeft vastgesteld dat verdachte op de hoogte is geweest van een aantal frauduleuze transacties. Voorzover hij ten aanzien van andere frauduleuze transacties niet op de hoogte is geweest heeft hij in ieder geval de aanmerkelijke kans aanvaard dat die gedragingen zouden plaatsvinden. Aldus heeft het hof de bewezenverklaring van het feitelijke leidinggeven aan deze transacties genoegzaam gemotiveerd



Casus 

Een manager van een Nederlandse onderneming ontvangt een rapportage waarin staat vermeld dat er problemen 
zijn rondom de veiligheid van een bepaalde installatie in het bedrijf. Hij legt het rapport opzij en doet hier niets mee. 
Een week later gebeurt er een ongeluk met deze installatie. Hierbij raakt een werknemer ernstig gewond en komt 
uiteindelijk te overlijden. 

Kan de manager als feitelijk leidinggevende strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de mogelijke 
wettelijke overtredingen door de onderneming (bijv. dood door schuld)? 
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Presenter
Presentation Notes
Casus 1De contractors van een Nederlandse energiemaatschappij hebben als taak overheidsopdrachten binnen te slepen voor hun bedrijf. Door een Porsche cadeau te doen aan een hoge overheidsfunctionaris weten zij een belangrijke aanbesteding te winnen, hetgeen grote financiële voordelen oplevert voor de energiemaatschappij. Is dit strafbare feit toe te rekenen aan de energiemaatschappij?De contractors handelden uit hoofde van hun taak, het bemachtigen van een contract valt binnen de normale bedrijfsvoering, door het binnenhalen van het contract zijn zij dienstig geweest aan de energiemaatschappij. Op basis van de eerste drie criteria kan dus worden geconcludeerd dat de rechtspersoon kan worden aangesproken. Over het beschikken en aanvaarden bevat de casus onvoldoende informatie.



Compliance en interne regelgeving onderneming

• Slechte compliance kan negatief werken bij invulling Drijfmest-criteria:

- “de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en zodanig of 
vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te 
worden aanvaard.” (IJzerdraad-criterium) 

• Geen of onvoldoende interne regelgeving of compliance kan leiden tot conclusie dat blijkens de feitelijke 
gang van zaken zodanig gedrag door de rechtspersoon werd aanvaard of placht te worden aanvaard.

• Kan goede compliance aansprakelijkheid wegnemen? 

- AVAS: Maximale zorg betracht?

- Wellicht bij goede compliance wel afwezigheid van (voorwaardelijk) opzet bij opzettelijke feiten. 
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Compliance en interne regelgeving kunnen wel dienen ter bescherming tegen aansprakelijkheid als 
feitelijk leidinggever  

Strafbaarheid van feitelijk leiddinggever is lastig vast te stellen als:

1. Feitelijk leidinggever geen wetenschap heeft of had van gedraging of risico op gedraging;

2. Er binnen de onderneming een goed compliance-systeem bestaat. 

22 Terug naar de Collegebanken - Strafbaarheid van onderneming en bestuurder

Rol compliance
Feitelijk leidinggever

 INLEIDING DADERSCHAP

 STRAFRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 
ONDERNEMING

 FEITELIJK LEIDINGGEVEN

 ROL COMPLIANCE

 AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
DOCHTER EN 
GROEPSMAATSCHAPPIJ



Strafrechtelijke aansprakelijkheid moeder voor gedragingen (buitenlandse) dochter?

Geen eenduidig antwoord:

- Wetgever zwijgt;

- Eén rechterlijke uitspraak;

- Literatuur is verdeeld.

Vier denkbare opties:

- Direct aanspreken middels Drijfmest-criteria;

- Feitelijk leidinggeven;

- Functioneel daderschap;

- Deelnemingsvormen.

• Drijfmest (in de sfeer van) lijkt meest gepaste benadering. 
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid holding voor groepsmaatschappij?

Relevante factoren

- Portfolio versus eenheid concern;

- Centrale versus decentrale leiding;

- Centrale versus decentrale compliance, legal, risk etc.
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Prof. mr. Roan Lamp
4 september 2014
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