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Rechtspraak 

M.J. Hornman1 

23  Concretisering van redelijke toerekening; invulling 
van de Drijfmestcriteria in de feitenrechtspraak2 

23.1  Rechtbank Almelo 29 mei 2009, LJN BI5891 (St. Vrijwillig Leven) 
 
‘De rechtbank verwerpt de stelling van de verdediging dat [het Drijfmestarrest, MJH] 
niet van toepassing zou zijn op deze zaak omdat de [verdachte] geen commerciële in-
stelling is en er geen sprake is van een bedrijfsvoering. In twee van de vier criteria 
wordt weliswaar gerept van bedrijfsvoering of bedrijf, maar in de andere twee ge-
beurt dat niet. Het betreft bovendien geen limitatieve opsomming van criteria, en in 
het hele arrest wordt gesproken over de rechtspersoon, zonder dat een beperking 
wordt aangebracht tot een commerciële rechtspersoon. 
 
De rechtbank heeft bij de beantwoording van de vraag of de gedragingen in de sfeer 
van de rechtspersoon zijn begaan behalve de in het arrest genoemde criteria ook be-
trokken de in de lagere rechtspraak vaker gehanteerde maatstaf of de gedragingen in 
het maatschappelijk verkeer hebben te gelden als de gedraging van de rechtspersoon. 
 
De volgende feiten en omstandigheden acht de rechtbank van belang: 
 
[Medeverdachte] is voorzitter van het bestuur van de [verdachte]. De rechtbank acht 
bewezen dat hij het middel pentobarbital heeft geleverd waarmee [betrokkene] zich 
van het leven heeft beroofd. Aan het eerste criterium uit het Drijfmest-arrest, dat het 
gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbe-
trekking hetzij uit andere hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon, is 
daarmee voldaan. 
 

 
 

1  Junior UD straf(proces)recht Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht. 
2  Citeerwijze: M.J. Hornman, ‘Concretisering van redelijke toerekening; invulling 

van de Drijfmestcriteria in de feitenrechtspraak’, DD 2010, 23. De auteur 
bedankt mr.dr. E. Sikkema en prof.mr. F.G.H Kristen voor hun commentaar op 
eerdere versies van dit artikel. 
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De rechtbank vindt ook dat de bewezenverklaarde gedragingen in het maatschappe-
lijk verkeer hebben te gelden als de gedragingen van de [verdachte]. Daarvoor is het 
volgende van belang: 
 
[De rechtbank noemt diverse omstandigheden waaronder: 
- het feit dat de voorzitter van verdachte als “hulpverlener steunpunt Maastricht”, 

dus namens verdachte in contact is getreden met de familie naar aanleiding van 
het euthanasieverzoek van het latere slachtoffer; 

- het feit dat de voorzitter van verdachte door het latere slachtoffer is aangewezen 
als gevolmachtigde om haar behulpzaam te zijn bij het beëindigen van haar leven; 

- het feit dat alle bestuursleden van verdachte contact hebben gehad met het latere 
slachtoffer en haar kinderen in het kader van het voorliggende euthanasiever-
zoek, MJH.] 

(…) 
 
Uit al deze omstandigheden blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat er door 
geen van de betrokkenen onderscheid werd gemaakt tussen de [verdachte] met [me-
deverdachte] als voorzitter en [medeverdachte] als privé-persoon. Ook twee andere 
bestuursleden waren betrokken bij de verleende hulp. De bewezenverklaarde gedra-
gingen hebben daarom in het maatschappelijk verkeer tevens te gelden als de gedra-
gingen van de [verdachte]. De rechtbank vindt dan ook dat de bewezenverklaarde 
gedragingen redelijkerwijs kunnen worden toegerekend aan de [verdachte]. Daar-
naast volgt uit de feitelijke gang van zaken zoals hiervoor weergegeven dat er tussen 
de kinderen van [betrokkene], [medeverdachte] en de [verdachte] sprake is geweest 
van een nauwe en bewuste samenwerking gericht op de geboden hulp bij zelfdoding, 
zodat de rechtbank medeplegen bewezen acht.’ 
 
23.2   Rechtbank ’s-Gravenhage 28 januari 2008, LJN BC2824 (Novum Ne-
derlands Nieuws B.V.) 
 
‘In de thans aan de orde zijnde zaak gaat het om een door [A] opgerichte en bedach-
te rechtspersoon, die volgens zijn statuut – samengevat – beoogt objectieve informa-
tie te verstrekken en te verspreiden alsmede de pluriformiteit in de Nederlandse jour-
nalistiek te vergroten (artikel 1 redactiestatuut [verdachte] Nieuws, d.d. 1-10-2003). 
Doel was, aldus [A], onder andere iets te doen aan de monopoliepositie die het ANP 
had op het gebied van nieuwsverstrekking. [verdachte] wilde een marktaandeel krij-
gen. (…) 
 
[C] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat in het managementteam, waarin 
[A], [B], [F] en [C] zaten, is besproken om een abonnement te nemen op de database 
van het ANP via een bevriende relatie. Om te voorkomen dat het ANP aan [ver-
dachte] een abonnement zou weigeren hebben wij, aldus [C], een abonnement ge-
nomen via een bevriende relatie. [A] benaderde daartoe de hem bekende [D], die 
een eenmansadviesbedrijf had op het gebied van marketing en communicatie. [D] 
had bedrijfscontacten met [C]. 
McPro zou gaan “ benchmarken” voor [verdachte] en sloot met het ANP op 24 ok-
tober 2002 een overeenkomst waarbij het ANP aan McPro de Algemene nieuws-
dienst van het ANP ter inzage bood. Daarbij is onder meer overeengekomen dat 
deze dienst niet mocht worden doorgeleverd. McPro betaalde ingevolge de overeen-
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komst een vaste maandelijkse vergoeding voor één aansluiting en daarnaast een ver-
goeding per geopend bericht. McPro ontving van het ANP een gebruikersnaam en 
een wachtwoord om de beveiligde nieuwssite van het ANP (Artos) te kunnen raad-
plegen. (…) 
 
[D] verstrekte de inlogcodes (gebruikersnaam en wachtwoord) aan [verdachte]. Uit 
de facturen leidde hij af dat er berichten waren gelezen die hij niet had aangeklikt. 
McPro betaalde aan het ANP voor het gebruik dat via zijn inlogcodes van de site 
werd gemaakt en declareerde dit bij [verdachte]. Hij stuurde de rekeningen naar [C]. 
(…) 
 
Het ANP weigerde aan [verdachte] een abonnement te verstrekken omdat [verdach-
te] een concurrent was. (…) 
 
Conclusie 
Op grond van het vorenstaande acht de rechtbank bewezen dat er is ingelogd in de 
beveiligde Artos-site van het ANP met niet aan [verdachte] doch aan een derde, Mc-
Pro, verstrekte codes. Er is aldus binnengedrongen in de ANP-computer met een val-
se sleutel. Dat er via betaling aan McPro wel feitelijk door [verdachte] is betaald, doet 
daar niet aan af. Door in het management-team bewust te kiezen voor het raadple-
gen van deze ANP-site via een derde, een met [A] bevriende relatie, is er naar het 
oordeel van de rechtbank willens en wetens gekozen voor het begaan van deze we-
derrechtelijke gedragingen. 
Het feitelijk inloggen is geschied door werknemers van [verdachte], het is een gedra-
ging die paste binnen de normale bedrijfsvoering van [verdachte], de gedraging is de 
rechtspersoon bij uitstek dienstig geweest en [verdachte] heeft er, blijkens al hetgeen 
hiervoor werd overwogen, in het bijzonder het managementoverleg, over beschikt 
dat die gedraging zou plaatsvinden, sterker nog, [verdachte] heeft op die gedraging 
aangestuurd. 
Bovenstaande leidt tot de conclusie dat [verdachte] het onder 1 ten laste gelegde feit 
heeft begaan.’ 
 
23.3  Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, LJN BC6022 (Ongeval bouw-
plaats) 
 
‘2. Het daderschap van de rechtspersoon 
 
De verdediging heeft voorts naar voren gebracht dat de tenlastegelegde gedraging 
niet in redelijkheid kan worden toegerekend aan de verdachte, nu verdachte – met 
een verwijzing naar de daarvoor geldende daderschapscriteria zoals geformuleerd in 
HR 21 oktober 2003, LJN AF7938 – in ieder geval niet de feitelijke gang van zaken 
(het laten liggen van een slang met koppeling buiten de hekken van het bouwterrein) 
heeft aanvaard of placht te aanvaarden (één van die criteria). Daarbij is er door de 
verdediging op gewezen dat verdachte de veiligheid op de bouwplaats hoog in het 
vaandel heeft staan blijkens bestaande en ook voor het onderhavige bouwproject 
geldende veiligheidsplannen, startgesprekken waarin veiligheid aan de orde komt, 
toolboxmeetingen, veiligheidsinspecties, audits en frequent bezoek door een veilig-
heidsman. 
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Naar het oordeel van de economische politierechter gaat het in de onderhavige zaak 
niet om de vraag of verdachte in zijn algemeenheid voldoende aan veiligheidsbeleid 
doet en ook in dit geval heeft gedaan, maar om de vraag of verdachte de (kennelijke 
gevaarlijke) situatie van een buiten de hekken neergelegde slang met koppeling heeft 
aanvaard of placht te aanvaarden. 
 
Door de economische politierechter wordt vooropgesteld dat niet is gebleken dat 
verdachte een concrete instructie voor zijn werknemers ter beschikking heeft waaruit 
volgt dat bouwmaterialen dan wel gereedschappen vanuit veiligheidsoogpunt (zoveel 
mogelijk) binnen de hekken dienen te worden opgeslagen. 
 
Voorts acht de economische politierechter van belang hetgeen de vertegenwoordiger 
van verdachte (de coördinator die zich binnen het bedrijf ook met veiligheid bezig 
houdt) ter zitting naar voren heeft gebracht. Hij gaf aan dat een bouwplaats een dy-
namisch geheel vormt, waarbij opstellingen nog wel eens veranderen. Zo zijn er ook 
vele slangen op een bouwplaats aanwezig die nog wel eens van plaats veranderen. Dit 
kan ook betekenen dat een slang wel eens buiten de hekken komt te liggen. Dat is 
niet te voorkomen en ook niet werkbaar wanneer dat anders zou moeten zijn, aldus 
de vertegenwoordiger van verdachte. 
 
Hieruit leidt de economische politierechter af dat geen sprake is geweest van de situa-
tie dat verdachte niet aanvaard of niet placht te aanvaarden dat een slang met koppe-
ling tijdelijk buiten de hekken terecht komt. Sterker nog, verdachte ziet dit vanuit het 
oogpunt van bedrijfsvoering als onvermijdelijk. Daarmee, en nu geen afdoende maat-
regelen zijn genomen om het gevaar te keren, staat de verantwoordelijkheid van ver-
dachte voor het tenlastelegde handelen naar het oordeel van de politierechter dan 
ook vast. 
 
De economische politierechter verwerpt ook dit verweer.’ 
 
23.4  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 oktober 2008, LJN BF9498 (Veilig-
heidsgordel) 
 
‘C. Toerekening verboden gedraging 
 
I. Namens verdachte is voorts betoogd dat het nalaten van [getuige 1] in redelijkheid 
niet aan verdachte kan worden toegerekend. 
 
Daartoe is aangevoerd dat de instructeurs voorafgaande aan een evenement namens 
verdachte door de heer [getuige 8] steeds specifiek gewezen werden op het controle-
ren van het gebruik van de veiligheidsgordels en dat van verdachte niet kon en hoef-
de te worden gevergd dat zij mede gelet op de professionaliteit van de instructeurs 
verder toezag op de naleving van deze veiligheidsinstructie. 
 
Het hof overweegt dienaangaande als volgt. 
 
II. Voorop gesteld wordt dat het antwoord op de vraag of een handelen of nalaten in 
redelijkheid aan een rechtspersoon kan worden toegerekend afhankelijk is van de 
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concrete omstandigheden van het geval. Een belangrijke vraag daarbij is of het ge-
gispte nalaten heeft plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. 
 
Op basis van de verklaring van [getuige 1] dat hij al dertien jaar als freelance instruc-
teur bij [verdachte] werkt en op 10 mei 2006 ook de instructie aan de heer [slachtof-
fer] over de Rhino heeft verzorgd, alsmede de verklaring van [getuige 8] dat hij 
[getuige 1] zelf heeft opgeleid en hem beschouwt als een ervaren instructeur, en 
vooral, voor zover die inhoudt, dat [getuige 1] op 10 mei 2006 verantwoordelijk was 
voor de instructie en veiligheid, komt het hof tot het oordeel dat de werkzaamheden 
die [getuige 1] op 10 mei 2006 verrichtte, kunnen worden beschouwd als te zijn ver-
richt in de sfeer van de rechtspersoon. 
 
III. Om vast te stellen of het nalaten van [getuige 1] om het gebruik van de veilig-
heidsgordels in de Rhino daadwerkelijk te controleren in redelijkheid kan worden 
toegerekend aan verdachte, dient het hof te beoordelen of dat nalaten passend is in 
de normale bedrijfsvoering, danwel dat dat nalaten door verdachte aanvaard werd of 
gewoonlijk aanvaard werd. 
 
IV. Uit ’s-Hofs (…) oordeel dat het feitelijk controleren van het daadwerkelijk dra-
gen van de veiligheidsgordels in een Rhino ten tijde van het ten laste gelegde feit 
geen onderdeel uitmaakte van de bij verdachte geldende standaard veiligheidsproce-
dure, trekt het hof het gevolg dat het gewraakte nalaten van [getuige 1] als passend in 
de normale bedrijfsvoering aan verdachte kan worden toegerekend. 
 
Het hof verwerpt bijgevolg het verweer in al zijn onderdelen.’ 
 
23.5   Rechtbank Maastricht 26 juni 2009, LJN BI9988 (St. Zwerfjongeren 
Limburg) 
 
‘Begin 2005 heeft de SZL een interne toetsing van dossiers in het kader van de 
AWBZ-gelden verricht. Daarbij werd geconstateerd dat de dossiers bij BZW zeer 
onvolledig waren, zowel ten aanzien van stukken die deel dienden uit te maken van 
een dossier (voor cliënten bij BZW bijvoorbeeld een huurovereenkomst) als ten aan-
zien van de registraties van de geleverde zorg. Dat is in overeenstemming met de 
verklaringen van enkele medewerkers dat vanwege de hoeveelheid werk de registra-
tie soms achterwege bleef. 
 
De uitkomst van deze toetsing leidde tot de zogenaamde ‘inhaalslag’, die in de twee-
de helft van januari 2005 plaatsvond. Daaraan vooraf ging een vergadering van het 
managementteam waarin de uitkomsten van de interne toetsing werden medege-
deeld en tot de inhaalslag besloten werd. (…) 
 
De rechtbank is van oordeel dat de getuigenverklaringen van medewerkers van 
BZW, en SZL in het algemeen, over hetgeen tijdens de inhaalslag is gezegd en ge-
daan van beperkte waarde zijn. Ten eerste zijn de eerste getuigenverklaringen van 
(ex-)medewerkers van de SZL pas ruim een jaar na de inhaalslag afgelegd. Ten 
tweede zijn de beschuldigende uitlatingen in de meeste getuigenverklaringen van  
(ex-)medewerkers onvoldoende exact geformuleerd. Ten derde begon de inhaalslag 
met kritiek op de wijze waarop medewerkers de maanden daaraan voorafgaande hun 
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activiteiten hadden geregistreerd. Ten vierde kan de rechtbank zich niet aan de in-
druk onttrekken dat zij zeker ten dele gevolg zijn van een geruchtencircuit dan wel 
van rancune over het verlies van de baan. In welke mate dat het geval is, kan de 
rechtbank niet meer vaststellen. 
De rechtbank acht wel aannemelijk dat medeverdachte [naam medeverdachte] naar 
medewerkers toe aangegeven heeft dat onvoldoende registratie kon leiden tot het te-
rugbetalen van gelden aan het Zorgkantoor en dat het consequenties had voor de 
jongeren en voor de personele bezetting. Maar onvoldoende is komen vast te staan 
dat medeverdachte [naam medeverdachte] in het kader van de inhaalslag gezegd 
heeft dat desnoods activiteiten moesten worden verzonnen om zodoende te voorko-
men dat gelden terug moesten worden betaald. Ook is niet komen vast te staan dat 
medeverdachte [naam medeverdachte] registratiedocumenten heeft vervalst tijdens 
de inhaalslag. 
 
Uit verklaringen van enkele medewerkers blijkt dat zij zelf tijdens de inhaalslag wel-
bewust onjuiste gegevens in registratiedocumenten hebben vermeld en verdachte 
heeft verklaard dat hij daarbij in zekere mate betrokken was. Deze medewerkers 
hadden echter geen zodanige positie binnen de SZL dat hun handelen toegerekend 
kan worden aan de SZL, in die zin dat daarmee kan worden gezegd dat de SZL vals-
heid in geschrifte, zoals in de tenlastelegging onder 1 primair is verwoord, heeft ge-
pleegd. Dit geldt ook voor verdachte, die weliswaar lid was van het management-
team, maar geen leidinggevende taak had.’ 
 
23.6  Gerechtshof Arnhem 28 november 2008, LJN BG5582 (Kalveren ver-
voeren) 
 
‘Aan verdachte is tenlastegelegd dat: 
 
zij op of omstreeks 27 mei 2006 in de gemeente [gemeente 1] en/of de [gemeente 2], 
(telkens) een vervoermiddel waarmee een of meer eenhoevigen werden vervoerd, 
niet na aankomst op de plaats van aflevering geheel heeft gelost. (…) 
 
Vrijspraak 
 
Op 27 mei 2006 waren twee, voor aflevering op verschillende adressen bestemde, 
partijen kalveren op de voorwagen van een door een chauffeur van verdachte be-
stuurde vrachtauto met aanhanger van verdachte geladen. Een deel van de lading, 
een partij van 121 kalveren, is in [gemeente 2] gelost. Niet alle zich op dat moment in 
de voorwagen van de vrachtauto ondergebrachte kalveren zijn daar gelost. De voor-
wagen is toen niet geheel gereinigd. In plaats daarvan is de chauffeur met de in de 
voorwagen overgebleven kalveren doorgereden naar een ander adres. De vee-
aanhangwagen was leeg en schoon. Deze was kennelijk gereinigd na een eerder ver-
voer van kalveren naar [gemeente 1]. 
 
De vraag is of het ten laste gelegde feit is begaan door verdachte, een rechtspersoon. 
 
Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2003 (NJ 2006, 328) kan een 
rechtspersoon als dader worden aangemerkt indien de strafbare gedraging redelij-
kerwijs aan hem kan worden toegerekend. Wanneer een (verboden) gedraging in re-
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delijkheid aan een rechtspersoon kan worden toegerekend hangt af van de concrete 
omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) 
gedraging. 
Naar het oordeel van het hof kan op grond van de concrete omstandigheden van het 
geval, waaronder de aard van de gedraging in casu, niet zonder meer worden gezegd 
dat de gedraging aan de verdachte kan worden toegerekend. De aanduiding van de 
concrete gedraging in de op artikel 37 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

3
 ge-

ente tenlastelegging – het niet geheel lossen op de plaats van aflevering – sluit niet 
anderen dan een rechtspersoon of de rechtspersoon ten behoeve waarvan het ver-
voer wordt gericht als normadressaat en dader uit. 
 
Bij de vraag naar de toerekening is vervolgens een belangrijk oriëntatiepunt of een 
gedraging plaats vond of is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Weliswaar heeft 
de overtreding in dit geval plaatsgevonden bij de uitvoering van werkzaamheden van 
de chauffeur voor verdachte, maar deze enkele omstandigheid moet onvoldoende 
worden geacht om te concluderen dat de gedraging in de sfeer van de rechtspersoon 
heeft plaatsgevonden of is verricht. 
 
Vervolgens zou er ingevolge het arrest van 21 oktober 2003 sprake kunnen zijn van 
handelen in de sfeer van de rechtspersoon als zich “een of meer” van de volgende 
omstandigheden voordoen: 
 
1. 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 rechts-
persoon; 
2. de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon; 
3. de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende 
bedrijf; 
4. de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou 
plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijk gang van 
zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard. Onder dat aan-
vaarden is mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de 
rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. 
 
Ad 1. Vast staat dat het niet geheel lossen op de plaats van aflevering een handelen 
of nalaten betreft door een werknemer van verdachte. 
Daarmee is sprake van “een” omstandigheid. Het hof acht deze omstandigheid op 
zich echter onvoldoende om te kunnen spreken van handelen in de sfeer van ver-
dachte als rechtspersoon. 
 
Ad 2. Het niet geheel lossen op de plaats van aflevering past in zoverre in de normale 
bedrijfsvoering dat de gedraging is verricht in het kader van een door en ten behoeve 
van verdachte verricht vervoer door personeel en met materieel van verdachte. De 

 
 

3  Dit artikel luidt als volgt: ‘Het is de houder van een dier verboden aan een dier de 
nodige verzorging te onthouden.’ 
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gedraging past echter in zoverre niet in de normale bedrijfsvoering dat de chauffeur – 
anders dan binnen het bedrijf van verdachte te doen gebruikelijk en voorgeschreven 
is – de twee ladingen kalveren had moeten verdelen over oplegger en aanhangwagen 
maar dit ten onrechte heeft nagelaten. 
 
Ad 3. Hiervoor geldt iets soortgelijks. Het niet geheel lossen op de plaats van afleve-
ring heeft enerzijds plaatsgevonden in het kader van een economische activiteit van 
verdachte, maar anderzijds is de gedraging niet dienstig geweest in het bedrijf van 
verdachte omdat de vrachtwagen wel over een aanhangwagen beschikte en omdat de 
werknemer de regels niet correct heeft uitgevoerd. Het is eerder aannemelijk dat de 
werknemer van verdachte op zijn persoonlijk voordeel uit was, in die zin dat hij langs 
deze weg zich één reinigingsbeurt (namelijk van de aanhanger) bespaarde. 
 
Ad 4. Weliswaar vermocht verdachte te beschikken of de onderhavige gedraging al 
dan niet plaatsvond, maar er kan niet worden gezegd dat zodanig of vergelijkbaar ge-
drag blijkens de feitelijk gang van zaken door de rechtspersoon werd aanvaard of 
placht te worden aanvaard. Aannemelijk is geworden dat verdachte bij de planning 
ervoor gezorgd had dat de chauffeur niet alleen over een oplegger maar ook over een 
aanhangwagen beschikte zodat de chauffeur de twee ladingen kalveren kon verdelen. 
Voorts is aannemelijk geworden dat verdachte een gecertificeerde handleiding voor 
het personeel had waarin mede instructies voor de onderhavige situatie zijn opgeno-
men, dat nieuwe chauffeurs worden ingewerkt door een ervaren chauffeur, dat nieu-
we chauffeurs instructie krijgen met betrekking tot de hygiënevoorschriften, dat er 
een aantal keren per jaar voorlichtingsvergaderingen zijn en dat een extra bijeen-
komst wordt gehouden als er nieuwe regelingen zijn. Verder neemt het hof in aan-
merking dat verdachte een vrij groot, ISO-gecertificeerd bedrijf (twintig vracht-
wagens en twintig chauffeurs) heeft en dat op het uittreksel uit het algemeen docu-
mentatieregister d.d. 30 oktober 2008 slechts drie overtredingen worden vermeld die 
van andere aard zijn dan de aan verdachte ten laste gelegde overtreding. Aan een en 
ander doet niet af dat de werknemer volgens het proces-verbaal van zijn verhoor 
heeft verklaard dat hij niet wist dat hij anders had moeten handelen. Het hof acht dit 
niet aannemelijk. 
Daarmee is aannemelijk geworden dat verdachte de zorg heeft betracht die in rede-
lijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming 
van de gedraging. 
 
Per saldo kan naar het oordeel van het hof niet worden gezegd dat de gedraging heeft 
plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. Voor het hof wegen de wijze waar-
op het bedrijf georganiseerd is om regelconform gedrag te bevorderen en de inspan-
ningen die verdachte heeft verricht om overtredingen als de onderhavige te voor-
komen en de overtreding in dit geval te voorkomen in deze afweging zwaar. Voor 
zover dat anders zou zijn en de gedraging wel zou moeten worden geacht in de sfeer 
van de rechtspersoon te hebben plaatsgevonden of te zijn verricht, staan de inspan-
ningen van verdachte naar het oordeel van het hof in de weg aan het oordeel dat de 
gedraging redelijkerwijs aan verdachte kan of moet worden toegerekend dan wel le-
veren zij grond op voor de conclusie dat – anders dan het uitgangspunt is bij gedra-
gingen in de sfeer van rechtspersoon – de gedraging niet aan verdachte is toe te 
rekenen. 
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Het hof acht geen omstandigheden van andere aard dan het plaatsvinden of verrich-
ten “in de sfeer van de rechtspersoon” aanwezig die zouden moeten leiden tot het 
oordeel dat het feit redelijkerwijs aan verdachte als dader dient te worden toegere-
kend.’ 
 

1 Inleiding 

Doel van deze bijdrage is om inzicht te geven in de wijze waarop in de 
rechtspraktijk invulling wordt gegeven aan de Drijfmestcriteria. De focus ligt 
daarbij op de feitenrechtspraak van januari 2008 tot en met december 2009. 
Zoals bekend wordt de grondslag van het daderschap van de rechtspersoon 
sinds het arrest van de Hoge Raad van 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 m.nt. 
P.A.M. Mevis (Drijfmest) gevormd door het criterium van de ‘redelijke toe-
rekening’. Hoewel dit criterium ook in oudere rechtspraak al doorschemer-
de, is door de Hoge Raad niet eerder zo expliciet naar voren gebracht dat 
het hier om een toerekeningsvraagstuk gaat.4 Nu een rechtspersoon naar zijn 
aard enkel door middel van natuurlijke personen kan optreden, is de vraag 
onvermijdelijk onder welke omstandigheden de gedragingen van natuurlijke 
personen uitsluitend voor rekening van de desbetreffende individuen blijven 
en onder welke omstandigheden die gedragingen (mede) als gedragingen 
van de rechtspersoon zijn aan te merken. Het in dit kader door de Hoge 
Raad naar voren gebrachte criterium van de redelijke toerekening is op 
zichzelf natuurlijk weinigzeggend.5 Het oordeel dat toerekening in de gege-
ven omstandigheden redelijk is, zal dus aan de hand van nadere omstandig-
heden moeten worden geconcretiseerd. Deze aanvullende factoren moeten 
verklaren waarom de gedraging in redelijkheid aan de rechtspersoon kan 
worden toegerekend. Ook de Hoge Raad heeft in het Drijfmest-arrest voor 
een dergelijke concretiserende uitleg gekozen. In zijn optiek kunnen gedra-
gingen van natuurlijke personen in redelijkheid worden toegerekend aan de 
rechtspersoon indien die gedragingen in diens sfeer hebben plaatsgevonden. 

 
 

4  Deze benadering sluit aan bij de in de literatuur naar voren gebrachte visie dat 
men in het strafrecht steeds van doen heeft met juridische begrippen, waarbij het 
continu aankomt op redelijke toerekening, zie J. de Hullu, Materieel strafrecht. 
Over leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, 
Deventer: Kluwer 2009, p. 27-28 en 171; G.A.M. Strijards, Aansprakelijkheids-
gronden, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988, p. 58; S.N. de Valk, Aan-
sprakelijkheid van leidinggevenden: naar privaatrechtelijke, strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke maatstaven (diss. RuG), Deventer: Kluwer 2009, p. 311. 

5  J. de Hullu, ‘Enkele opmerkingen over het strafrechtelijk daderschap van 
rechtspersonen’, in: A.E. Harteveld, D.H. de Jong en E.F. Stamhuis (red.), 
Systeem in ontwikkeling. Liber amicorum G. Knigge (Knigge-bundel), Nijmegen: 
Wolf Legal Publishers 2005, p. 282. 
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Aan dit als oriëntatiepunt fungerende criterium wordt nader invulling gege-
ven door een viertal subcriteria. Aangenomen kan worden dat een gedraging 
heeft plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon indien: 
- 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 de rechtspersoon dienstig is geweest in het door hem uitge-

oefende 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. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen het niet 
betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon wor-
den gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. 

De genoemde subcriteria zijn cumulatief noch exclusief. Zij vormen hoog-
stens indicaties waaruit afgeleid zou kunnen worden dat de gedraging heeft 
plaatsgevonden in de sfeer van de rechtspersoon. Ook andere (door de Ho-
ge Raad niet genoemde) indicatoren zouden die conclusie kunnen recht-
vaardigen. Bekende niet genoemde criteria zijn de zorgplichttheorie en het 
maatschappelijk verkeerscriterium.6 

Naast het voornoemde overweegt de Hoge Raad dat het antwoord 
op de vraag onder welke omstandigheden kan worden toegerekend afhan-
kelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede be-
hoort de aard van de (verboden) gedraging. Welke betekenis aan deze, 
inmiddels toch wel tot de standaardfrasen van de Hoge Raad behorende 
omschrijving moet worden toegekend, is niet geheel duidelijk. De omschrij-
ving roept een tweetal vragen op. 
 
Kernvraag in dit geheel is de vraag wat de Hoge Raad verstaat onder het be-
grip ‘redelijke toerekening’. Binnen de strafrechtswetenschap komen aan de 
term ‘toerekening’ namelijk meerdere betekenissen toe en het is op voor-
hand niet duidelijk op welke wijze het begrip hier door de Hoge Raad wordt 
gebezigd.7 In de eerste plaats roept toerekening, zeker in deze context, na-
 
 

6  Over deze laatste verderop meer. 
7  Zie over het begrip toerekening met name H.D. Wolswijk, ‘Functioneel 

daderschap en IJzerdraadcriteria’, DD 2001, p. 1090-1097; E. Gritter, ‘De 
strafbaarheid van de rechtspersoon’, in: J.B.J. van der Leij, Plegen en deelnemen, 
Deventer: Kluwer 2007a, p. 62-65; A.M. van Woensel, In de daderstand verheven. 
Beschouwing over functioneel daderschap in het Nederlandse strafrecht (diss. 
UvA), Arnhem: Gouda Quint 1993, p. 33 en 54-57. Overigens moet erkend 
worden dat het onderscheid tussen de twee toerekeningsconstructies tot op 
zekere hoogte arbitrair is. 
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tuurlijk duidelijke associaties op met het IJzerdraad-arrest8 waarin het ging 
om het toerekenen van gedragingen van een natuurlijk persoon aan een an-
der natuurlijk persoon. In deze redenering wordt eerst de verboden gedra-
ging van een natuurlijk persoon vastgesteld, waarna deze gedraging wordt 
toegerekend aan de rechtspersoon en uiteindelijk pas door middel van de-
lictsinterpretatie een gedraging van de rechtspersoon wordt. Toerekening 
kan echter ook op een andere manier worden uitgelegd. In de tweede uitleg 
gaat het namelijk om toerekening in meer algemene zin. In dat geval komt 
toerekening neer op het aanmerken van een gedraging als een eigen gedra-
ging, oftewel op toerekening van de daad aan de dader. In tegenstelling tot 
de redenering bij klassiek toerekenen, vormt dit ‘aanmerken’, door Knigge 
ook wel omschreven als een proces van betekenisverlening,9 in zijn geheel 
een vraagstuk van delictsinterpretatie. Dit doordat de interpretatievraag niet 
het sluitstuk van de redenering vormt, maar juist het beginpunt. Het essenti-
ele verschil komt tot uiting wanneer men in ogenschouw neemt wat er nu 
precies wordt toegerekend. In het eerste geval gaat het om een zuivere toe-
rekeningsconstructie waarbij gedragingen van een ander (de medewerkers) 
(getrapt) aan de rechtspersoon worden toegerekend, terwijl toerekening in 
de tweede opvatting ziet op het (rechtstreeks) toerekenen van eigen gedra-
gingen aan de rechtspersoon. In een omvangrijk deel van de literatuur lijkt 
de term ‘redelijke toerekening’ te worden opgevat in eerstbedoelde zin.10 
Vanuit die optiek is er ook veel kritiek naar voren gebracht op de toereke-
ningssleutel waarin de Hoge Raad het daderschap van de rechtspersoon 
heeft geplaatst. Toerekening zou namelijk onvoldoende recht doen aan het 
specifieke eigen karakter van het daderschap van de rechtspersoon. Diens 
aansprakelijkheid zou niet gebaseerd moeten worden op toegerekende ge-
dragingen van natuurlijke personen, maar op diens eigen verantwoordelijk-
heid en dus op eigen daderschap. Dat ‘eigen’ daderschap zou tot uiting 
dienen te komen in specifiek op de rechtspersoon toegesneden criteria voor 
daderschap en verwijtbaarheid. In dat kader kan worden gedacht aan gebre-
ken in de interne organisatie (organisatie-indeling, afstemming et cetera), 

 
 

8  HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 m.nt. B.V.A. Röling (IJzerdraad). 
9  G. Knigge, ‘Doen en laten; enkele opmerkingen over daderschap’, DD 1992, 

p. 129. 
10  Zie o.a. P.A.M. Mevis in diens noot onder 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 

(Drijfmest); P.A.M. Mevis, Capita strafrecht: een thematische inleiding, Nijmegen: 
Ars Aequi Libri 2006, p. 665-667; W.H. Vellinga en F. Vellinga-Schootstra, 
‘Eenheid in daderschap?’, in: A.E. Harteveld, D.H. de Jong en E.F. Stamhuis 
(red.), Systeem in ontwikkeling. Liber amicorum G. Knigge (Knigge-bundel), 
Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005, p. 530-535; R. van Elst, ‘Daderschap van 
rechtspersonen na het Zijpe-arrest’, in: C.P.M. Cleiren e.a. (red.), Jurisprudentie 
Strafrecht Select, Den Haag: Sdu Uitgevers 2006, p. 420; J. Rense, ‘Rechts-
personen in het strafrecht’, DD 2005, p. 272-298. 
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ontoereikende controle en het binnen de organisatie heersen van een zeker 
bedrijfsklimaat.11 Deze voorkeur voor eigen daderschapscriteria is terug te 
voeren op de gedachte dat een zuivere toerekeningsconstructie de rechtsper-
soon als het ware vereenzelvigt met de natuurlijke personen die achter hem 
schuilgaan. Een dergelijke vereenzelviging miskent echter dat een rechtsper-
soon iets anders – en ook meer – is dan een verzameling van natuurlijke per-
sonen.12 

Het kan echter betwijfeld worden of deze interpretatie van ‘redelij-
ke toerekening’ de juiste is. Uit ’s Raads overwegingen kan namelijk ook 
worden afgeleid dat ‘redelijke toerekening’ breder moet worden opgevat, 
namelijk in meer overkoepelende zin. Aan het oriëntatiepunt (het plaatsvin-
den binnen de sfeer van de rechtspersoon) wordt bijvoorbeeld nadere in-
houd gegeven door factoren die niet passen binnen een traditionele toereke-
ningsconstructie.13 Daarnaast kan uit het tussen haakjes plaatsen van de term 
‘verboden’ in de zinsnede ‘wanneer een (verboden) gedraging in redelijkheid 
aan een rechtspersoon kan worden toegerekend’, worden afgeleid dat het 
daderschap van de rechtspersoon op twee manieren kan worden geconstru-
eerd.14 Uit het bovenstaande blijkt immers dat bij de traditionele toereke-
ningsredenering de gedraging al als verboden is gekwalificeerd voordat deze 
aan de rechtspersoon wordt toegerekend. Bij het ‘aanmerken’ van een ge-
draging als een gedraging van de rechtspersoon gaat het daarentegen om ge-
dragingen waarvan het verboden karakter nog moet worden vastgesteld. 
Hetgeen pas geschiedt nadat is toegerekend.15 Een dergelijke tweeledige uit-
leg van het begrip toerekening zou ook verklaren waarom het stramien van 
de redelijke toerekening eveneens wordt toegepast op omissiedelicten.16 
Binnen de dogmatiek bestaat immers redelijke eensgezindheid over het feit 
dat toerekening van gedragingen van anderen niet nodig is bij omissiedelic-
ten. Voor aansprakelijkheid op grond van een omissiedelict dient namelijk 
 
 

11  Zie hierover nader Rense 2005; P.A.M. Mevis in diens noot onder 21 oktober 
2003, NJ 2006, 328 (Drijfmest); Van Elst 2006. 

12  A.L.J. van Strien, De rechtspersoon in het strafproces (diss. UL), Den Haag: Sdu 
Uitgevers 1996, p. 77; A.L.J. van Strien, ‘Het Zijpe-arrest: een sfeervol arrest van 
de Hoge Raad over het daderschap van de rechtspersoon’, Strafblad 2006, p. 244. 

13  Namelijk het bedrijfsvoeringscriterium en het niet voldoen aan de in redelijkheid 
te vergen zorg ter voorkoming van de gedraging. 

14  E. Gritter, ‘Duidelijkheid omtrent corporatief daderschap’, Tijdschrift voor 
Onderneming en strafrecht 2004, p. 34; Gritter 2007a, p. 62-65; De Valk 2009, 
p. 310-311. 

15  Gritter 2007a, p. 63-64. 
16  Zie o.a. de hierboven opgenomen uitspraken van het Gerechtshof  

’s-Hertogenbosch 16 oktober 2008, LJN BF9498 (Veiligheidsgordel) en de 
Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, LJN BC6022 (Ongeval bouwplaats) en het 
(niet opgenomen) vonnis de Rechtbank ’s-Hertogenbosch 17 februari 2009, JAR 
2009, 88 (Bedrijfsongeval). 
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direct te worden teruggegrepen op het eigen nalaten van de ‘functionele’ da-
der, zonder het nalaten van een medewerker eerst aan hem toe te rekenen. 
Volgens Van Woensel vallen dergelijke situaties niet eens onder het functio-
neel daderschap. Bepalend voor daderschap is hier immers op wie de ver-
plichting rust om in te grijpen.17 Het ligt derhalve voor de hand om aan te 
nemen dat ‘redelijke toerekening’ beide toerekeningsconstructies omvat. De 
feitenrechtspraak laat op dit punt een wisselend beeld zien. Aangezien de 
feitenrechter veelal teruggrijpt op alle door de Hoge Raad genoemde subcri-
teria, bevatten de meeste motiveringen van daderschap dan ook aspecten 
van beide toerekeningscontructies. Opvallend is dat met name in zaken 
waarin alleen de feitelijk leidinggever wordt vervolgd (en het vaststellen van 
daderschap van de rechtspersoon dus nodig is om aan het accessoriteitsver-
eiste te voldoen), het daderschap van de rechtspersoon veelal via de klassie-
ke toerekening wordt geconstrueerd.18 Eerst worden de gedragingen vast-
gesteld die het feitelijk leidinggeven opleveren, om vervolgens op grond van 
diezelfde gedragingen het daderschap van de rechtspersoon aan te nemen. 
 
Een andere vraag die in dit kader van belang is, is of de te hanteren criteria 
voor toerekening dienen te verschillen al naar gelang het type delict. Door 
Van Strien en Van Elst is betoogd om hierbij onderscheid te maken tussen 
economische, functionele delicten enerzijds en niet-functionele delicten an-
derzijds.19 In dat laatste geval zou de nadruk meer moeten liggen op de  
IJzerdraadcriteria, terwijl bij economische delicten het bedrijfsvoeringscrite-
rium meer voor de hand zou liggen. Persoonlijk zou ik niet zo veel waarde 
willen hechten aan de kwalificatie van een delict als economisch of niet-
economisch. Doorslaggevend zou mijns inziens meer moeten zijn of de ge-
draging verband houdt met de verwezenlijking van het doel van de rechts-
persoon. In dat geval zou namelijk het bedrijfsvoeringscriterium voorop 
moeten staan, zelfs indien het een delict betreft dat traditioneel meer fysiek 
wordt uitgelegd. De nadruk op de vraag of een delict nu commuun is of niet 
miskent namelijk dat het door de wetgever van 1881 voorgestane gedra-
gingsbegrip niet meer het gedragingsbegrip is van het huidige Wetboek van 
Strafrecht. Het wetboek is immers al verscheidene malen herzien en de he-
dendaagse aanvaarding van de functionele uitleg van delictsomschrijvingen 

 
 

17  Van Woensel 1993, p. 49-50; A.M. van Woensel, ‘De zorgen van een functionele 
dader’, AA 1994, p. 428. 

18  Zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 maart 2008, LJN BC7234 
(Belastingfraude) en Rechtbank Zwolle 21 februari 2008, LJN BC5749 
(Faillissementsfraude). 

19  Van Strien 2006, p. 246-249; Van Elst 2006, p. 435-437. De Valk 2009, p. 319-320 
lijkt zich daarbij aan te sluiten. 
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werkt derhalve evenzeer door in die klassieke delicten.20 Het zou mij ook 
vreemd voorkomen om voor de evenbeelden van valsheid in geschrifte in de 
bijzondere wetgeving andere toerekeningscriteria te hanteren dan voor de 
commune strafbaarstelling in artikel 225 Sr.21 
 
Uit de sinds het Drijfmest-arrest gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de fei-
tenrechter slechts bij uitzondering volstaat met één criterium ter onderbou-
wing van de toerekening. De culpose delicten vallen in dat opzicht op, omdat 
juist daar nog wel eens volstaan wil worden met het niet betrachten van vol-
doende zorg ter voorkoming van de gedraging als enige grond voor toereke-
ning.22 De daderschapsvraag loopt dan als het ware geruisloos over in de 
vaststelling van culpa.23 Wanneer met één criterium wordt volstaan, is dat 
veelal het gevolg van het feit dat de verdediging juist op grond van dat speci-
fieke subcriterium heeft betoogd dat niet kon worden toegerekend. Indien 
bijvoorbeeld op het punt van de IJzerdraadcriteria verweer wordt gevoerd, 
dan valt op dat de feitenrechter diens besluit om toch toe te rekenen veelal 
motiveert door aan te geven waarom wel aan de IJzerdraadcriteria is vol-
daan.24 Uitspraken waarin een op de IJzerdraadcriteria gebaseerd verweer 
wordt verworpen enkel onder verwijzing naar het bedrijfsvoeringscriterium 
(of vice versa) ben ik niet tegengekomen. Nu de feitenrechter in diens moti-
vering meestal alle subcriteria betrekt, kan de waarde van de discussie over 
welk subcriterium bepalend moet zijn aanzienlijk worden gerelativeerd. 
Overigens wordt in de gepubliceerde jurisprudentie maar sporadisch expli-
ciet ingegaan op de daderschapsvraag. Klaarblijkelijk levert de omgang met 
het daderschap van de rechtspersoon in de rechtspraak dus weinig proble-
men op. Binnen de gepubliceerde rechtspraak wordt toerekening veelal ook 
aangenomen. De uitzonderingsgevallen waarin dat niet het geval is staan in 
het bovenstaande jurisprudentieoverzicht. In het navolgende zal de nadruk 
liggen op het normale bedrijfsvoeringcriterium (paragraaf 2), op het niet be-
trachten van voldoende zorg ter voorkoming van de gedraging (paragraaf 3) 
en op het maatschappelijk verkeerscriterium (par. 4). 

 
 

20  Vgl. Van Woensel 1993, p. 85 over de functionele interpretatie van delicten uit 
het Wetboek van Strafrecht. 

21  In deze zin klaarblijkelijk wel Van Elst 2006, p. 437. 
22  In de kern gaat het dan steeds om gebreken in veiligheidsprocedures. Gebreken 

die overigens ook als onderdeel van de bedrijfsvoering bestempeld kunnen 
worden (in deze zin Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, LJN BC6022 (Ongeval 
bouwplaats) en Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 oktober 2008, LJN BF9498 
(Veiligheidsgordel)). 

23  Vgl. De Hullu 2009, p. 271. 
24  Zie bijvoorbeeld Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, LJN BC6022 (Ongeval 

bouwplaats). 



H
or

nm
an

   
  C

on
cr

et
is

er
in

g 
va

n 
re

de
lij

ke
 to

er
ek

en
in

g;
 in

vu
lli

ng
 v

an
 d

e 
D

ri
jf

m
es

tc
ri

te
ri

a 
in

 d
e 

fe
ite

nr
ec

ht
sp

ra
ak

 
 

384 DD 2010, afl. 3/23 
 

2 Normale bedrijfsvoering 

 
Verhouding tussen het oriëntatiepunt en het bedrijfsvoeringscriterium 
Door de onderverdeling die de Hoge Raad maakt, waarbij het criterium van 
de normale bedrijfsvoering een uitwerking vormt van het oriëntatiepunt 
plaatsvinden binnen ‘de sfeer van de rechtspersoon’, wordt de vraag opge-
roepen wat de onderlinge verhouding tussen beide criteria is. Bedrijfsvoering 
ligt namelijk meer dan de andere criteria in het directe verlengde van het 
sfeerbegrip. Betoogd is zelfs dat normale bedrijfsvoering niet veel meer is 
dan een modernere benaming van dat sfeerbegrip.25 Anders dan in de litera-
tuur, is in de jurisprudentie tot op heden geen aandacht geweest voor de 
zelfstandige invulling van dit oriëntatiepunt.26 In de uitspraken waarin het 
daderschap van de rechtspersoon wordt gemotiveerd, en dat zijn er slechts 
enkele, wordt veelal aangevangen met een samenvatting van de overwegin-
gen van de Hoge Raad uit het Drijfmestarrest en worden enkel de subcrite-
ria nader ingevuld. 

Onder de gelding van artikel 15 (oud) WED werd door Röling be-
toogd dat het antwoord op de vraag of een gedraging had plaatsgevonden 
binnen de sfeer van de rechtspersoon op objectieve wijze kon worden vast-
gesteld door te kijken naar de taak en doelstelling van de rechtspersoon.27 
Hoe ruim die doelstelling volgens hem diende te worden opgevat is nooit 
geheel duidelijk geworden. De Hoge Raad heeft een beperkte uitleg, waarbij 
het sfeerbegrip wordt gereduceerd tot het verenigbaar zijn van de gedragin-
gen met de statuten van de rechtspersoon, in ieder geval verworpen.28 In de 
recente jurisprudentie wordt de statutaire doelstelling enkel nog gebruikt als 
een eerste indicatie voor daderschap.29 Het criterium van de bedrijfsvoering 

 
 

25  Van Elst 2006, p. 428. 
26  Dat was onder de gelding van artikel 15 (oud) WED, waarin het sfeercriterium 

voor het eerst werd toegepast, niet anders, zie R.A. Torringa, Strafbaarheid van 
rechtspersonen (diss. RuG), Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 55 en F.C. Kist, 
‘Dient het Wetboek van Strafrecht bepalingen te bevatten betreffende het 
daderschap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke 
personen?’, in: Handelingen 1966 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 1, 
tweede stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1966, p. 27. 

27  B.V.A. Röling, ‘De strafbaarheid van rechtspersonen’, TvS 1957, p. 17-19. 
28  HR 24 maart 1998, nr. 106.790 (niet gepubliceerd, ontleend aan Van Elst 2006, 

p. 428, voetnoot 33). 
29  Zie Rechtbank ’s-Gravenhage 28 januari 2008, LJN BC2824 (Novum Neder-

lands Nieuws B.V.), Rechtbank Zutphen 10 oktober 2008, LJN BF7579 (Vlot-
ongeval te Rekken) en 12 december 2008, LJN BG8538 (Handelsonderneming) 
en Gerechtshof Arnhem 20 juli 2009, LJN BJ3113 (Vlotongeval te Rekken, 
hoger beroep). 



H
ornm

an     C
oncretisering van redelijke toerekening; invulling van de D

rijfm
estcriteria in de feitenrechtspraak 

 
 

DD 2010, afl. 3/23 385 
 

wordt evenwel ingevuld aan de hand van de feitelijke bezigheden en het re-
guliere procesverloop binnen de rechtspersoon. 

Nu aan het sfeerbegrip geen eigen zelfstandige invulling wordt gege-
ven, is het de vraag wat de toegevoegde waarde is van deze tussenstap tussen 
de redelijke toerekening en de vier genoemde concretiseringscriteria. Zon-
der enige concrete invulling blijft het sfeerbegrip namelijk haast net zo vaag 
als het begrip redelijke toerekening zelf. Gritter merkt op dat het oriëntatie-
punt vooral bedoeld is om de oudere jurisprudentie een duidelijke plaats toe 
te kennen binnen het nieuwe stramien van de redelijke toerekening, want 
die toerekening is hetgeen waar het in wezen toch vooral om draait.30 Dat 
aan het sfeerbegrip geen eigen betekenis toekomt ligt ook voor de hand. De 
sfeer van de rechtspersoon is immers een uitvloeisel van de toerekeningscon-
structie. Is toerekening van gedragingen die geheel losstaan van de onder-
nemingsactiviteiten van de rechtspersoon, en dus buiten zijn sfeer, zelfs in 
meest ruime zin, plaatsvinden, welbeschouwd niet per definitie onredelijk? 
Het bestaan van andere oriëntatiepunten dan de sfeer van de rechtspersoon 
acht ik navenant niet aannemelijk.31 
 
Invulling van ‘normale bedrijfsvoering’ 
Het criterium dat de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de 
rechtspersoon wordt in de regel teruggevoerd op het Furazolidon-arrest.32 
De verdachte rechtspersoon was in deze zaak door het gerechtshof veroor-
deeld voor het zonder vergunning in het oppervlaktewater brengen van voor 
het milieu schadelijke stoffen. Deze tijdens het reguliere productieproces 
ontstane stoffen zouden via de lozingspijp van de onderneming van de ver-
dachte in het oppervlaktewater terecht zijn gekomen. Volgens het gerechts-
hof waren er geen indicaties dat deze gedragingen zouden zijn gepleegd 
‘door een persoon die niet handelde binnen het kader en onder verantwoor-
delijkheid van de rechtspersoon. Het hierin impliciet naar voren komende 
argument van de normale bedrijfsvoering wordt door de Hoge Raad geho-
noreerd: 

 
 

30  Gritter 2004, p. 34-35. In de recentste druk van diens handboek heeft De Hullu 
zich hier ook nadrukkelijker bij aangesloten (zie De Hullu 2009, p. 166-167). 

31  Kennelijk anders De Valk 2009, p. 330. Zij ziet ruimte voor andere oriëntatie-
punten voor gevallen waarin sprake is van rechtstreeks daderschap, waar zij de 
omissie-, verboden toestand- en zorgplichtdelicten onder schaart. Ik zie echter 
niet in hoe er voor een rechtspersoon een plicht tot ingrijpen kan bestaan voor 
iets dat buiten zijn sfeer plaatsvindt. Die plicht is juist gekoppeld aan de 
maatschappelijke functie van de rechtspersoon en het is die maatschappelijke 
functie die tevens de omvang van diens sfeer bepaalt. 

32  In deze zin De Hullu 2009, p. 167; Van Elst 2006, p. 429; De Valk 2009, p. 299. 
Gritter 2007a, p. 51-52 voert het ontstaan van het criterium verder terug op het 
ATO-arrest (HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474 m.nt. B.V.A. Röling). 
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‘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 verdachte pleegt te ontstaan 
en die in het kader van de normale 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.’

33
 

 
Latere rechtspraak geeft meer duidelijkheid over de reikwijdte van het nor-
male bedrijfsvoeringscriterium. In de casus die leidde tot het Mazen in het 
net-arrest werd de reder die eigenaar was van een viskotter vervolgd voor 
het overtreden van de Visserijwet. Door de bemanningsleden van de viskot-
ter waren namelijk touwtjes aangebracht in de sleepnetten waardoor het 
mogelijk werd om de mazen van die netten te versperren of te verkleinen. In 
dit arrest overwoog de Hoge Raad als volgt: 
 
‘’s Hofs (…) oordeel moet aldus worden verstaan dat het feit aan de verdachte kan 
worden toegerekend in bovenbedoelde zin. Dat oordeel geeft geen blijk van een on-
juiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk in aanmerking genomen ’s Hofs vast-
stellingen die daarop neerkomen dat: 
(i) het uitoefenen van de zeevisserij tot de normale bedrijfsvoering van de verdachte 
behoort en dat in dat kader anderen, de bemanningsleden, ingevolge de tussen hen 
en de verdachte bestaande rechtsverhouding met behulp van de viskotter van de ver-
dachte en mede ten behoeve van haar de zeevisserij (feitelijk) hebben beoefend; 
(ii) op de in de bewezenverklaring genoemde dag verscheidene bemanningsleden de 
netten visklaar hebben gemaakt, waarbij touwtjes zijn aangebracht, alvorens de 
schipper heeft bevolen de netten in het water te laten zakken, welke werkwijze al ge-
durende de hele reis werd toegepast (…) en welke – verboden – wijze van vissen me-
de de verdachte dienstig is geweest, nu het Hof aannemelijk heeft geacht dat 
daardoor meer vis kan worden gevangen (…).’

34
 

 
Uit dit arrest valt af te leiden dat de betreffende gedraging in het algemeen 
binnen de bedrijfsvoering moet passen. De specifieke verboden wijze waar-
op die gedraging plaatsvindt hoeft daar niet noodzakelijkerwijs onder te val-
len, hetgeen voor deze casus inhield dat beslissend was of het vissen binnen 
de normale bedrijfsvoering viel en niet of ook de verboden wijze van vissen 
(dus met behulp van de aangebrachte touwtjes) daaronder kon worden ge-
schaard.35 Bij de beoordeling of de gedraging binnen de normale bedrijfsvoe-
ring past, dient men aldus, om met Van Elst te spreken, de gedraging van 

 
 

33  HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 m.nt. ’t Hart (Furazolidon). 
34  HR 29 maart 2005, LJN AR7619 (Mazen in het net). 
35  Advocaat-generaal Vellinga benadrukte daarentegen juist dat de verboden 

gedraging (dus met behulp van de touwtjesmethode) tot de normale bedrijfs-
voering moest behoren. 
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diens strafbare karakter te abstraheren.36 Terugkomend op de eerder be-
sproken constructies van toerekening kan gesteld worden dat de Hoge Raad 
in dit arrest duidelijk voor toerekening in de zin van ‘aanmerken’ kiest. Niet 
de verboden wijze van vissen, maar het vissen als zodanig wordt aan de 
rechtspersoon toegerekend. De vraag of de manier van vissen in strijd was 
met de Visserijwet wordt pas na toerekening beoordeeld. 

Hoewel de Hoge Raad het bedrijfsvoeringscriterium hier aanvult 
met het baatcriterium, biedt het zelfstandig ook voldoende grondslag voor 
daderschap. Overigens zal het bedrijfsvoeringsargument in de praktijk vaak 
versterkt worden door een combinatie met (zoals hier) het baatcriterium of 
het niet (afdoende) betrachten van de benodigde zorg om een regelconfor-
me uitvoering van de werkzaamheden te garanderen.37 Het plaatsvinden van 
een gedraging die past binnen de normale bedrijfsvoering, terwijl de rechts-
persoon op dat punt onvoldoende zorg heeft betracht om ervoor te zorgen 
dat de uitvoering van die werkzaamheden met inachtneming van de regelge-
ving zou geschieden, levert doorgaans immers voldoende grond voor dader-
schap op. 

In die gevallen waarin zelfs het verboden karakter van de gedraging 
tot de normale bedrijfsvoering behoort, zal de ‘redelijkheid’ van toerekening 
veelal direct vaststaan. De Hullu merkt in dat kader op dat het aantonen dat 
zelfs het verboden karakter onder de normale bedrijfsvoering valt tot be-
wijsproblemen kan leiden.38 Dit gaat immers al vrij ver in de richting van het 
aantonen van het bestaan van een zeker organisatieklimaat waarbinnen het 
plaatsvinden van strafbare feiten een zeker structureel of terugkerend karak-
ter heeft, dan wel dat hier niet afwijzend tegenover wordt gestaan. Des te 
opvallender is dat dit bewijsaspect in de gepubliceerde rechtspraak tot wei-
nig problemen leidt. Een voorbeeld waarin het daderschap grotendeels 
voortvloeide uit de door het management gecreëerde organisatiecultuur is 
terug te vinden in het vonnis van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 8 sep-
tember 2009.39 De omstandigheid dat de medewerkers op eigen initiatief de 
regelgeving inzake asbestsanering hadden overtreden stond niet aan toere-
kening in de weg nu deze overtreding paste binnen de organisatiecultuur die 
door het management zelf in het leven was geroepen. Voor de overige situa-
ties, waarin niet zozeer sprake is van een dusdanige organisatiecultuur, is van 

 
 

36  Van Elst 2006, p. 429. 
37  Het gerechtshof had in zijn oordeel ook de in redelijkheid te vergen zorg 

betrokken. De reden waarom de Hoge Raad dit niet doet houdt vermoedelijk 
verband met het feit dat advocaat-generaal Vellinga concludeerde dat het 
gerechtshof uitgegaan was van een onjuiste feitelijke verhouding tussen de 
rechtspersoon en de andere betrokkenen. 

38  De Hullu 2009, p. 167. 
39  Rechtbank ’s-Hertogenbosch 8 september 2009, LJN BJ7033 (Asbestsanering). 
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belang of het gaat om een eenmalige overtreding40 of om een meer frequent 
terugkerend patroon. Indien bijvoorbeeld kan worden aangetoond dat het 
plaatsvinden van strafbare feiten een zeker periode heeft voortgeduurd, of 
dat de leidinggevenden actief betrokken zijn geweest bij de bedrijfsvoering, 
hetgeen bij kleine rechtspersonen in de regel het geval zal zijn, dan zal het 
bewijs dat de verboden gedragingen die in het kader van de ondernemings-
activiteiten zijn ondernomen deel uitmaken van de normale bedrijfsvoering 
doorgaans snel geleverd zijn. Deze factoren, het structurele karakter en de 
actieve betrokkenheid, keren ook terug in de jurisprudentie. In de hier op-
genomen jurisprudentie is dit bijvoorbeeld terug te zien in het vonnis van de 
Rechtbank ’s-Gravenhage van 28 januari 200841 waarin zelfs benadrukt 
wordt dat de leiding meerdere malen actief op de verboden gedragingen 
heeft aangestuurd. Een voorbeeld waarin het behoren tot de normale be-
drijfsvoering van de verboden gedraging uit de frequentie van overtredingen 
wordt afgeleid is terug te vinden in een arrest van het Gerechtshof Arnhem 
inzake het tot een horecagelegenheid toelaten van een in kennelijke staat 
van dronkenschap verkerende persoon.42 In deze zaak bleek uit een getui-
genverklaring van een personeelslid dat er geen duidelijke instructies waren 
inzake de omgang met beschonken klanten en dat er ‘zo vaak’ dronken 
mensen in het café aanwezig waren. De frequentie van het plaatsvinden van 
de gedraging kan daarnaast ook een belangrijke rol spelen in het kader van 
het laatste door de Hoge Raad genoemde subcriterium ter vaststelling van 
daderschap: het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid kan worden 
gevergd met het oog op het (verdere) voorkomen van de gedraging. Op dit 
aspect zal in de navolgende paragraaf nader in worden gegaan. 

 
 

 
 

40  Dit aspect werd bijvoorbeeld door het Gerechtshof Arnhem meegewogen in zijn 
arrest van 28 november 2008, LJN BG5582 (Kalveren vervoeren). Verderop zal 
nader op dit arrest worden ingegaan. 

41  Rechtbank ’s-Gravenhage 28 januari 2008, LJN BC2824 (Novum Nederlands 
Nieuws B.V.). 

42  Gerechtshof Arnhem 20 mei 2009, LJN BI4676 (Toelaten van een in staat van 
dronkenschap verkerend persoon door een horecagelegenheid). Een vergelijk-
bare redenering keert terug in rechtbank Utrecht 24 maart 2009, LJN BH7571 
(Wichelroede): ‘het lokaliseren van leidingen door middel van een wichelroede 
paste in de normale bedrijfsvoering van verdachte. Deze methode werd reeds 
gedurende lange tijd gehanteerd en door de verantwoordelijk leidinggevende 
geaccepteerd. Onder die omstandigheden moeten in redelijkheid de gedragingen 
van [werknemer A] en [werknemer B] aan verdachte worden toegerekend.’ 
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3 Zorgvuldig gedrag in relatie tot daderschap 

Verruimde IJzerdraadcriteria 
Als laatste van de vier door de Hoge Raad genoemde subcriteria dienend ter 
beoordeling van de vraag of de (verboden) gedraging heeft plaatsgevonden 
in de sfeer van de rechtspersoon kan worden gekeken naar de zogeheten IJ-
zerdraadcriteria. Op grond van deze criteria kan een rechtspersoon als dader 
worden aangemerkt indien deze erover vermocht te beschikken of de ver-
boden handelingen al dan niet zouden plaatsvinden en verdachte het plaats-
vinden van die handelingen heeft aanvaard of placht te aanvaarden.43 Het 
gaat hier dus om een tweetal aspecten. Enerzijds het beschikkingscriterium 
(kunnen ingrijpen) en anderzijds het aanvaardingscriterium (blijkbaar billij-
ken). Het beschikkingscriterium duidt op het uit kunnen oefenen van zeg-
genschap, waarbij de daadwerkelijke zeggenschap bepalend is, niet de 
officiële juridische verhoudingen. Aldus moet de rechtspersoon feitelijk ge-
zien over de mogelijkheid (de macht) beschikken om de desbetreffende ver-
boden gedraging te bewerkstelligen dan wel om deze te voorkomen. Met 
betrekking tot die preventie spreekt Gritter in het kader van het functioneel 
daderschap van natuurlijke personen over het beschikken over een zodanige 
(hiërarchische) positie welke de functioneel dader in de gelegenheid stelt om 
de fysiek pleger terug te fluiten.44 Voor beschikken is aldus een positie nood-
zakelijk die een daadwerkelijke mogelijkheid tot ingrijpen of sturing mee-
brengt.45 Daarnaast speelt het punt dat – wil men daadwerkelijk in kunnen 
grijpen – men ook op de hoogte moet zijn van de desbetreffende gedraging 
of soortgelijke gedragingen. Dit kenniselement wordt evenwel meer onder 
de aanvaarding van de gedraging geschaard. Men kan immers alleen die ge-
dragingen aanvaarden waarvan men weet dat deze plaatsvinden of kunnen 
gaan vinden. Tot voorheen werd in het aanvaarden in de regel een zeker op-
zetvereiste ingelezen.46 De IJzerdraadcriteria zijn daarmee ook het enige 
subcriterium voor daderschap waarin een enigszins subjectieve(re) invals-
hoek valt waar te nemen. De andere drie subcriteria knopen overwegend 
aan bij objectieve factoren. Volgens De Hullu dient het met strafrechtelijke 
aansprakelijkheid verweven subjectieve element al gedeeltelijk bij de vraag 
naar daderschap aan bod te komen.47 Nochtans heeft het ingelezen opzetver-
 
 

43  HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 m.nt. B.V.A. Röling (IJzerdraad). 
44  E. Gritter, ‘Functioneel plegen door een natuurlijk persoon’, in: J.B.J. van der 

Leij (red.), Plegen en deelnemen, Deventer: Kluwer 2007a, p. 20-21. 
45  Torringa 1984, p. 35; Van Woensel 1993, p. 95-96. 
46  R. van Elst, Strafbare rechtspersonen en hun leidinggevers, Nijmegen: Ars Aequi 

Libri 1997, p. 33-34; Van Strien 2006, p. 241; Van Woensel 1993, p. 96-98; 
Wolswijk 2001, p. 1089; De Hullu 2009, p. 158-159. 

47  De Hullu 2005, p. 285-286; J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over leerstukken van 
strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006, 

 
 



H
or

nm
an

   
  C

on
cr

et
is

er
in

g 
va

n 
re

de
lij

ke
 to

er
ek

en
in

g;
 in

vu
lli

ng
 v

an
 d

e 
D

ri
jf

m
es

tc
ri

te
ri

a 
in

 d
e 

fe
ite

nr
ec

ht
sp

ra
ak

 
 

390 DD 2010, afl. 3/23 
 

eiste een relatief beperkte strekking. De reikwijdte van het opzet strekt zich 
in het kader van de daderschapsvraag enkel uit tot het aanvaarden van de 
delictsgedraging, daar waar opzet normaliter op alle delictsbestanddelen 
ziet.48 

In het Drijfmest-arrest heeft de Hoge Raad aan het aanvaardingscri-
terium een belangrijke uitbreiding gegeven.49 Thans moet onder aanvaarden 
mede worden begrepen: 
 
‘het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden 
gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.’ 
 
Door deze toevoeging komt het nalaten als grond voor aansprakelijkheid 
nog prominenter op de voorgrond te staan. Op zich is dit niet onredelijk, 
want als een rechtspersoon iets kan is het wel nalaten.50 Daarnaast gaat het 
in de rechtspraktijk vaak niet om één enkel handelen of nalaten, maar eer-
der om een combinatie van doen en laten.51 Door eerder verrichte handelin-
gen wordt een bepaald risico in het leven geroepen, het nalaten om vervol-
gens de benodigde voorzorgsmaatregelen te treffen ter afwending van dat 
gevaar leidt er dan uiteindelijk toe dat dit risico zich ook daadwerkelijk ver-
wezenlijkt. In dit kader werd door Van Woensel al betoogd dat het bewust 
niet voldoen aan de zorgvuldigheidseisen aanvaarding op kan leveren.52 Dit 
bewustheidsaspect – veelal opgevat als opzet – keert in de huidige formule-
ring van de Hoge Raad echter niet meer terug. De veel bekritiseerde ‘opzet’-
eis53 is daarmee door de Hoge Raad verlaten. Hoewel deze verruiming de 
IJzerdraadcriteria een beduidend objectiever karakter geeft, is de subjectie-

 
 

p. 152. Deze benadrukking van het subjectieve element keert in de jongste druk 
overigens niet meer terug. 

48  De Hullu 2009, p. 159. 
49  Communis opinio lijkt te worden dat deze uitbreiding ook is gaan gelden voor 

het functionele daderschap van natuurlijke personen. Gritter heeft diverse malen 
betoogd dat deze uitbreiding ook op hen van toepassing is (zie o.a. Gritter 2007a, 
p. 22 en 28-30). In de meest recente druk van zijn handboek heeft De Hullu zich 
daarbij aangesloten (De Hullu 2009, p. 157, 159 en 161). Deze uitbreiding laat 
overigens onverlet dat hetgeen van een natuurlijk persoon gevergd kan worden 
met het oog op het voorkomen van de gedraging niet samen zal vallen met 
hetgeen in dat kader van een rechtspersoon mag worden gevergd. Het feit dat de 
uitbreiding op beide van toepassing is, betekent niet dat de invulling ervan ook in 
beide gevallen gelijk zal zijn. 

50  Van Elst 1997, p. 24. 
51  Knigge 1992, p. 132-133; De Hullu 2009, p. 77. 
52  Van Woensel 1993, p. 98. 
53  Zie o.a. Wolswijk 2001, p. 1089, 1098-1100; Knigge 1992, p. 141; Van Elst 1997, 

p. 34; K. Rozemond, De methode van het materiële strafrecht, Nijmegen: Ars 
Aequi Libri 2006, p. 47. 
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ve component daarmee nog niet verdwenen. Welke zorg in redelijkheid ge-
vergd kan worden is, niettegenstaande dat deze zorg voor een groot deel aan 
de hand van objectieve factoren kan worden vastgesteld, uiteindelijk nog 
steeds een (rechts)persoon(s)gebonden beoordeling. Daarnaast volgt uit de 
‘redelijkheid’ van de te vergen zorg ook dat het risico bij de rechtspersoon 
bekend was, dan wel bekend had kunnen zijn. Aansprakelijkheid voor risi-
co’s die de rechtspersoon (in alle redelijkheid) niet kon kennen of voorzien 
zou mijns inziens uitgesloten moeten zijn. 

De zorg die van de rechtspersoon kan worden gevergd zal steeds 
bepaald moeten worden aan de hand van de omstandigheden van het geval 
nu de aard en de omvang van het gevaarzettende karakter van de gedraging 
per geval verschillen. In het kader van die vraag zal de omvang van de (te 
vergen) zorg afgewogen moeten worden tegen de omvang van het risico.54 
Dit risico wordt gevormd door de waarschijnlijkheid dat de gedraging on-
danks de getroffen voorzorgsmaatregelen toch plaats zal vinden en de ernst 
van die gedraging. Voor de vraag of er sprake is van aanvaarding is uiteinde-
lijk bepalend of de verdachte voldoende zorg heeft betracht ten opzichte van 
dat risico. De mate van zorg is dus in de eerste plaats gekoppeld aan het risi-
co en niet aan de bij de rechtspersoon beschikbare financiële middelen, des-
kundigheid, personeelsleden en/of tijd om die zorg te waarborgen. Proble-
men op die gebieden zijn dan ook omstandigheden die in beginsel steeds 
voor eigen rekening van de rechtspersoon komen. Daarnaast zullen de eisen 
die het strafrecht stelt veelal niet overeenkomen met de bedrijfseconomische 
prioriteitstelling binnen de rechtspersoon. Het gaat in dat kader immers om 
werkzaamheden die plaats moeten vinden en om de zorgvuldigheid die men 
daarbij (in meerdere opzichten) wil betrachten. Tussen moeten en willen zit 
echter nog een duidelijke rangschikking die in de strafrechtspraktijk ook re-
gelmatig doorklinkt. Dat de rechtspraak in dit kader een strenge maatstaf 
hanteert (zeker daar waar het veiligheidsnormen betreft) blijkt ook uit de 
hierboven opgenomen jurisprudentie waarin noch het in zijn algemeenheid 
voeren van een gedegen veiligheidsbeleid,55 noch het feit dat de werkzaam-
heden door professionele instructeurs werden uitgevoerd,56 afdoende was 
om van voldoende zorg te spreken. Factoren waaruit de onvoldoende zorg 
kan worden afgeleid zijn, onder andere, het ontbreken van een risico-
inventarisatie en -evaluatie,57 het ontbreken van een implementatie van een 

 
 

54  Vgl. C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag: Boom Juridische 
uitgevers 2000, p. 173-219. 

55  Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, LJN BC6022 (Ongeval bouwplaats). 
56  Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 oktober 2008, LJN BF9498 (Veiligheids-

gordel). 
57  Rechtbank Roermond 27 januari 2009, LJN BH1649 (Schoonmaken dak). 
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formeel beveiligingsplan en onvoldoende controle op naleving van veilig-
heidsvoorschriften58 of het niet hanteren van controlelijsten.59 
 
De vraag welke zorg in redelijkheid kan worden gevergd met het oog op het 
voorkomen van een gedraging kan geruisloos overlopen in de vaststelling 
van culpa. Desalniettemin dient de vraag naar daderschap mijns inziens 
dogmatisch gezien wel te worden onderscheiden van de vaststelling van cul-
pa. Voor de aanname van culpa is immers noodzakelijk dat de gedraging als 
aanmerkelijk onvoorzichtig en verwijtbaar kan worden gekwalificeerd. Met 
de vaststelling dat de rechtspersoon niet de zorg heeft betracht die in rede-
lijkheid kon worden gevergd ter voorkoming van de gedraging, is die aan-
merkelijke onvoorzichtigheid nog niet gegeven. Daarvoor zal de gedraging 
zelf aan de geldende zorgvuldigheidsnormen moeten worden getoetst. De 
vraag of er een gedraging is en de kwalificatie van die gedraging moeten van 
elkaar gescheiden blijven. 
 
Zorgvuldigheid als antoniem

60 van daderschap? De dogmatiek 
Volgens Gritter is de vraag naar daderschap verrijkt geraakt met normatieve 
componenten die normaliter als gevolg van de onderverdeling in de subjec-
tieve en de objectieve zijde van het strafbare feit eerder in verband worden 
gebracht met de verwijtbaarheidsvraag.61 Waar een beroep op het voldoen 
aan de maximaal, dan wel redelijk te vergen zorg voorheen als een beroep 
op de ongeschreven schulduitsluitingsgrond afwezigheid van alle schuld 
werd gezien en dus de verwijtbaarheid van het feit weg zou nemen,62 is dit 
aspect volgens Gritter thans onderdeel geworden van het strafrechtelijk ge-
dragingsbegrip. Daderschap zou immers onzorgvuldigheid impliceren, zodat 
daderschap en zorgvuldig gedrag tegengestelde begrippen zijn.63 Als een 
verdachte alles in het werk heeft gesteld dat in redelijkheid van hem kon 
worden verwacht met het oog op het voorkomen van de (verboden) gedra-
ging of het strafbaar gestelde gevolg, dan zou die zorgvuldigheid in de weg 
staan aan het aannemen van daderschap, hetgeen altijd dient te resulteren in 
vrijspraak.64 In de gebruikelijke opvatting wordt een dergelijk verweer als 
schulduitsluitingsgrond opgevat en, behoudens bij culpoze delicten, pas op 
 
 

58  Rechtbank Middelburg 30 september 2009, LJN BK0742 (Scheepswerf). 
59  Rechtbank ’s-Hertogenbosch 17 december 2009, LJN BK6831 (Kermisattractie). 
60  De term antoniem is ontleend aan E. Gritter, ‘De antonimiteit van daderschap en 

zorgvuldig gedrag’, in: B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk, Pet af. Liber 
amicorum D.H. de Jong (De Jong-bundel), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 
2007b en betekent tegengesteld van betekenis. 

61  Gritter 2007b, p. 63. 
62  Zie HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476 (Aflatoxinepinda’s). 
63  Gritter 2007b, p. 64. 
64  Gritter 2007b, p. 63. 
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elementsniveau aan de orde gesteld,65 hetgeen bij honorering resulteert in 
ontslag van alle rechtsvervolging. Dit aangezien het voldoen aan de in rede-
lijkheid te vergen zorg maakt dat de normovertreding (de delictsgedraging) 
niet aan de dader kan worden verweten. Van hem kan in dat kader immers 
alleen een (stevige) inspanningsverplichting worden gevergd en geen – naar 
een risicoaansprakelijkheid afglijdende – resultaatsverplichting.66 Ook Van 
Elst meent dat het voldoen aan de in redelijkheid te vergen zorgvuldigheid 
tot vrijspraak moet leiden, doch alleen indien de toerekening is gebaseerd op 
de IJzerdraadcriteria, aangezien in zo’n situatie niet van aanvaarding kan 
worden gesproken. Bij de hantering van andere daderschapscriteria ligt ont-
slag van alle rechtsvervolging in het verschiet.67 Hierdoor wordt de mogelijk-
heid opengelaten om, in weerwil van het zorgvuldige gedrag, toch dader-
schap aan te nemen op grond van de andere door de Hoge Raad genoemde 
subcriteria. Met Gritter ben ik van mening dat een dergelijke constructie niet 
de bedoeling van de Hoge Raad kan zijn geweest.68 Zorgvuldig gedrag staat 
in dat opzicht in een bijzondere verhouding jegens de andere daderschapscri-
teria. In wezen vormt zorgvuldigheid een ondergrens voor toerekening en in 
die hoedanigheid functioneert het criterium tevens als corrigerende factor 
ten opzichte van de andere daderschapscriteria.69 

Bij een toerekeningsconstructie zoals het daderschap van de rechts-
persoon komt het uiteindelijk altijd neer op het (in redelijkheid) toerekenen 
van gedragingen van (al dan niet identificeerbare) natuurlijke personen aan 
de rechtspersoon. Het treffen van alle maatregelen die maximaal, dan wel in 
redelijkheid gevergd kunnen worden van de rechtspersoon ter voorkoming 
van het plaatsvinden van die gedragingen, staat aan een dergelijke toereke-
ning in de weg. Eisen wat in redelijk niet meer gevergd kan worden komt 
immers per definitie neer op onredelijke toerekening. Nu het hier een toere-
keningsverweer betreft ligt de focus niet zozeer op bestrijden van het karak-
ter van de feitelijke gedraging – die gedraging van een werknemer kan best 
onzorgvuldig zijn – maar juist op het feit dat die (mogelijk onzorgvuldige) 
gedraging voor rekening komt van de verantwoordelijk gestelde rechtsper-
soon. In de praktijk zullen beide aspecten, vaststelling van de gedraging en 
de kwalificatie daarvan, overigens vaak samenvallen. Uit het voorgaande 

 
 

65  Zie M. Kessler, ‘Afwezigheid van alle schuld in de economische rechtspraak’, in: 
M.J. Borgers, I.M. Koopmans en F.G.H. Kristen (red.), Verwijtbare uitholling van 
schuld?, Nijmegen: Ars Aequi Libri 1998, p. 81-87. 

66  Kessler 1998, p. 82. 
67  Van Elst 2006, p. 434. 
68  Gritter 2007b, p. 69. 
69  Gritter 2007b, p. 64 en 69. 
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volgt dat voor de rechtspersoon het voldoen aan zorgvuldig gedrag een da-
derschapsuitsluitingsgrond vormt.70 
 
In de gepubliceerde rechtspraak over de strafbaarheid van de rechtsperso-
nen keren zorgvuldig gedrag verweren met enige regelmaat terug. Het speci-
fieke aspect van antonimiteit van daderschap en zorgvuldig gedrag is bij mijn 
weten slechts eenmaal in de jurisprudentie aanvaard. Op dit (hierboven op-
genomen) arrest van het gerechtshof Arnhem zal hieronder worden inge-
gaan. 
 
Zorgvuldigheid als antoniem van daderschap? De rechtspraktijk 
Het bij verstek gewezen arrest van het Gerechtshof Arnhem71 betrof de ver-
volging van een onderneming vanwege misstanden bij een door die rechts-
persoon uitgevoerd veetransport. De rechtspersoon werd verweten in strijd 
te hebben gehandeld met het dierenwelzijn door de na een eerdere aflossing 
resterende kalveren verder te vervoeren in een niet volledig gereinigde la-
dingruimte. Dit verder vervoeren en het niet volledig reinigen zijn gedragin-
gen die feitelijk zijn verricht door één van verdachtes werknemers. Voor de 
beoordeling of deze gedragingen aan de verdachte kunnen worden toegere-
kend maakt het hof gebruik van de Drijfmestcriteria. Daarbij staat het oriën-
tatiepunt – het plaatsvinden of verrichten van de gedraging binnen de sfeer 
van de rechtspersoon – centraal. Het enkele feit dat de overtreding tijdens de 
uitvoering van werkzaamheden van de werknemer heeft plaatsgevonden 
(het eerste subcriterium) acht het hof daarvoor nog niet toereikend. Om-
trent het tweede subcriterium overwoog het hof dat het vervoeren van kal-
veren weliswaar tot de normale bedrijfsvoering behoorde, maar niet de 
concrete wijze waarop de medewerker daar uitvoering aan heeft gegeven. 
Het hof kent hier aldus een zekere betekenis toe aan het verboden karakter 
van de gedraging. Uit het eerder aangehaalde Mazen in het net-arrest72 valt 
daarentegen af te leiden dat het feit dat het vervoeren van kalveren tot de 
normale bedrijfsvoering behoort in principe voldoende is. Strikt genomen 
brengt het afwijken van gebruiken of voorschriften dus nog niet automatisch 
mee dat de gedraging niet onder de normale bedrijfsvoering valt. Deze uitleg 
creëert echter wel de mogelijkheid voor een haast onbegrensde toerekening. 
Het merendeel van de onder werktijd verrichte gedragingen zal namelijk wel 
op enigerlei wijze gerelateerd zijn aan de bedrijfsvoering. Dergelijke werk-
zaamheden worden door medewerkers immers verricht in het kader van de 

 
 

70  Zo ook De Hullu 2009, p. 169. Gritter zelf gaat overigens beduidend verder door 
het voldoen aan de maximaal te vergen zorg als een algemene daderschaps-
uitsluitingsgrond op te vatten. Zo ver zou ik persoonlijk niet willen gaan. 

71  Gerechtshof Arnhem 28 november 2008, LJN BG5582 (Kalveren vervoeren). 
72  HR 29 maart 2005, LJN AR7619 (Mazen in het net). 
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uitoefening van hun functie. Een begrenzing van de (potentiële) reikwijdte 
van dit criterium is derhalve zeer wenselijk. Nu het hier gaat om de toereke-
ning van gedragingen van medewerkers aan de rechtspersoon is het redelijk 
om juist het treffen van maatregelen ter voorkoming van het plaatsvinden 
van bepaalde gedragingen als begrenzende omstandigheid te hanteren. Ook 
De Hullu stelt dat het moeilijk verenigbaar is om een gedraging die de 
rechtspersoon juist tracht te voorkomen toch als tot de normale bedrijfsvoe-
ring behorend te bestempelen.73 Het Gerechtshof Arnhem stelt zich blijkens 
dit arrest eveneens op die lijn. De door de interne organisatie gestimuleerde 
regelconforme uitvoering van werkzaamheden en de inspanningen van de 
rechtspersoon ter voorkoming van dergelijke overtredingen (het beschik-
baar stellen van voldoende materiaal, het verplicht stellen van het gebruik 
van dat materiaal en de toereikende instructies,74 voorlichting en opleiding) 
leiden het hof tot het oordeel dat de verdachte die zorg heeft betracht die in 
redelijkheid ter voorkoming van deze gedraging kon worden gevergd. Waar 
in andere uitspraken waarin eenzelfde verweer is gevoerd, dit nog wel eens 
verworpen wil worden met het argument dat de controle op naleving van de 
gegeven instructies gebrekkig was,75 valt in deze zaak op dat het gerechtshof 
controle door de rechtspersoon klaarblijkelijk niet eens nodig achtte. Los 
van het feit dat controle in dit geval moeilijk zou zijn geweest, zal ook het feit 
dat het hier geen veiligheidsnorm betrof hebben meegewogen in de beoor-
deling van wat in redelijkheid nog mocht worden gevergd van de rechtsper-
soon. Aan het totaal van de genomen maatregelen verbindt het hof de 
conclusie dat de gedraging niet tot de normale bedrijfsvoering van de rechts-
persoon behoort, dat deze hem niet dienstig is geweest en dat de rechtsper-
soon, hoewel deze over de gedraging van de medewerker kon beschikken, 
de desbetreffende gedraging niet heeft aanvaard. De Hullu gaat in zijn be-
spreking nog een stapje verder. Zijns inziens wordt het zelfs twijfelachtig of 
de betrokkene bij dusdanig eigenmachtig optreden nog wel werkzaam is ge-
weest ten behoeve van de rechtspersoon.76 

Hoewel in deze zaak de meeste argumenten tegen toerekening plei-
ten, is het ook mogelijk dat de verschillende subcriteria in een specifieke ca-
sus verschillende richtingen opwijzen. Voor die gevallen zou ik willen stellen 
dat het bedrijfsvoeringscriterium en de (verruimde) IJzerdraadcriteria door-
slaggevend moeten zijn. De toegevoegde waarde van de andere twee subcri-
teria zit mijns inziens vooral in het feit dat het niet voldoen aan die criteria 

 
 

73  De Hullu 2009, p. 169. 
74  Dit aspect vormde juist een probleem in Rechtbank Dordrecht 5 maart 2008, 

LJN BC6022 (Ongeval bouwplaats). 
75  Zie bijvoorbeeld Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 oktober 2008, LJN BF9498 

(Veiligheidsgordel). 
76  De Hullu 2009, p. 169. 
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een indicatie vormt voor het niet tot de sfeer van de rechtspersoon behoren 
op grond waarvan voor een andersluidend bevestigend daderschapsoordeel 
van de rechter nadere onderbouwing gevergd zou mogen worden. In de re-
gel zullen gedragingen verricht door personen die niet (direct) werken in 
dienst van de rechtspersoon immers niet tot diens sfeer behoren. Toch toe-
rekenen rechtvaardigt dan een extra motivering, bijvoorbeeld door te ver-
wijzen naar een gesloten overeenkomst van opdracht. Ook ligt in die situa-
ties de beschikkingsmacht minder snel voor de hand (dat heeft men in de 
regel alleen ten opzichte van ondergeschikten) en ook het behoren tot de 
normale bedrijfsvoering roept dan in eerste instantie vragen op. In dergelijke 
omstandigheden zal de rechter dus nader moeten motiveren welke aanvul-
lende factoren het desondanks toch redelijk maken om de desbetreffende 
gedraging aan de rechtspersoon toe te rekenen. Hetzelfde geldt voor het 
baatcriterium. Indien blijkt dat de werknemer vooral uit was op eigen finan-
cieel gewin (eventueel zelfs ten koste van de rechtspersoon), dan zal de rech-
ter met een goede aanvullende motivering moeten komen waarom hij toch 
van mening is dat toerekening gepast is. 

Samenvattend kan gesteld worden dat daderschap in beginsel aan de 
hand van objectieve factoren dient te worden vastgesteld, waarbij het be-
drijfsvoeringscriterium en de IJzerdraadcriteria het zwaarst wegen, maar dat 
het voldoen aan de in redelijkheid te vergen zorg in dat kader dienst doet als 
corrigerende factor waardoor op dat voorlopige oordeel teruggekomen dient 
te worden. Deze voor zorgvuldig gedrag weggelegde corrigerende rol is niet 
alleen wenselijk om een ondergrens voor daderschap aan te geven, maar te-
vens omdat het een van de weinige maatstaven is die specifiek op de rechts-
persoon als zelfstandig en volwaardig rechtssubject lijkt te zijn toegesneden. 

4 Maatschappelijk verkeerscriterium 

Een door de Hoge Raad niet genoemd, maar in de jurisprudentie wel met 
enige regelmaat terugkerend criterium is het door Knigge in het strafrecht 
geïntroduceerde maatschappelijk verkeerscriterium.77 Dit aan het civielrech-
telijke Kleuterschool Babbel-arrest78 ontleende criterium gaat uit van de 
vraag of de gedraging in het maatschappelijk verkeer te gelden heeft als een 
gedraging van de rechtspersoon.79 Net als het door de strafkamer van de Ho-
ge Raad naar voren gebrachte criterium van de redelijke toerekening vormt 
het maatschappelijk verkeerscriterium een open benadering welke nadere 
concretisering vergt. Een nadere invulling die in de jurisprudentie overigens 

 
 

77  Knigge 1992, p. 128-154. 
78  HR 16 april 1979, NJ 1980, 34 m.nt. C.J.H. Brunner (Kleuterschool Babbel). 
79  Knigge 1992, p. 129. 
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ook (in meer of mindere mate) plaatsvindt.80 De Valk spreekt in dit kader 
over een multi-factorbenadering,81 een omschrijving die evenzeer op het cri-
terium van redelijke toerekening van toepassing is. Nu beide constructies 
nadere invulling behoeven kan mijns inziens worden gesteld dat het redelijke 
toerekeningscriterium en het maatschappelijk verkeerscriterium eerder als 
synoniemen dan alternatieven van elkaar dienen te fungeren, ondanks dat 
dit in de rechtspraak niet altijd het geval is. In de recente rechtspraak wordt 
het maatschappelijk verkeerscriterium tegenwoordig veelal gebruikt als ar-
gument gebruikt om aan te tonen dat de gedraging plaatsvond binnen de 
sfeer van de rechtspersoon en derhalve in redelijkheid aan deze kan worden 
toegerekend. Persoonlijk kan ik me ook geen geval voorstellen waarin een 
gedraging die niet plaatsvindt binnen de sfeer van de rechtspersoon toch in 
het maatschappelijk verkeer als diens gedraging te gelden heeft. De factoren 
die bepalen of iets in het maatschappelijk verkeer als gedraging van een 
rechtspersoon heeft te gelden zijn uiteindelijk immers dezelfde als die bepa-
len of een gedraging in redelijkheid aan haar kan worden toegerekend. Aan-
sluitend kan worden gesteld dat de relevantie van de benaming van de 
overkoepelende maatstaf van betrekkelijke waarde is. De Hullu meent dat 
het vooral aan moet komen ‘op de nadere criteria en de uitwerking en toe-
passing’ van die maatstaf.82 Mogelijkerwijs heeft de Hoge Raad de maat-
schappelijk verkeersformulering willen vermijden aangezien deze te veel 
associaties oproept met het civiele recht waarin begrippen als toerekening en 
schuld toch een wat andere rol spelen dan in het strafrecht.83 In Knigges be-
toog zijn echter geen aanknopingspunten te vinden waaruit af te leiden valt 
dat hij een dusdanige uitleg voor zou staan. Een ander punt is dat de ver-
keersopvattingen niet altijd eenduidig of voorhanden zijn, zodat deze zeker 
in de meer omstreden zaken geen uitsluitsel zullen geven.84 Dit sluit aan bij 
de kritiek uit civielrechtelijke hoek dat een opvatting met enige regelmaat 
pas tot de verkeersopvattingen gaat behoren nadat de Hoge Raad in die zin 
heeft besloten.85 

 
 

80  Zie voor een uitgebreide motivering het opgenomen vonnis van de Rechtbank 
Almelo 29 mei 2009, LJN BI5891 (St. Vrijwillig Leven). In Gerechtshof Arnhem 
20 mei 2009, LJN BI4676 (Toelaten van een in staat van dronkenschap 
verkerend persoon door een horecagelegenheid) en Gerechtshof ’s-Gravenhage 
16 december 2009, LJN BK6800 (Novum Nederlands Nieuws B.V., hoger 
beroep) wordt met een kortere motivering volstaan. 

81  De Valk 2009, p. 305. 
82  De Hullu 2005, p. 287. 
83  In deze zin Van Strien 2006, p. 236 en De Valk 2009, p. 307-308. 
84  De Hullu 2009, p. 172. 
85  Zie C.H. Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige daad (diss. Groningen), 

Deventer: Kluwer 2000, p. 207 (met verdere verwijzingen aldaar). 
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De recente jurisprudentie geeft overigens geen blijk van het gebruik van het 
maatschappelijk verkeerscriterium als machtswoord. De Rechtbank Almelo 
zet in de zaak tegen de Stichting Vrijwillig Leven (verder: SVL) uitvoerig 
uiteen waarom zij van mening is dat de desbetreffende gedragingen van de 
bestuursleden (kortweg: het verschaffen van een middel ten behoeve van 
zelfdoding) in het maatschappelijk verkeer te gelden hebben als gedragingen 
van de stichting.86 De rechtbank merkt in dat kader onder meer op dat ver-
dachtes voorzitter namens haar in contact is getreden met de familie, dat 
verdachtes voorzitter als gevolmachtigde was aangewezen om behulpzaam 
te zijn bij de levensbeëindiging, dat alle bestuursleden contact hebben gehad 
met de familie en het slachtoffer en dat de nabestaanden ervan overtuigd 
waren dat de hulp bij zelfdoding werd verleend door de SVL. Uit deze om-
standigheden leidt de rechtbank af dat ‘door geen van de betrokkenen on-
derscheid werd gemaakt tussen de [stichting, MJH] met [medeverdachte] als 
voorzitter en [medeverdachte] als privé-persoon’, aldus hebben de gedragin-
gen van de voorzitter in het maatschappelijk verkeer als gedragingen van de 
rechtspersoon te gelden. Opvallend is dat de rechtbank het in het maat-
schappelijk verkeer te gelden hebben motiveert aan de hand van een verte-
genwoordigingsconstructie. Toepassing van de Drijfmestcriteria zou overi-
gens tot dezelfde conclusie hebben geleid. Deze criteria zijn zoals de recht-
bank zelf al stelt immers niet beperkt tot commerciële instellingen, en dus 
eveneens van toepassing op niet-commerciële instellingen en publiekrechte-
lijke rechtspersonen. De voorliggende gedragingen maken immers overdui-
delijk onderdeel uit van de normale bedrijfsvoering van de verdachte, al is de 
term organisatievoering in dezen wellicht passender. Nota bene is hier zelfs 
opzettelijk gehandeld door een orgaan van de verdachte, namelijk diens be-
stuur. Tevens kan het tot de sfeer van de rechtspersoon behoren worden af-
geleid uit de doelstelling en, niet in de laatste plaats, de naam van de 
stichting. Toerekening is onder deze omstandigheden dus alleszins redelijk. 

5 Restrictieve invulling Drijfmestcriteria 

Uit de jurisprudentie over het daderschap van de rechtspersoon blijkt dat 
het vaststellen van daderschap zelden tot grote problemen leidt. Veelal kan 
de rechter voldoende indicaties vinden om de gedragingen van medewerkers 
toe te rekenen aan de rechtspersoon. Vanuit dat oogpunt is het interessant 
om ook aandacht te besteden aan uitspraken waarin de rechter de toereke-
ningscriteria beduidend strenger hanteert. Een duidelijk voorbeeld hiervan 
zijn een drietal vonnissen van de Rechtbank Maastricht van 26 juni 2009.87 
 
 

86  Rechtbank Almelo 29 mei 2009, LJN BI5891 (St. Vrijwillig Leven). 
87  Rechtbank Maastricht 26 juni 2009, LJN BI9988, BI9989 en BI9990 (St. 

Zwerfjongeren Limburg). 
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Het betrof hier de vervolging van de algemeen-directeur, de financieel con-
troleur en een beleidsmedewerker van de Stichting Zwerfjongeren Limburg 
(verder: SZL) wegens het feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrifte.88 
Bij een interne controle zouden de verdachten tot de constatering zijn ge-
komen dat de gevoerde administratie dusdanig onvolledig was dat de beste-
ding van een deel van de ontvangen AWBZ-gelden niet kon worden verant-
woord. Het concrete verwijt dat de stichting vervolgens wordt gemaakt is dat 
deze bij de inhaalslag om die administratie weer op orde te krijgen meer 
uren en activiteiten zou hebben opgevoerd dan er daadwerkelijk hadden 
plaatsgevonden, zodat het tekort op deze wijze kon worden ingelopen. De 
voorliggende vraag is of die feitelijke administratieve handelingen toegere-
kend kunnen worden aan de rechtspersoon. De rechtbank wijst die toereke-
ning op twee gronden af. Allereerst is naar het oordeel van de rechtbank niet 
vast komen te staan dat het management op deze gedragingen heeft aange-
drongen, terwijl de desbetreffende medewerkers niet over een dusdanige po-
sitie beschikten, dat op basis daarvan hun vervalsende gedragingen al aan de 
stichting zouden kunnen worden toegerekend. Daarnaast waren er twijfels 
over de betrouwbaarheid van diverse afgelegde getuigenverklaringen om-
trent de wijze waarop de inhaalslag had plaatsgevonden. 

De beslissing van de rechtbank om de gedragingen niet toe te reke-
nen is interessant. De werkwijze lijkt op basis van het vonnis namelijk wijd-
verbreid te zijn binnen de organisatie, hetgeen op zich een duidelijke 
indicatie vormt voor het subcriterium van de normale bedrijfsvoering. Een 
hiërarchische positie van de betrokken medewerkers is hiervoor niet nood-
zakelijk. Daarbij zijn de gedragingen verricht ten behoeve van de rechtsper-
soon door personen in dienst van de SZL en zijn die gedragingen de stichting 
ook nog eens dienstig geweest in het kader van de door haar uitgeoefende 
werkzaamheden (baatcriterium). Tevens blijkt dat het managementteam uit 
hoofde van de kennis van één van zijn leden (de beleidsmedewerker in het 
bijzonder belast met de AWBZ-regeling) in ieder geval op de hoogte was 
van een aantal van de schriftvervalsingen. Deze wetenschap bij een orgaan 
als het managementteam impliceert de aanwezigheid van wetenschap bij de 
rechtspersoon.89 Hoewel die beleidsmedewerker zelf blijkbaar geen leiding-
gevende functie had, laat dit onverlet dat het managementteam als zodanig 
wel degelijk kon beschikken over het gedrag van de desbetreffende mede-
werkers. Uit het feit dat de rechtspersoon dit heeft nagelaten (mogelijkerwijs 
doordat de beleidsmedewerker de overige leden van het managementteam 
niet op de hoogte heeft gesteld (hetgeen als een interne organisatiefout moet 
worden gezien die voor rekening van de rechtspersoon komt en derhalve 
 
 

88  Het in het jurisprudentieoverzicht opgenomen vonnis betreft het vonnis gewezen 
in de zaak tegen de beleidsmedewerker. 

89  Van Elst 2006, p. 425. 
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mede diens daderschap kan funderen)), kan worden afgeleid dat de rechts-
persoon dit gedrag heeft aanvaard. Op deze punten acht ik de juridische ar-
gumentatie van de rechtbank dat niet aan de criteria voor daderschap van de 
rechtspersoon zou zijn voldaan niet heel erg overtuigend. Waarschijnlijk 
hebben de twijfels omtrent de waarde van de getuigenverklaringen en daar-
mee samenhangend het beperkte zicht op wat er feitelijk gezien nu precies 
heeft plaatsgevonden aanleiding gegeven tot een terughoudende invulling 
van de Drijfmestcriteria. Echter, indien twijfel de daadwerkelijke reden was 
om vrij te spreken, dan had de rechtbank de zaak ook alleen op grond van 
de onbetrouwbaarheid van de verklaringen af moeten doen. Door de huidi-
ge gevolgde redenering komt de rechtbank namelijk de facto uit bij de or-
gaantheorie. Deze theorie houdt in dat slechts van daderschap kan worden 
gesproken indien de verboden gedraging is verricht door een orgaan van de 
rechtspersoon dat optrad binnen de grenzen van diens bevoegdheid.90 Deze 
visie is door de Hoge Raad evenwel in het ATO-arrest al verworpen.91 Voor 
daderschap van rechtspersonen is niet vereist dat het strafbare feit altijd is 
terug te voeren tot een gedraging van een orgaan van de rechtspersoon. De 
mogelijkheden daarvoor zijn beduidend ruimer. Overigens is, wanneer vast-
staat dat er is opgetreden door een orgaan van de rechtspersoon, daderschap 
wel meteen gegeven. Een andere reden voor een terughoudende interpreta-
tie van de Drijfmestcriteria kan zijn geweest dat de rechtbank het niet wen-
selijk achtte om de drie verdachten als feitelijk leidinggevers te veroordelen. 
Dan had het echter meer voor de hand gelegen om de zaak af te doen op de 
criteria voor feitelijk leidinggeven en niet via het ontbreken van daderschap 
van de rechtspersoon. 

6 Conclusie 

Centraal in deze bijdrage stond de vraag op welke wijze invulling werd gege-
ven aan de Drijfmestcriteria in de feitenrechtspraak. Uitgangspunt daarbij 
was steeds de vraag wanneer gedragingen in redelijkheid aan een rechtsper-
soon konden worden toegerekend. Die toerekening kan zowel getrapt als 
rechtstreeks plaatsvinden. Opvallend is dat in het merendeel van de juris-
prudentie niet uitdrukkelijk wordt ingegaan op de daderschapsvraag. Hieruit 
kan worden afgeleid dat het daderschap van de rechtspersoon in de praktijk 
tot weinig problemen leidt. Al is niet uitgesloten dat er in een aantal gevallen 
ook te gemakkelijk aan deze vraag voorbij wordt gegaan. Vanzelfsprekend is 
de hier besproken rechtspraak geselecteerd op het feit dat de daderschaps-
vraag hier wel uitvoerig in aan de orde wordt gesteld. In dat opzicht is deze 

 
 

90  Torringa 1984, p. 89; Van Elst 1997, p. 25. 
91  HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474 m.nt. B.V.A. Röling (ATO). 
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selectie en hetgeen naar aanleiding daarvan is besproken niet altijd even re-
presentatief voor de praktijk. Dat gezegd hebbende, is uit die recente (gese-
lecteerde) feitenrechtspraak wel een aantal zaken af te leiden. 

Zoals gezegd wordt er maar zelden uitdrukkelijk op de daderschaps-
vraag ingegaan. Indien dit wel gebeurt, is dit vaak naar aanleiding van het 
verweer dat de gedraging niet kan worden toegerekend. Daarbij valt op dat 
niet wordt volstaan met een machtswoord, maar dat de omstandigheden die 
de toerekening redelijk maken ook daadwerkelijk worden geconcretiseerd. 
Deze concretisering vindt daarbij zowel plaats binnen het stramien van de 
redelijke toerekening als (in enkele gevallen) onder de paraplu van het 
maatschappelijk verkeerscriterium. Gesteld kan worden dat beide grondsla-
gen voor daderschap in wezen als synoniemen fungeren. Het lijkt immers 
uitgesloten dat een gedraging die in redelijkheid niet kan worden toegere-
kend in het maatschappelijk verkeer toch als gedraging van de rechtspersoon 
heeft te gelden (of vice versa). Aan het oriëntatiepunt plaatsvinden binnen 
de sfeer van de rechtspersoon wordt in dit kader geen eigen invulling gege-
ven zodat de meerwaarde daarvan kan worden betwijfeld. 

De tweede relevante bevinding ziet op de genoemde nadere concre-
tisering. Bij de concretisering van de redelijke toerekening maakt de rechter 
in de meeste gevallen namelijk gebruik van alle door de Hoge Raad aange-
dragen subcriteria. Indien slechts met één subcriterium wordt volstaan, dan 
is dit vaak het gevolg van het feit dat de verdediging juist op dit punt toere-
kening heeft bestreden. Vaak ziet dat verweer dan op de IJzerdraadcriteria, 
met name op het niet aanvaarden. De verruiming die de Hoge Raad heeft 
aangebracht op de IJzerdraadcriteria – onder aanvaarden valt mede het niet 
betrachten van voldoende zorg ter voorkoming van de gedraging –, keert, 
niet geheel onverwacht, met name terug bij de vervolging wegens culpose 
delicten. Juist bij culpose delicten wil de rechter de concretisering van toere-
kening derhalve nog wel eens tot dit criterium beperken. Daar waar het niet 
voldoen aan de in redelijk te vergen zorg ter voorkoming van de gedraging 
daderschap op kan leveren, staat het wel voldoen aan die zorg aan toereke-
ning in de weg. Meer eisen dan dat in redelijkheid nog gevergd kan worden 
komt immers per definitie neer op onredelijke toerekening. Het voldoen aan 
de in redelijkheid te vergen zorg vormt in dat opzicht voor de rechtspersoon 
dan ook een daderschapsuitsluitingsgrond. 
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