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Inleiding daderschap
Artikel 51 Wetboek van Strafrecht 

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 

8 september 2015

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



Inleiding daderschap
Rechtsmacht 
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• 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

Rechtsmacht over de Nederlandse vennootschap 



Feitelijk leidinggeven
Overzicht  
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming 
Criteria voor strafbaarheid rechtspersoon 
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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.”



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.



Strafrechtelijke aansprakelijkheid onderneming 
Subjectieve bestanddelen 
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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. 



Feitelijk Leidinggeven
Strafrechtelijke risico's leidinggevenden 
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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.



Strafrechtelijke aansprakelijkheid feitelijk leidinggeven 
Casus 
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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)? 
.



Trends in de ondernemingsrechtelijke strafpraktijk

Criminalisering en sanctiedrang

Nette bedrijven, bestuursleden hebben opsporingsprioriteit

Zwaardere inzet van zwaardere opsporingsbevoegdheden

Transactiebeleid Openbaar Ministerie

Politieke dimensie en artikel 12 Strafvordering
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Criminalisering en sanctiedrang (1)
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Verleden:

Administratieve fout

Geschil met belastingdienst

Goederen door buitenlandse 
douane loodsen

Mooi relatiegeschenk

Heden:

Valsheid in 
geschrift

Onjuiste aangifte

Omkoping buitenlandse 
overheidsambtenaar

Niet-ambtelijke omkoping

Ihkv bedrijfsvoering?
- Toerekening aan 

rechtspersoon

Geld mee verdiend?
- Witwassen

- Ontnemingsmaatregel

Bestuurslid in kopie?
- Bestuurslid verdachte

- Moedervp ook verdachte



Criminalisering en sanctiedrang (2)
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(Niet) 
ambtelijke 
omkoping

Onjuiste 
aangifte

Valse 
jaarrekening

Oplichting

Valsheid in 
geschrift

Witwassen

Talloze voorbeelden:
- Antedateren overeenkomst

- Onjuiste titel/bedrag 
overeenkomst/factuur

- Opname valse factuur in 
administratie

- Onjuiste notulen van vergadering
- Onjuiste meet- en auditrapporten

Common denominator:
- Dader wist niet 'actief' dat wat hij 

deed niet mocht
- De 'fout' wordt niettemin 

strafrechtelijk uitgelegd



"Nette" bedrijven, bestuurders hebben opsporingsprioriteit
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"Grofweg twintig jaar geleden dachten criminologen nog dat een succesvolle opsporing en 
vervolging van hooggeplaatsten uit het bedrijfsleven vrijwel onhaalbaar

was. Deze verdachten zouden zich voldoende macht en status hebben verschaft om een 
stigmatisering als crimineel te voorkomen."

"In de tien jaar die het FP aan fraudebestrijding doet hebben we
een enorme ontwikkeling doorgemaakt, er is gewerkt aan die kennis,

we hebben bankiers, notarissen, accountants en fiscalisten binnengehaald."

"Het is ook aan branches om zelf orde op zaken te stellen. Het 
strafrecht kan steeds weer helpen nieuwe problemen bloot te 

leggen, helpen die problemen zichtbaar te maken." 

"We zijn steeds meer naar de voorkant gegaan"

"Er is de komende tijd nog genoeg te doen voor ons."



Zwaardere inzet van zwaardere opsporingsbevoegdheden
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Beslag-
legging

Doorzoeking

Telefoontaps Aanhouding

Doorzoeking
woonhuis

werknemer

Doorzoeking 
& R-C verhoor
dienstverlener



Transactiebeleid Openbaar Ministerie

Van verdachte naar wederzijds zaaksbegrip naar transactie

Belangrijke factoren in beslissing om te dagvaarden

Aanwijzing Hoge Transacties en Transacties in Bijzondere Zaken
• "Niet transigneren, tenzij daar een zeer goede reden voor is"
• Toetsing zaaksofficier, parketleiding, hoofdofficier, college P-G, 

hoofdadvocaat-generaal, minister van Justitie

Transigneren met onderneming c.q. individuen

Persbericht en woordvoeringslijn
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Politieke dimensie en artikel 12 Strafvordering

Toetsing ex post, na klacht betrokkene
• Gerechtshof achter gesloten deuren

Minister uiteindelijk verantwoordelijk voor transactie
• "Verkeerde transactie" heeft grote invloed op politieke carrière
• "Stress" rond transacties werkt door naar parketleiding

Rechtspraak buitengewoon kritisch op OM
• Rabobank-beschikking 19 mei 2015

Doorlooptijd transactieproces neemt toe

Nieuw model nodig? Amerikaanse aanpak? Of afschaffen?
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[Casus]

[Casus]
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Voorkomen en vroegtijdig signaleren strafbaar handelen
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Corporate culture

Toon aan de top

Bescheidenheid aan de top

Customer comes first 

Doing the right thing because it
is the right thing to do



Voorkomen en vroegtijdig signaleren strafbaar handelen
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Training 'zakelijk handelen'

Dilemma training

Denk na over mensen in 
nieuwe functies

Open deuren beleid



Voorkomen en vroegtijdig signaleren strafbaar handelen
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Voorkom "eilanden" van 
expertise

Zorg voor audit + 
rapportagelijnen dochters / 

buitenlanden

Overweeg mandatory leave
voor sleutelfiguren

Overweeg roulatie van 
personeel binnen onderneming



Voorkomen en vroegtijdig signaleren strafbaar handelen
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