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1  Inleiding

Voordat de strafbaarheid van de rechtspersoon was aanvaard, werd een bestuur-
der persoonlijk strafrechtelijk aansprakelijk gehouden voor eventuele strafbare
feiten die door of binnen diens onderneming werden begaan. Opvallend is dat
met de acceptatie van de zelfstandige strafbaarheid van de rechtspersoon er niet
alleen een aanspreekbaar rechtssubject bijkwam, maar dat dit rechtssubject (de
rechtspersoon) ook direct tot primair verantwoordelijke werd bestempeld.
Daarmee werd in gevallen van organisatiecriminaliteit de rechtspersoon de
voornaamste persoon om in strafrechtelijk opzicht aan te spreken en verdween
de leidinggevende meer naar de achtergrond. In het licht van ontwikkelingen in
de laatste decennia kan de vraag worden opgeworpen of hierin een kentering aan
het plaatsvinden is en de aandacht in het strafrecht voor de leidinggevende en
diens verantwoordelijkheden aan het herleven is. 

De recente fraudeschandalen en de banken-/kredietcrisis hebben ertoe geleid dat
grote ondernemingen en dan met name financiële instellingen tegenwoordig
kritischer worden bekeken en dat het vertrouwen in deze organisaties is afgeno-
men.1 Vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt getracht om
verklaringen te vinden voor het risicovolle gedrag van deze organisaties. In
toenemende mate lijkt daarbij bijzondere aandacht uit te gaan naar de persoonlij-
ke invloed en verantwoordelijkheid van (centrale) leidinggevende functionaris-
sen. Ook de samenleving lijkt behoefte te hebben aan concreet aanspreekbare
individuen boven, of in ieder geval naast, een abstracte entiteit als de rechtsper-
soon. Die behoefte lijkt weerklank te vinden bij justitie, bestuursrechtelijke

1 Nu de hausse aan mediaberichten over fraude in het bedrijfsleven is geluwd en de kredietcrisis zich
van een aanvankelijke bankencrisis heeft ontwikkeld tot een crisis waarin verschillende Europese
landen hun financiële verplichtingen niet meer na (dreigen te) kunnen komen, lijkt dit vertrouwen
overigens weer te herstellen. Het vertrouwen van de samenleving in grote ondernemingen blijkt erg
wispelturig en vertoont een duidelijke correlatie met negatieve berichtgeving in de media. De
vertrouwenskwestie deed zich dan ook met name voor toen de berichtgeving hierover op zijn
hoogtepunt was. Zie P. Dekker et al., Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2012|1, Den Haag:
Sociaal en Cultureel Planbureau 2012, p. 7-8.
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handhavers en politiek.2 Deze ontwikkeling is opvallend omdat de zelfstandige
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen juist is ingevoerd met het
oog op deze vormen van geïnstitutionaliseerd strafbaar gedrag. Het verwijt dat
aan de organisatie wordt gemaakt is immers meeromvattend en anders dan het
(soms beperkte) verwijt dat in de richting van bepaalde individuele betrokkenen
kan worden gemaakt. Juist het ingebed zijn van bepaald gedrag in een organisa-
tie en haar cultuur en de rol die organisatie- en omgevingsdynamiek daarbij
spelen, maken dat de rechtspersoon eigenlijk het rechtssubject bij uitstek is om
in dergelijke gevallen aan te spreken. Desondanks volstaat het enkel bestraffen
van een abstracte entiteit als de rechtspersoon vanuit strafrechtelijk en maat-
schappelijk oogpunt kennelijk niet.

Doel van deze bijdrage is het beschrijven en analyseren van de tendensen in
de persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevende functiona-
rissen. Indien een strafbaar feit is begaan door een rechtspersoon kan volgens
artikel 51 Sr strafvervolging worden ingesteld en straf worden uitgesproken
tegen de rechtspersoon, tegen de feitelijk leidinggever of tegen beide. In deze
bijdrage zal worden gekeken naar de ontwikkelingen in het denken over de
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de rechtspersoon en zijn bestuur-
ders. Wat kan uit die ontwikkelingen worden afgeleid over de wijze waarop
tegenwoordig wordt aangekeken tegen de persoonlijke strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van leidinggevenden? Door deze huidige visie in historisch perspec-
tief te plaatsen en te kijken naar de manier waarop de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de rechtspersoon en zijn leidinggevende(n) zich heeft ontwikkeld,
beoog ik aan te tonen dat zich hierbinnen een bijzondere ontwikkeling voordoet. 

De onderzoeksvraag die in deze bijdrage centraal staat is: is er binnen het
strafrecht sprake van een verandering in de opvatting(en) over de verantwoorde-
lijkheidsverhouding tussen rechtspersoon en leidinggevende? In het strafrecht
zijn die opvattingen nauw vervlochten met de opvattingen over de strafbaarheid
van de rechtspersoon. Derhalve zal worden aangevangen met een uiteenzetting
van de klassieke dogmatische opvattingen over de strafbaarheid van de rechts-
persoon (paragraaf 2) en de implicaties daarvan voor zijn bestuurders (paragraaf
3). Die dogmatische opvattingen, de vormgeving van de strafrechtelijke bestuur-
dersaansprakelijkheid en de ontwikkelingen die daarbinnen plaatsvonden, geven
namelijk inzicht in de wijze waarop de onderlinge verhouding tussen de
rechtspersoon en zijn bestuurders werd bezien en de evolutie die heeft plaatsge-
vonden in het denken over de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de
leidinggevende. Aansluitend zal aan de hand van de theorie van de juridische
realiteit en de opkomst van de verzorgingsstaat de weg naar de geleidelijke
acceptatie van de strafbaarheid van rechtspersonen worden beschreven (para-
graaf 4). Met de opkomst van het sociaaleconomische ordeningsrecht groeit ook

2 Getuige ook de recente van overeenkomstige toepassingverklaring van artikel 51 lid 2 en 3 Sr voor
het bestuursrecht in artikel 5:1 lid 3 Awb. De eerste AFM boete voor feitelijk leidinggeven is
inmiddels een feit; zie Rb. Rotterdam 15 februari 2011, LJN BP5303, en M.H.P. Claassen, Eerste
boete AFM voor feitelijk leidinggevende, Nieuwsbrief Bedrijfsjuridische berichten 2011, nr. 15,
p. 118-121.
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binnen de criminologie de aandacht voor crimineel gedrag van personen uit de
meer gefortuneerde lagen van de samenleving. Die aandacht voor strafbare
feiten begaan in organisatiecontext vertoont een vergelijkbare curve als die
binnen het strafrecht. Aanvankelijk gaat die aandacht vooral uit naar oorzaken
op het individuele niveau. Later verlegt men de focus van het individuele niveau
naar het niveau van de organisatie (paragraaf 5). Tegenwoordig is het beeld
zowel in het strafrecht als de criminologie minder eenduidig en staat een sterk
casuïstische benadering voorop (paragraaf 6). Desalniettemin lijkt er een lichte
tendens te zijn om bijzondere aandacht te schenken aan de persoon van de
leidinggevende. Deze bijdrage zal worden afgesloten met een conclusie (para-
graaf 7).

2  Societas delinquere non potest

Volgens de memorie van toelichting bij het Wetboek van Strafrecht van 1886
was een rechtspersoon niet in staat om strafbare feiten te begaan. ‘Een strafbaar
feit kan alléén worden gepleegd door den natuurlijken persoon. De fictie der
regtspersoonlijkheid geldt niet op het gebied van het strafregt.’3 Deze woorden
zijn tekenend voor de aan Von Savigny ontleende visie op de mogelijkheid van
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon. Diens afwijzing van de
strafbaarheid van rechtspersonen komt duidelijk tot uiting in de volgende
passage uit zijn System des heutigen Römischen Rechts:

‘Das Criminalrecht hat zu thun mit dem natürlichen Menschen, als einem denkenden,
wollenden, fühlenden Wesen. Die juristische Person aber ist kein solches, sondern
nur ein Vermögen habendes Wesen, liegt also ganz außer dem Bereich des Criminal-
rechts. Ihr reales Daseijn beruht auf dem vertretenden Willen bestimmter einzelner
Menschen, der ihr, in Folge einer Fiction, als ihr eigener Wille angerechnet wird.
Eine solche Vertretung aber, ohne eigenes Wollen, kann überall nur im Civilrecht,
nie im Criminalrecht, beachtet werden.’4 [cursivering MH]

De opvatting van Von Savigny is een exponent van het verlichtingsdenken en
daarbinnen kan alleen de mens als zedelijk wezen rechtssubject zijn. Een
subjectiviteit die de mens zelfs van nature bezit.5 Vermogensrechten kunnen

3 H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, herzien en aangevuld door
J.W. Smidt, eerste deel, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, p. 450.

4 F.C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, tweede band, Berlijn: z.u. 1840, p. 312.
5 Von Savigny 1840, II, p. 2. Aan Von Savigny’s visie lag dus geen juridisch, maar een voor-

juridisch ethisch geladen persoonsbegrip ten grondslag (J.J.H.M. Hanenburg, De ‘rechtspersoon’ in
de Justiniaanse wetgeving (diss. KU Leuven), Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1963, p. 170).
Juist op dit aspect richt zich ook de latere kritiek op Von Savigny. Door rechtssubjectiviteit te
vereenzelvigen met het zijn van mens wordt miskend dat rechtssubjectiviteit een functie- of
rechtsbegrip is en geen substantiebegrip (zie nader H.J. van Eikema Hommes, De samengestelde
grondbegrippen der rechtswetenschap. Een juridische methodologie, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1976, p. 122-124; W.C.L. van der Grinten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening
van het Nederlandse burgerlijk recht. Vertegenwoordiging en rechtspersoon. II. De rechtspersoon,
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1980, p. 6). Hierop kom ik nog terug in paragraaf 4.
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derhalve eigenlijk alleen aan natuurlijke personen toekomen, nu zij over de
daarvoor benodigde rechtssubjectiviteit beschikken. Vermogen dat niet aan een
natuurlijk persoon maar aan een rechtspersoon zou toekomen is in beginsel dan
ook onmogelijk aangezien dan een recht zonder subject, oftewel een recht
zonder gerechtigde, zou ontstaan. Om gemeenschappen van mensen toch de
mogelijkheid te bieden om als collectief vermogensrechtelijke relaties aan te
gaan en in stand houden, creëert het recht de mogelijkheid om een nieuw zelf-
standig rechtssubject te scheppen waarin deze gemeenschap wordt verenigd. In
deze oplossing komt het ‘fictieve’ van de fictietheorie naar voren. Von Savigny
laat het doel van de rechtspersoon – het deelnemen aan het rechtmatige vermo-
gensverkeer – gelden als rechtssubject, terwijl het eigenlijk geen rechtssubject
kan zijn.6 In het desondanks aanwijzen van het vermogensdoel als rechtssubject
schuilt de fictie. Deze fictie van rechtssubjectiviteit wordt vervolgens be-
lichaamd door de rechtspersoon. Het is immers de rechtspersoon waarin het
vermogen samenkomt.

Waar de mens al van nature beschikt over rechtsbevoegdheid, verkrijgt een
rechtspersoon deze pas nadat zij door het recht is gecreëerd.7 Deze creatie is
voorbehouden aan de soeverein. De gratie van rechtspersoonlijkheid zal daarom
alleen worden verleend als haar schepping en latere functioneren geschieden in
overeenstemming met de wensen van de soeverein. Het oprichten van een
rechtspersoon moet dan ook worden gezien als een privilege. Dit privilege
schept de legitimatie om als rechtspersoon op te treden, maar stelt tevens een
begrenzing aan de gedragingen die door een rechtspersoon kunnen worden
begaan. Het bestaansrecht blijft zodoende beperkt tot het deelnemen aan het
rechtmatige vermogensverkeer. Voor het begaan van onrechtmatige gedragingen
ontbreekt de vereiste rechtssubjectiviteit.8 Naast rechtsbevoegd zal de rechts-
persoon om zijn doel te kunnen verwezenlijken ook wils- en handelingsbe-
kwaam moeten zijn. Hiertoe wordt in de statuten van de rechtspersoon opgeno-
men welke natuurlijke personen bevoegd zijn om namens de rechtspersoon naar
buiten toe op te treden.9 Het is de wilsbekwaamheid van deze personen die de
rechtspersoon wilsbekwaamheid verschaft. Het is eveneens de handelingsbe-
kwaamheid van deze natuurlijke personen die de rechtspersoon handelingsbe-
kwaamheid verschaft. Hetzij door zelf namens de rechtspersoon gedragingen te
verrichten, hetzij door dit via delegatie, mandaat of overeenkomst aan anderen

6 Vgl. F. Heemskerk, Een onderzoek naar de strafbaarheid van vereenigingen (diss. VU), Amster-
dam: Kruyt 1920, p. 42-45; A.R.J. Groot, ‘Rechtspersoonlijkheid in rechtstheoretisch perspectief’,
in: M.J.G.C. Raaijmakers, H.C.F. Schoordijk en B. Wachter (red.), Handelsrecht tussen ‘koophan-
del’ en Nieuw BW. Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant
bij het 150-jarig bestaan van het WvK, Deventer: Kluwer 1988, p. 45.

7 Von Savigny 1840, II, p. 2.
8 Von Savigny 1840, II, p. 310-314. Von Savigny sluit dus niet alleen de mogelijkheid uit dat een

rechtspersoon strafbare feiten kan begaan, maar verwerpt het onrechtmatig handelen door rechtsper-
sonen in zijn totaliteit. Verbintenissen uit onrechtmatige daad jegens de rechtspersoon zijn zijns
inziens derhalve uitgesloten. Vorderingen uit wanprestatie zouden daarentegen wel tot de mogelijk-
heden behoren (zie Von Savigny 1840, II, p. 317 en Heemskerk 1920, p. 16-18 en 47).

9 Von Savigny 1840, II, p. 282-283.
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over te laten. Daarmee worden de grenzen van de reikwijdte van het privilege
afgebakend door de wet en de statuten van de rechtspersoon. Nu de soeverein
nooit een doel zal erkennen dat strijdig is met de rechtsorde, zal het begaan van
strafbare feiten nimmer als doel, noch als middel om een ander doel te bereiken,
worden erkend. Aldus is een rechtspersoon simpelweg niet bij machte om een
strafbaar feit te plegen. Personen die in hun handelen normaliter de rechtsper-
soon zouden vertegenwoordigen, vertegenwoordigen wanneer zij een strafbaar
feit begaan daarom alleen zichzelf.10 Dit betekent dat deze natuurlijke personen
de daders zijn van het gepleegde strafbare feit, ongeacht of hun strafbare
gedragingen waren verricht met de bedoeling om de rechtspersoon ten dienste
te zijn.11 Daarom zou de acceptatie van de strafbaarheid van de rechtspersoon
er volgens Von Savigny toe leiden dat ‘ein Grundprincip des Criminalrechts, die
Identität des Verbrechers und des Bestraften’ zou worden verlaten.12 Dit miskent
immers de omvang van de verleende rechtssubjectiviteit en het feit dat de
rechtspersoon moet worden onderscheiden van zijn leden.13

Nu de rechtspersoon als gevolg van de grenzen van zijn privilege zelf niet
strafrechtelijk verantwoordelijk kon worden gehouden voor strafbare feiten die
binnen zijn gelederen plaatsvonden, berustte deze verantwoordelijkheid steeds
bij natuurlijke personen binnen de rechtspersoon.14 Het ging dan voornamelijk
om die natuurlijke personen die alleen, dan wel samen met anderen, het bestuur
van de rechtspersoon vormden. Het uitvoerend personeel werd over het alge-
meen niet of minder strafwaardig geacht. Door de rechtspersoon toch verant-
woordelijk te houden voor deze – en dus andermans – gedragingen, zou de
inherente relatie die er zou moeten zijn tussen het zijn van bestrafte en het zijn
van dader worden losgelaten. Een dergelijke toerekeningsconstructie achtte Von
Savigny voor het strafrecht ontoelaatbaar. In de navolgende paragraaf zal de

10 In gelijke zin A.J. van Deinse, De algemene beginselen van strafregt, ontwikkeld en in verband
beschouwd met de algemeene bepalingen der Nederlandse strafwetgeving, Middelburg: Altorffer
1860, p. 302-303 en P.J.A. von Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden
peinlichen Rechts, Giessen: Heyer 1801, p. 29. Een zeer mooi in de lijn van deze redenering
passende uitspraak is Arr. rechtbank Assen 28 december 1849, W 1099 (Hoofdcommissie der
Oostermoersche en Zuideveldsche veenen, hoger beroep): ‘dat mitsdien is gedagvaard een zedelijk
ligchaam [...]; dat een zedelijk ligchaam alleen als zoodanig handelende met betrekking tot het doel
van deszelfs instelling, en dat, wanneer de leden die het zedelijk ligchaam uitmaken, iets doen, dat
met het doel van de instelling in geene betrekking staat, dat het zedelijk ligchaam niet gezegd kan
worden te hebben gehandeld, maar alleen de leden als bijzondere personen; dat het doel van een
zedelijk ligchaam nimmer kan zijn, om eene bij de strafwet verbodene daad te verrigten, waaruit
volgt, dat, wanneer alle of eenige leden van een zedelijk ligchaam eene bij de wet strafbare daad
verrigten, zij dit niet als leden, maar als bijzondere personen doen.’

11 Von Savigny 1840, II, p. 313.
12 Von Savigny 1840, II, p. 313. 
13 Von Savigny 1840, II, p. 314-315. In de jurisprudentie werd deze mogelijke doorkruising van het

civiele recht eveneens als een probleem gezien. In het Burgerlijk Wetboek werd het bestuur van de
rechtspersoon immers uitdrukkelijk onderscheiden van de rechtspersoon zelf (zie HR 29 december
1846, W 790 (Weeshuis te Vollenhove)).

14 Von Savigny 1840, II, p. 313.
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wijze waarop het strafrecht zich aanvankelijk tot deze natuurlijke personen
binnen de rechtspersoon heeft gericht uiteen worden gezet.15 

3  Strafrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid

De consequentie van de fictietheorie was dat leidinggevende functionarissen
persoonlijk strafrechtelijk verantwoordelijk werden gehouden. De wijze waarop
hier door de wetgever en de rechtspraktijk invulling aan werd gegeven is
herhaaldelijk gewijzigd en getuigde van weinig uniformiteit.16 Ook werden
verschillende systemen van aansprakelijkheid lange tijd naast elkaar gehanteerd.
Grofweg kan in die systematiek van aansprakelijkheidsconstructies de volgende
onderverdeling worden aangebracht: (1) de directe strafbaarstelling van bestuur-
ders voor overtreding van aan hen opgelegde verplichtingen; (2) de strafbaarstel-
ling van bestuurders voor overtreding van aan de rechtspersoon opgelegde
verplichtingen; (3) het creëren van specifieke kwaliteitsdelicten, waarbij (a) de
kwaliteit alleen toekomt aan bestuurders, (b) de kwaliteit zowel toekomt aan de
rechtspersoon als aan zijn bestuurders, en (c) de kwaliteit alleen toekomt aan de
rechtspersoon; (4) het dusdanig interpreteren van de delictsgedraging dat
hieronder niet alleen het zelf fysiek verrichten van de delictsgedraging wordt
geschaard, maar ook het bewerkstelligen daarvan, oftewel het functioneel

15 Ter volledigheid dient overigens wel te worden opgemerkt dat van een volkomen afwijzing van de
strafbaarheid van rechtspersonen ten onzent nooit sprake is geweest. Hoewel de ‘algemeene
beginselen van het Wetboek van Strafregt’ zich volgens ons hoogste rechtscollege verzetten tegen
de uitbreiding van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van natuurlijke personen tot rechtspersonen
– zie bijvoorbeeld HR 29 december 1846, W 790 (Weeshuis te Vollenhove), welk arrest volgens
oud-raadsheer in de Hoge Raad Segers als de definitieve principiële afwijzing van strafbaarheid van
rechtspersonen moet worden gezien (C.O. Segers, Een Novum, Themis 1916, deel LXXVII,
p. 325) – werd de wetgever wel bevoegd geacht om in bijzondere wetten of verordeningen
regelingen op te nemen waarin een rechtspersoon met een geldboete kon worden bestraft. In die
gevallen waarin uitdrukkelijk werd aangegeven dat de sanctiebepaling eveneens van toepassing was
op rechtspersonen, was de rechter ook gehouden die wet toepassing te laten vinden. Het is vooral de
decentrale wetgever geweest die van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt. Ook uit de aanvaar-
ding van de zelfstandige strafbaarheid van rechtspersonen in het fiscale strafrecht kan worden
afgeleid dat de zwaar aangezette bezwaren tegen het daderschap van de rechtspersoon moeten
worden gerelativeerd, maar vanwege de bijzonderheden van deze regelingen, kan deze aanvaarding
niet als een voorloper van de huidige regeling worden gezien (B.V.A. Röling, De strafbaarheid van
de rechtspersoon, TvS 1957, deel LXVI, p. 10; R.A. Torringa, Strafbaarheid van rechtspersonen
(diss. RUG), Arnhem: Gouda Quint 1984, p. 8).

16 Kist spreekt over wetgeving die ‘een nogal chaotisch, weinig systematisch en weinig uniform stuk
strafrecht’ vormde en ‘dat als geheel hoogst onoverzichtelijk’ was (F.C. Kist, Dient het Wetboek
van Strafrecht bepalingen te bevatten betreffende het daderschap en de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van andere dan natuurlijke personen?, in: Handelingen 1966 der Nederlandse Juristen-
Vereniging, deel 1, tweede stuk, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1966, p. 19). Pas na invoering van
de WED zou volgens hem voorzichtig van enige vorm van uniformiteit kunnen worden gesproken;
vgl. D. van Eck, Preadvies over de strafbaarheid van rechtspersonen en corporaties niet-rechtsper-
sonen naar Nederlands recht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1951, p. 15; E.J. Anneveldt, Straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van deelnemers en andere derden (diss. RUG), ’s-Gravenhage:
Excelsior 1953, p. 137.
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daderschap.17 Van die opties zijn de directe strafbaarstelling van bestuurders en
de toerekening van verplichtingen die voortvloeiden uit een op de rechtspersoon
rustende kwaliteit aan zijn bestuurders de oudste; zij dateren nog van voor de
inwerkingtreding van het Wetboek van Strafrecht. De grootschalige toepassing
van het functioneel daderschap komt pas in de jaren dertig van de twintigste
eeuw op gang. De aanvankelijke bereidheid van de Hoge Raad om aan de
rechtspersoon als kwaliteitsdrager opgelegde verplichtingen toe te rekenen aan
de niet-kwaliteitdragende bestuurder verdween echter in 1902.18 Nadien werd
steeds een expliciete zelfstandige strafbaarstelling van de bestuurders vereist. De
werking van die regelingen was veelal als volgt: in een wettelijke bepaling
werden aan de rechtspersoon of aan een van zijn organen bepaalde verplichtin-
gen opgelegd. Indien die verplichtingen niet werden nagekomen, dan voorzag
een afzonderlijke strafbepaling erin dat de bestuurders daarvoor aansprakelijk
werden gesteld. Voor de gevallen waarin het bestuur geen verwijt kon worden
gemaakt van het niet-naleven van die verplichting voorzag de wet in een
bepaling die strafoplegging uitsloot.19 Met de invoering van het Wetboek van
Strafrecht zijn deze bijzondere excepties vervallen en is hun rol overgenomen
door de algemene regeling van artikel 51 (oud) Sr. Oorspronkelijk kenmerkten
deze strafbepalingen zich door het strafbaar stellen van concreet actief gedrag.
Vanaf 1911 werd in delictsomschrijvingen geleidelijk aan de voorkeur gegeven
aan het hanteren van een zorgplicht, waarbij de leidinggevende er dus zorg voor
diende te dragen dat een bepaald gevolg wel of niet in zou treden.20 

Tegenwoordig heeft de strafbaarstelling van statutaire bestuurders plaats-
gemaakt voor de strafbaarstelling van opdrachtgevers en feitelijk leidinggevers.
De strafbaarstelling van de feitelijk leidinggever vindt voor het eerst plaats in
1939 bij de wijziging van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937.21 Helaas heeft de
toenmalige wetgever weinig inzicht gegeven in zijn beweegredenen voor deze

17 In geval van optie 3c kan de bestuurder alleen worden aangesproken indien de verplichtingen die
voortvloeien uit de op de rechtspersoon rustende kwaliteit aan deze niet-kwaliteitdragende
bestuurder wordend toegerekend. In alle andere gevallen is het mogelijk om de bestuurder direct
aansprakelijk te stellen.

18 Zie in deze zin bijvoorbeeld nog HR 17 oktober 1865, W 2738 (J. Urban, directeur Grand Central
Belge) en HR 26 november 1888, W 5645 (Armen van Cadier en Keer). De aanvankelijke bereid-
heid van de Hoge Raad om over het euvel van het afwijkende normadressaatschap en de gekunstel-
de doorschuiving van verplichtingen heen te stappen verdween bij ’s Raads arrest van 24 december
1902, W 7835 (directeur Stoomtramwegmaatschappij ’s-Hertogenbosch-Helmond).

19 Een bekend voorbeeld hiervan is de werking van de artikelen 10 en 11 Armenwet 1854, Stb. 1854,
100. Zie hierover nader A.M. van Woensel, In de daderstand verheven. Beschouwingen over
functioneel daderschap in het Nederlandse strafrecht (diss. UvA), Arnhem: Gouda Quint 1993,
p. 21-30; Torringa 1984, p. 10-14; Anneveldt 1953, p. 119-141. De behoefte aan dergelijke wette-
lijke excepties is een gevolg van de toenmalige voor overtredingen geldende leer van het materiële
feit en het feit dat de buitenwettelijke schulduitsluitingsgrond afwezigheid van alle schuld nog niet
was erkend.

20 Zie over de werkwijze van deze oude zorgplichtbepalingen nader B.J.V. Keupink, Daderschap bij
wettelijke strafrechtelijke zorgplichtbepalingen. Over het gedragingsbestanddeel ‘zorgen’ in het
materiële strafrecht (diss. EUR), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2011. Het jaartal 1911 is
ontleend aan de Arbeidswet 1911, Stb. 1911, 314. Zie hierover nader Keupink 2011, p. 318 e.v.

21 Stb. 1939, 639 X.
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ogenschijnlijk principiële en vergaande beslissing om van de strafbaarstelling
van bestuurders over te stappen op de strafbaarstelling van feitelijk leidingge-
vers. Zeer waarschijnlijk houdt dit verband met het feit dat het wetsvoorstel
werd behandeld door de kamercommissie Economische Zaken en niet door die
van Justitie. In de memorie van toelichting op de desbetreffende wet wordt enkel
opgemerkt dat de keuze voor het strafbaar stellen van opdrachtgevers en feitelijk
leidinggevers de vrucht is van overleg met het ministerie van Justitie waar op dat
moment een nadere studie gaande zou zijn naar de strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van rechtspersonen bij overtredingen.22 Over de verdere inhoud van die
studie is evenwel niets bekend. 

De bezetter heeft er in het Economisch Sanctiebesluit 194123 en het Besluit
Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening 194224 (uiteindelijk) eveneens voor
gekozen om de feitelijk leidinggever strafbaar te stellen. Nu de bezetter diens
strafbepalingen niet voorzag van een memorie van toelichting25 kunnen ook
hierin geen aanknopingspunten worden gevonden. Volgens Stoffels is deze
wijziging waarschijnlijk ingegeven door het feit dat bestuurders zich veelal met
succes op de bovengenoemde disculpatiemogelijkheid konden beroepen omdat
zij te ver afstonden van het strafbare feit.26 Een tweede reden zou kunnen zijn
dat het hierdoor mogelijk werd om lagere leidinggevenden die niet tot het
ondernemingsbestuur behoorden toch in hun hoedanigheid van leidinggevende
aan te spreken. Ten tijde van de beraadslaging over de totstandkoming van de
WED was men inmiddels al dusdanig vertrouwd geraakt met de strafbaarstelling
van de feitelijk leidinggever dat hier geen nadere overwegingen meer aan
werden gewijd. Met de strafbaarstelling van de rechtspersoon in artikel 15 (oud)
WED werd de feitelijk leidinggever als het ware met een simpele pennenstreek
meegenomen. Ook bij de parlementaire behandeling van artikel 51 Sr zijn aan
de keuze voor de strafbaarstelling van de feitelijk leidinggever geen bijzondere
overwegingen meer gewijd.27

Wat zeggen deze ontwikkelingen in de vormgeving van de strafrechtelijke
bestuurdersaansprakelijkheid nu over de visie van de wetgever op de leidingge-
vende en zijn rol binnen de rechtspersoon? Ten tijde van de fictietheorie was de
achterliggende gedachte, ondanks de verschillen tussen de gehanteerde aanspra-
kelijkheidsconstructies, steeds dezelfde: voor een rechtspersoon is het feitelijk
en juridisch onmogelijk om een strafbaar feit te begaan.28 Wanneer werd vast-
gesteld dat een strafbaar feit had plaatsgevonden in het kader van de uitoefening
van de onderneming, dan moesten de natuurlijke personen binnen haar gelede-

22 Kamerstukken II 1938/39, 445, nr. 3, p. 4.
23 Stcrt. 1941, 709 zoals gewijzigd bij Verordeningenblad 1943, 17.
24 Stcrt. 1942, 183.
25 H.K.A. Stoffels, Het Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening, Alphen aan den Rijn: Samsom

1943, p. 49.
26 Stoffels 1943, p. 49.
27 C.H. Brants en K.L.K. Brants, De sociale constructie van fraude (diss. Utrecht), Arnhem: Gouda

Quint 1991, p. 148-149.
28 L.H.J.M. van Asch van Wijk, Strafbaarheid en strafvervolging van juridieke personen (diss.

Utrecht), Utrecht: Utrechtse drukkerij 1885, p. 7-8, 24 en 57.
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ren daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Uit de wijze van interne besluitvor-
ming en de organisatie van de rechtspersoon volgde vervolgens dat mocht
worden verondersteld dat de verantwoordelijkheid hiervoor op bestuursniveau
moest liggen. De gedachte was dat het uitvoerend personeel niet op eigen
initiatief strafbare feiten zou begaan ten behoeve van de rechtspersoon. Daar-
naast bestonden de verplichtingen veelal uit ‘typische’ bestuurdersverantwoor-
delijkheden. De voorgevallen strafbare gedragingen werden dan ook niet gezien
als gedragingen van een ander (hun ondergeschikten c.q. de rechtspersoon),
maar als de gedragingen van de bestuursleden zelf. De bestuurder werd volgens
Rambonnet zodoende uiteindelijk aansprakelijk gesteld voor zijn eigen gedra-
gingen, niet voor die van een ander.29 Deze eigen betrokkenheid, de memorie
van toelichting op artikel 51 (oud) Sr spreekt over de ‘persoonlijke medewerking
tot het besluit of de daaraan gegeven uitvoering’,30 werd evenwel verondersteld.
Nu de gedachte van de fictietheorie was dat elke vermeende gedraging van de
rechtspersoon in werkelijkheid een gedraging van zijn bestuursleden was, stootte
deze veronderstelde betrokkenheid bij aanhangers van deze theorie ook niet op
principiële bezwaren.

De geleidelijke wijzigingen in de redacties van de strafbaarstellingen – van
de aanvankelijke strafbaarstelling van actief gedrag naar de latere strafbaarstel-
ling van zorgplichtschendingen – getuigen van een verandering in de opvattin-
gen over de plaats en de invloed van de leidinggevende in de organisatie. Waar
de traditionele benadering eigenlijk nog uitging van een vereenzelviging van
bestuur en rechtspersoon, wordt deze gedachte langzamerhand losgelaten en
wordt erkend dat de rechtspersoon en zijn maatschappelijke substraat meer zijn
dan alleen het bestuur. De consequentie daarvan is dat niet langer elke gedraging
die binnen en ten behoeve van de rechtspersoon wordt verricht automatisch aan
het ondernemingsbestuur kan worden toegerekend. Hoewel rechtspersoon en
bestuur dus niet langer samenvallen, wordt wel erkend dat bestuursleden binnen
de rechtspersoon een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. Die verantwoor-
delijkheid wordt vervolgens gegoten in de mal van een zorgplicht, waarbij het
onvoldoende zorgdragen in aansprakelijkheid kan resulteren. De latere overstap
op de feitelijk leidinggevers lijkt te zijn ingegeven door de geleidelijk aan
gegroeide opvatting dat er een behoorlijke afstand kan zijn tussen het strafbare
feit en de leidinggevende en de wens om ook lagere leidinggevenden aan te
kunnen spreken.

4  Geleidelijke aanvaarding van de strafbaarheid van de rechtspersoon

De afwijzing van de strafbaarheid van de rechtspersoon door de fictietheorie
heeft gaandeweg echter aan overtuigingskracht verloren. Met het afkalven van

29 H.G. Rambonnet, Enkele beschouwingen over de strafbaarheid van gemeenschappen, in: W.P.J.
Pompe en N. Muller (red.), Opstellen over recht, wet en samenleving: op 1 october 1948 door
vrienden en leerlingen aangeboden aan prof. Mr. W.P.J. Pompe, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt
1948, p. 219-220; in vergelijkbare zin Anneveldt 1953, p. 137.

30 Smidt 1891, I, p. 450-451.
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de nachtwakersstaat en de ontwikkeling richting een sociaaleconomische
interventiestaat en uiteindelijk een verzorgingsstaat neemt de behoefte om de
rechtspersoon als zelfstandig rechtssubject aan te spreken toe.31 Die behoefte
maakt zich rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor het eerst
kenbaar. Om de schaarste die door de oorlog ontstond beheersbaar te houden
was het nemen van bepaalde noodmaatregelen onvermijdelijk.32 Deze aandrang
om in te grijpen in het economische en maatschappelijke leven keert terug in de
jaren dertig van de vorige eeuw wanneer men de gevolgen van de economische
crisis tracht te bedwingen.33 Een staat die zich niet langer wenst te beperken tot
het scheppen van de randvoorwaarden voor individuele vrijheidsuitoefening,
maar juist het maatschappelijke (sociaaleconomische) leven wenst te reguleren
of zelfs een bepaalde richting op wenst te sturen, kan de rechtspersoon en diens
maatschappelijke positie en bijbehorende macht simpelweg niet negeren. Zeker
niet als het aantal rechtspersonen gestaag blijft toenemen.

Tegelijkertijd vallen de dogmatische bezwaren tegen de strafbaarheid van de
rechtspersoon langzaam weg. Onder invloed van Scholten groeit de overtuiging
dat de rechtspersoon geen fictie is, maar een juridische realiteit. In werkelijkheid
bestaat de rechtspersoon misschien niet,34 maar voor het recht bestaat zij wel en
daarmee is zij in juridisch opzicht een realiteit en een volwaardig rechtssubject.35

In Scholtens opvatting zijn ‘(rechts)persoon’ en ‘rechtssubject’ juridische
begrippen waarvan de inhoud niet zonder meer samen hoeft te vallen met het
zijn van mens.36 Daarmee wordt de voor de fictietheorie kenmerkende aankno-
ping bij een voorjuridisch persoonsbegrip verlaten en verdwijnt de traditionele
preoccupatie met de wil, die tot dan toe het academische debat overheerste, naar
de achtergrond.37 Dogmatische bezwaren op het vlak van wils- en handelings-
bekwaamheid kunnen daardoor eenvoudig(er) terzijde worden geschoven.

31 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van deze ontwikkelingen in het Nederlandse staatsbestel in
relatie tot het (bijzondere) strafrecht: J.A.E. Vervaele, Historische ontwikkeling van het bijzonder
strafrecht, in: F.G.H. Kristen et al. (red.), Bijzonder strafrecht. Strafrechtelijke handhaving van
sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boom Lemma uitgevers 2011, p. 13-
21; D. Roef en Th. de Roos, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in Neder-
land: rechtstheoretische beschouwingen bij enkele praktische knelpunten, in: M. Faure en
K. Schwarz (red.), De strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon
en zijn bestuurders, Antwerpen/Groningen: Intersentia 1998, p. 54-77; Röling 1957, p. 1-9.

32 Tegen deze achtergrond dient ook de eerste, en weliswaar kortstondige, acceptatie van de strafbaar-
heid van rechtspersonen in de Statistiekwet 1916 (Stb. 1916, 175) te worden begrepen. Bij de
herziening van de Statistiekwet in 1920 is deze strafbepaling na de nodige kritiek weer afgeschaft
(Stb. 1920, 977, artikel XVII).

33 A.G. Bosch, De ontwikkeling van het strafrecht in Nederland van 1795 tot heden, Nijmegen: Ars
Aequi Libri 2011, p. 129; J.P.A. Coopmans, Renaissance van oud recht (oratie Tilburg), Deventer:
Kluwer 1965, p. 15-16.

34 Daar resteert slechts een verzameling van personen en vermogen (Groot 1988, p. 51).
35 P. Scholten, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht.

I. Inleiding - Personenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1923, p. 634-635; E.M. Meijers,
Algemene leer van het burgerlijk recht. I. De algemene begrippen van het burgerlijk recht, Leiden:
Universitaire Pers Leiden 1948, p. 171.

36 Asser-Scholten 1923, p. 537; Asser-Van der Grinten 1980 II, p. 6.
37 Vgl. Groot 1988, p. 42-45 en 51.
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Door die parallelle ontwikkelingen – het toenemen van de maatschappelijke
behoefte aan de rechtspersoon als strafrechtelijk aanspreekbaar subject en de
afname van de theoretische bezwaren tegen die zelfstandige strafbaarheid –
groeit gedurende de jaren dertig in de literatuur de overtuiging dat een rechtsper-
soon strafbare feiten kan begaan.38 Met die geleidelijke acceptatie is alleen nog
maar gezegd dat een rechtspersoon strafbaar kan zijn. Daarmee is evenwel nog
geen overeenstemming over het antwoord op de vraag wanneer een rechtsper-
soon vervolgens dader is. In de literatuur vindt daardoor eigenlijk een verplaat-
sing van de discussie plaats richting de criteria voor daderschap.39 Om die reden
laat de invoering van de strafbaarheid van de rechtspersoon nog even op zich
wachten. Communis opinio lijkt immers te zijn geweest dat die invoering
weloverwogen en zorgvuldig moest plaatsvinden.40 Voor de wetgever is dit
waarschijnlijk aanleiding geweest om de bestaande praktijk van bestuurdersaan-
sprakelijkheid te continueren. Al valt wel op dat de wetgever geleidelijk
overstapt van de aansprakelijkstelling van de bestuurder naar de aansprakelijk-
stelling van de feitelijk leidinggever.

De beoogde weloverwogen invoering wordt doorkruist door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog en de daarmee gepaard gaande bezettingswetge-
ving. Met het Economisch Sanctiebesluit 1941 is de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van rechtspersonen voor het economische strafrecht in Nederland een
feit geworden.41 De eerdere theoretische bezwaren hebben nadien ook geen rol
van betekenis meer gespeeld. Na de bezetting wordt de strafbaarheid van de
rechtspersoon en de feitelijk leidinggever in het economische strafrecht geconti-
nueerd in artikel 15 (oud) WED om in 1976 te worden veralgemeniseerd naar
het commune strafrecht. Opvallend is dat aan die veralgemenisering nauwelijks
discussie wordt gewijd terwijl de vraag kan worden opgeworden of dit toch geen
ingrijpende beslissing is geweest.42 Traditioneel wijken de aard van het econo-
mische strafrecht en de rol van de rechtspersoon daarbinnen immers af van het
reguliere strafrecht.43 

Met de invoering van de strafbaarheid van de rechtspersoon doet zich iets
bijzonders voor. Niet alleen komt er in strafrechtelijk opzicht een rechtssubject
bij met eigen rechten en plichten dat ook zelfstandig kan worden aangesproken.
Dit nieuwe rechtssubject wordt eigenlijk ook direct tot primair verantwoordelij-
ke bestempeld. De handhaving die voorheen nog plaatsvond langs de route van

38 Rambonnet 1948, p. 221-222 (met verdere literatuurverwijzingen aldaar).
39 Zie hierover nader Torringa 1984, p. 49-53.
40 Zie bijvoorbeeld J.A. van Hamel, Strafrecht tegen gemeenschappen, Tijdschrift voor Strafrecht

1905, deel XVII, p. 191-192; J.B. Akkerman, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtsperso-
nen, Indisch Tijdschrift van het Recht 1931, deel 133, p. 759.

41 Verordening no. 174/1941, Stcrt. 1941, 709.
42 In bevestigende zin: Torringa 1984, p. 66-68. De wetgever zelf zag hierin geen principiële ver-

nieuwing (Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 7; zie hierover eveneens Torringa 1984, p. 58).
43 Hetzelfde zien we nu overigens terug bij de invoering van de strafbaarheid van de feitelijk

leidinggever in het bestuursrecht in artikel 5:1 lid 3 Awb. Ook daar lijkt weinig oog voor het feit dat
het bestuursrecht met zijn mede op herstel gerichte sancties toch een wezenlijk ander rechtsgebied
is dan het strafrecht (zie hierover nader H. Bröring en S. de Valk, Uitdijende aansprakelijkheid in
het bestuursrecht: bestuurders de klos?, Nederlands Juristenblad 2011, afl. 10, p. 620-623).
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een bestuurdersaansprakelijkheid, geschiedt nadien (aanvankelijk) alleen nog via
de rechtspersoon. De daaraan ten grondslag liggende redenen zijn wetstechnisch,
bewijstechnisch, maar ook meer principieel van aard. Allereerst bestaat het
economische strafrecht voor een groot deel uit kwaliteitsdelicten. En de bedoel-
de hoedanigheid berust veelal bij de rechtspersoon. Ook kan het in veel gevallen
bewijstechnisch makkelijker zijn om de rechtspersoon en niet zijn leidinggeven-
den te vervolgen. Pogingen om leidinggevenden strafrechtelijk aan te spreken
willen immers nog wel eens stranden op de complexiteit van organisatorische
verhoudingen en onduidelijkheid over de mate van individuele betrokkenheid.
Voor het bewijs van het daderschap van de rechtspersoon volstaat echter dat
wordt aangetoond dat de organisatie betrokken was bij het strafbare feit. De
individuele mate van betrokkenheid van alle medewerkers kan daarbij in het
midden worden gelaten. Opvallend is overigens dat over het bewijs van het
daderschap van de rechtspersoon in de regel immers vrij gemakkelijk heen werd
gestapt.44 Dit blijkt ook wel uit het feit dat de omgang met de zelfstandige
strafbaarheid van de rechtspersoon, ondanks het ontbreken van duidelijke
criteria voor daderschap,45 in de praktijk zelden problemen opleverde. Tot slot
is er ook een meer principieel argument om de rechtspersoon aan te spreken.
Door de aanvaarding van de zelfstandige strafbaarheid ging immers de langge-
koesterde wens om de rechtspersoon direct in zijn vermogen te kunnen treffen
in vervulling. Deze fixatie op de rechtspersoon verklaart ook waarom er onder
de gelding van artikel 15 (oud) WED geen noemenswaardige jurisprudentie over
feitelijk leidinggeven is verschenen.46 Na de oude preoccupatie met de bestuur-
der47 ligt de focus nu volledig op de rechtspersoon. Deze benadering waarin alle
aandacht uitgaat naar de rechtspersoon wordt ondersteund door inzichten vanuit
de criminologie.

5  Ontwikkelingen in de criminologie

De benadering van organisatiecriminaliteit in de criminologie heeft zich
grotendeels langs dezelfde lijnen ontwikkeld als in het strafrecht. Aanvankelijk
gaat de aandacht uit naar potentiële criminogene factoren op het niveau van het
individu,48 oftewel het microniveau. Zo legt Sutherland de nadruk op persoon-

44 Dit laatste is overigens een vaker terugkerend fenomeen, zie o.a. A.L.J. van Strien, Het daderschap
van de rechtspersoon bij milieudelicten, in: M.G. Faude et al. (red.), Zorgen van heden. Opstellen
over het milieustrafrecht in theorie en praktijk, Arnhem: Gouda Quint 1991, p. 296.

45 Die duidelijkheid is er eigenlijk pas gekomen met het Drijfmest-arrest van 21 oktober 2003, NJ
2006, 328 m.nt. P.A.M. Mevis. 

46 Brants & Brants 1991, p. 149; A. Mulder, Feitelijk leiding geven aan de verboden gedraging, indien
het strafbaar feit door een rechtspersoon is begaan, TVVS 1988, nr. 8, p. 214.

47 Torringa 1984, p. 10.
48 E.A. Ross, The Criminaloid, The Atlantic Monthly 1907, vol. 99, p. 44-50, herdrukt in: G. Geis

(ed.), White-Collar Criminal. The Offender in Business and the Professions, New York: Atherton
Press 1968, p. 25-33; A. Morris, Criminals of the Upperworld, in: Criminology, New York:
Longmans, Green and Co. 1935, p. 152-158, herdrukt in: Geis (ed.) 1968, p. 34-39; E.H. Suther-
land, White-Collar Criminality, American Sociological Review 1940, vol. 5 (1), p. 1-12; E.H.
Sutherland, White collar crime, New York: The Dryden Press 1949.
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lijke eigenschappen die de betrokkene zowel in de gelegenheid stellen bepaalde
regels te overtreden, en daar veelal mee weg te komen, als die ervoor zorgen dat
deze geneigd zal zijn om van de geboden gelegenheid gebruik te maken. Het
persoonlijke aanzien en de hoge sociale status maken dat de witteboordencrimi-
neel buiten het maatschappelijke stereotiepe beeld van een crimineel valt.
Hijzelf en zijn handelswijze zullen daarom noch door het publiek, noch door
enige overheidsinstantie snel als verdacht worden aangemerkt. Dit in combinatie
met zijn geprivilegieerde positie die het mogelijk maakt om zowel het wetge-
vingsproces als de uiteindelijke handhaving in zijn voordeel te beïnvloeden,
maakt zijn positie haast onaantastbaar. Hierdoor kan hij veelal ongestoord
opereren en hoeft hij zich geen zorgen te maken over het moeten afleggen van
verantwoording voor mogelijke wetsovertredingen. In deze benadering wordt
het plegen van strafbare feiten vooral gezien als een uitvloeisel van de invloed-
rijke hand van de kwade genius achter de organisatie: de ‘criminaloid’ van
Ross,49 de ‘robber baron’ of de ‘white-collar criminal’ van Sutherland.50 De
organisatie en haar medewerkers vormen in deze benadering louter instrumenten
in handen van de leidinggevende. Die leidinggevende en niet de organisatie
wordt gezien als de drijvende kracht achter het plaatsvinden van het strafbare
feit.

Deze benadering krijgt gaandeweg echter steeds meer kritiek. Het door
Sutherland geïntroduceerde begrip white collar crime zou te algemeen zijn en
onvoldoende oog hebben voor differentiatie. Door het fenomeen als homogeen
geheel te behandelen zou worden miskend dat elke verschijningsvorm eigen
specifieke bepalende en onderscheidende kenmerken heeft. Tegenwoordig wordt
daarom binnen witteboordencriminaliteit veelal de hoofdonderverdeling tussen
occupational crime en corporate crime aangebracht.51 Beide vereisen voor het
overgaan tot crimineel gedrag naast de bereidheid daartoe ook een geëigende
gelegenheid. Het vervullen van een bepaalde functie binnen een organisatie kan
een dergelijke gelegenheid creëren. Indien er sprake is van crimineel gedrag
voor persoonlijk gewin dat mogelijk wordt gemaakt door het bekleden van een
functie binnen een organisatie, en derhalve ook ten koste kan gaan van die
organisatie, spreekt men van occupational crime. Bij corporate crime gaat het
daarentegen om gedrag dat primair is ingegeven door het belang van de organi-
satie. Hoewel voordeel voor de organisatie en persoonlijk gewin kunnen
samenvallen of in elkaars verlengde kunnen liggen, is het onderscheid tussen
occupational crime en corporate crime gelegen in het antwoord op de vraag of
het criminele gedrag voor – en daarmee in zekere zin ook door – de organisatie
wordt begaan. 

Organisaties zijn samenwerkingsverbanden en corporate crime doet meer
dan occupational crime een beroep op dat samenwerkende vermogen van een

49 Ross 1968 [1907].
50 Sutherland 1940 en 1949.
51 Zie bijvoorbeeld M.B. Clinard en P.C. Yeager, Corporate Crime, New York: Free Press 1980,

p. 16-19; D.O. Friedrichs, Trusted Criminals. White Collar Crime in Contemporary Society,
Belmont: Wadsworth Cengage Learning 2010, p. 5-11.
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groep aaneengesloten personen. Daarnaast refereert het ook meer aan de
inbedding van dat gedrag in een groter geheel. Het strafbare feit ligt daardoor
dus veel steviger verankerd in de organisatie. Om die reden wordt betoogd dat
juist bij corporate crime aandacht moet zijn voor de organisatiecontext. ‘Corpo-
rate crime is organizational crime, and its explanation calls for an organizational
level of analysis’, aldus Kramer.52 De oorzaken voor strafbaar gedrag van
organisaties worden zodoende voornamelijk gezocht op mesoniveau, dus op het
niveau van de organisatie.53 Daarbij moet worden gedacht aan factoren als
organisatiestructuur, organisatie- en bedrijfstakcultuur en onvolkomenheden in
organisatorische processen. Een bepaalde organisatiestructuur kan er bijvoor-
beeld toe leiden dat afdelingen langs elkaar heen gaan werken of dat een
afdeling een geheel eigen koers gaat varen. De organisatiecultuur bepaalt de
normen, waarden, omgangsvormen en gedragspatronen binnen een organisatie
en voorziet de medewerkers daarmee van een referentiekader inzake hoe te
handelen.54 De cultuur kan medewerkers dus aansporen om regels niet al te
nauwgezet na te leven. Ook een minder direct verband met het strafbare feit is
mogelijk. Zo zou het referentiekader bijvoorbeeld in kunnen houden dat
medewerkers worden geacht problemen vooral zelf op te lossen, hetgeen tot
gebrekkige interne communicatie en onderlinge afstemming kan leiden. In deze
mesobenadering wordt de invloed van het individu gezien als een factor van
ondergeschikt belang. Het is de rotte mand die centraal staat, niet de rotte
appel.55 

Hoewel de achtergrond van de ontwikkelingen binnen het strafrecht en de
criminologie verschilt, is het patroon dus hetzelfde. Aanvankelijk zien beide
disciplines de leidinggevende als drijvende kracht achter het delict en daarmee
als werkelijke dader. Later verschuift het accent richting de organisatie. In het
strafrecht is dit vanwege de toegenomen maatschappelijke behoefte aan de
zelfstandige strafbaarheid van de rechtspersoon en het wegvallen van de
theoretische bezwaren tegen die strafbaarheid. In de criminologie vindt die

52 R.C. Kramer, Corporate crime: An organizational perspective, in: P. Wickman en T. Dailey (eds.),
White-Collar and Economic Crime, Massachusetts: Lexington 1982, p. 79.

53 Kramer 1982, p. 75-94; D. Vaughan, Criminology and the sociology of organizations. Analogy,
comparative social organization, and general theory, Crime, Law & Social Change 2002, vol. 37,
p. 117-136; M. Punch, The organization did it. Individuals, corporations and crime, in: J. Minkes &
L. Minkes, Corporate and White-Collar Crime, Londen: Sage 2008, p. 102-121. Zie hierover nader
W. Huisman, Tussen winst en moraal. Achtergronden van regelnaleving en regelovertreding door
ondernemingen (diss. VU), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2001, p. 77-80 en 103-115 en
H. van de Bunt & W. Huisman, Organizational crime in the Netherlands, Crime & Justice 2007,
vol. 35, p. 236 en 252. Factoren op macroniveau zijn onmiskenbaar van invloed op het gedrag van
organisaties, maar niet doorslaggevend. Die omstandigheden kunnen immers niet verklaren waarom
bij gelijke blootstelling aan dezelfde omgevingsfactoren de ene organisatie wel overtredingen
begaat terwijl anderen dat niet doen (Van de Bunt & Huisman 2007, p. 231).

54 Huisman 2001, p. 240.
55 Punch 2008; M. Punch, Why corporations kill and get away with it: the failure of law to cope with

crime in organizations, in: H. van der Wilt & A. Nollkaemper (eds.), System Criminality in
International Law, Cambridge: Cambridge University Press 2009, p. 42-68; P. Gottschalk, White-
collar crime and police crime: Rotten apples or rotten barrels?, Critical Criminology 2012, vol. 20
(2), p. 169-182.
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verschuiving plaats vanwege het opgekomen besef dat de organisatiecontext een
veel doorslaggevendere factor is dan de persoonlijke invloed van de leiding-
gevende. 

6  Huidige benadering binnen het strafrecht en de criminologie 

Waar het strafrecht en de criminologie in het verleden een duidelijke focus
hadden, die over het geheel genomen redelijk samenviel, is het beeld op dit
moment diffuser en lijkt een duidelijke richting te ontbreken. Zo is in de
criminologie geleidelijk aan de overtuiging gegroeid dat de oorzaken voor
organisatiecriminaliteit moeten worden gezocht in de wisselwerking tussen
factoren op macro-, meso- en microniveau.56 Daarbij is overigens opvallend dat
er tegenwoordig meer dan voorheen bijzondere interesse is voor de oorzaken op
microniveau, en dan vooral op het niveau van de invloed van de persoon van de
leidinggevende.57 Dit is een factor die binnen de organisatiecriminologie
traditioneel werd genegeerd. De gedachte was immers dat deze personen,
behalve door hun bijzondere maatschappelijke positie, in niets afweken van
andere mensen. In die positie en het instrumentarium dat de organisatie bood
zou de oorzaak voor witteboordencriminaliteit zijn gelegen. Hoewel deze
redenering op hoofdlijnen misschien juist is, is zij wel te kort door de bocht. Het
feit dat deze leidinggevende functionarissen niet noemenswaardig afwijken van
anderen, in die zin dat zij geen psychische stoornis of verslaving hebben,
impliceert nog niet dat er op het vlak van persoonlijkheid geen verschillen
kunnen zijn.58 Veel factoren die bepalen of iemand als leidinggevende succesvol
is, of überhaupt in aanmerking komt voor een leidinggevende functie, kennen
namelijk ook een schaduwzijde, in die zin dat deze positieve eigenschappen ook
een uitwerking kunnen hebben in negatieve richting. Zo heeft een persoonlijke
karaktereigenschap als charisma de neiging om gepaard te gaan met een zekere
mate van narcistische trekken, zelfoverschatting en het slecht openstaan voor
kritiek en advies. Het risico hiervan is dat een leidinggevende blijft geloven in
en vasthouden aan het behalen van irreële targets, onvolkomenheden in de
interne bedrijfsprocessen en de potentieel negatieve gevolgen van externe
ontwikkelingen structureel onderschat en tegelijkertijd overmatig vertrouwen
heeft in de eigen kennis en kunde en dat van de organisatie.59 Ook bestaat het
risico dat de leidinggevende te veel opgaat in vergezichten over wat hij of zij

56 N. Shover & K.M. Bryant, Theoretical explanations of corporate crime, in: M.B. Blankenship (ed.),
Understanding Corporate Criminality, New York: Garland Publishing 1993, p. 141-176; Vaughan
2002; D. Vaughan, Beyond macro- and micro-levels of analysis, organizations, and the cultural fix,
in: H.N. Pontell & G. Geis (eds.), International Handbook of White-Collar and Corporate Crime,
New York: Springer 2007, p. 3-24; Van de Bunt & Huisman 2007.

57 P.H. Bucy, E.P. Formby, M.S. Raspanti & K.E. Rooney, Why do they do it?: The motives, mores
and character of white collar criminals, St. John’s Law Review, 2008, vol. 82 (2), p. 13.

58 Bucy et al. 2008, p. 13; T. Alalehto, Economic crime: Does personality matter?, International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 2003, vol. 47 (3), p. 336.

59 Vgl. K. Cools, Controle is goed, vertrouwen nog beter. Over bestuurders en corporate governance,
Assen: Koninklijke Van Gorcum 2005, p. 41-55.
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met de organisatie wil bereiken en daardoor de dagelijkse bestuurstaken uit het
oog verliest. 

De totaalbenadering op drie niveaus toont aan dat het fenomeen organisatie-
criminaliteit met open vizier wordt benaderd zonder vooringenomenheid over
mogelijke oorzaken. Veelal zal het gaan om samenhangende factoren op
verschillende niveaus. In tegenstelling tot eerdere stromingen kan aan de huidige
criminologische inzichten dus geen duidelijke voorkeur voor organisatie of
leidinggevende worden ontleend. Per geval zal achteraf moeten worden beoor-
deeld welke factoren bepalend zijn geweest. Al legt de ene auteur meer nadruk
op de organisatiecontext,60 terwijl de andere vooral de persoon van de overtreder
benadrukt.61 

In het strafrecht lijkt de ontwikkeling die de strafbaarheid van de rechtsper-
soon heeft doorgemaakt bijna veertig jaar na zijn invoering in het commune
strafrecht voltooid en diens aanvaarding als zelfstandig rechtssubject volledig.
Inmiddels wordt erkend dat een rechtspersoon alle delicten kan plegen. Ook
degene waarbij vroeger het fysieke aspect nog te overheersend werd geacht.62

Daarnaast heeft de rechtspersoon in de dogmatiek ook duidelijk een eigen plaats
verworven. Zo wordt de rechtspersoon gezien als meer en iets anders dan de som
van zijn delen.63 Het verwijt dat de rechtspersoon wordt gemaakt, hoeft daardoor
niet samen te vallen met het verwijt dat aan bepaalde individuen wordt gemaakt
en is ook geen optelsom van die individuele verwijten. Het gaat in principe om
een geheel eigen verwijt.64 Dit sluit aan op het feit dat de rechtspersoon eigen
gedragingen kan verrichten, zelfstandig subjectieve bestanddelen van delictsom-
schrijvingen kan vervullen en zich kan beroepen op strafuitsluitingsgronden. In
geen van die gevallen is het nodig om steeds terug te grijpen op identificeerbare
individuen binnen de rechtspersoon. Diens aansprakelijkheid kan ook bestaan
los van klassieke toerekeningsconstructies waarbij identificeerbare gedragingen
en psychische gesteldheden van specifieke individuen worden toegerekend aan
de rechtspersoon.

60 Zie in deze zin bijvoorbeeld Punch 2009; M.D. Ermann & R.J. Lundman, Corporate and govern-
mental deviance. Origins, patterns, and reactions, in: M.D. Ermann & R.J. Lundman, Corporate
and Governmental Deviance. Problems of Organizational Behavior in Contemporary Society, New
York/Oxford: Oxford University Press 2002, p. 3-49

61 Zie in deze zin bijvoorbeeld Alalehto 2003; F.S. Perri, White-collar criminals: The ‘kinder, gentler’
offender?, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 2011, vol. 8 (3), p. 217-241.

62 J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid
naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2012, p. 162.

63 Van Strien 1991, p. 263; A.L.J. van Strien, De rechtspersoon in het strafproces. Een onderzoek
naar de procesrechtelijke aspecten van de strafbaarheid van rechtspersonen (diss. Leiden), Den
Haag: Sdu Uitgeverij 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, afl. 3, p. 244.

64 Dit neemt natuurlijk niet weg dat het in het kader van de bewijsvoering soms praktischer kan om bij
de motivering van bijvoorbeeld het daderschap van de rechtspersoon aan te knopen bij de gedra-
gingen van bepaalde centrale individuen binnen de organisatie. Vergelijk in dit opzicht E. Sikkema,
De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in Nederland, in: E. Sikkema en
P. Waeterinckx, De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van leidinggevenden – in de economische
context – Preadvies voor de jaarvergadering van de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor
Strafrecht 2010, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2010, p. 12.
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Op basis van het bovenstaande zou dan ook kunnen worden betoogd dat in
gevallen waarin het verwijt dat aan de organisatie wordt gemaakt meeromvat-
tend en anders is dan het (soms beperkte) verwijt dat in de richting van bepaalde
individuele betrokkenen kan worden gemaakt, de rechtspersoon het rechtssub-
ject bij uitstek is om aan te spreken, of in ieder geval mede aan te spreken. De
praktijk lijkt echter anders. Zo blijkt uit onderzoek van Brants en Brants dat het
Openbaar Ministerie zich na de invoering van artikel 51 Sr in fraudezaken
voornamelijk is gaan richten op de feitelijk leidinggever.65 Waarbij het van
belang is om op te merken dat de toepassing van artikel 51 Sr in het commune
strafrecht grotendeels ziet op fraude in al zijn verschillende verschijningsvor-
men. Deze voorkeur voor de natuurlijke persoon vindt bevestiging in Engelstali-
ge literatuur.66 Dit is opvallend aangezien de aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon en de feitelijk leidinggever naar de letter van de wet van zowel artikel 15
(oud) WED als artikel 51 Sr van gelijkwaardige aard is. Van artikel 15 (oud)
WED is evenwel bekend dat de nadruk in de praktijk desalniettemin lag op de
rechtspersoon. En voor het huidige economische strafrecht lijkt die lijn nog
steeds op te gaan.67 De positie van gelijkwaardige aansprakelijkheid was eerder
ook al ingenomen door Kist in diens preadvies voor de Nederlandse Juristen-
vereniging in 1966.68 Zijn mede-preadviseur Hulsman betoogde echter dat de
aansprakelijkheid van natuurlijke personen vooropstond en dat aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon slechts van aanvullende aard was.69 Ook Remmelink
toonde zich terughoudend waar het gaat om de aansprakelijkheid van rechtsper-
sonen. Zijns inziens blijven dergelijke abstracte entiteiten moeizaam in te passen
in de ‘moral community’ van het strafrecht.70 Het morele verwijt dat het
strafrecht pleegt te maken zou beter tot zijn recht komen wanneer het strafrecht
een natuurlijk persoon tegenover zich ziet geplaatst. Dit is een opvallend
argument aangezien een rechtspersoon als volwaardig rechtssubject wel zelf-
standig de subjectieve bestanddelen uit een delictsomschrijving kan vervullen
en zich kan beroepen op een strafuitsluitingsgrond. Een rechtspersoon kan dus
wel degelijk schuld hebben. Het begrip schuld heeft dan alleen wel een eigen

65 Brants & Brants 1991, p. 149. 
66 B. Fisse & J. Braithwaite, Corporations, Crime and Accountability, Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press 1993, p. 12.
67 E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht (diss. Groningen),

Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2003, p. 340-341; Sikkema 2010, p. 81; S.N. de Valk,
Aansprakelijkheid van leidinggevenden (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2009, p. 439.

68 F.C. Kist, interventie, in: Verslag van de op 25 juni 1966 te Maastricht gehouden algemene
vergadering over: Dient het Wetboek van Strafrecht bepalingen te bevatten betreffende het
daderschap en de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan natuurlijke personen?
Handelingen 1966 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel II, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink
1966, p. 79.

69 L.H.C. Hulsman, 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. 80.

70 J. Remmelink, Mr. D. Hazewinkel-Suringa’s Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht,
Deventer: Gouda Quint 1996, p. 159-160.
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invulling.71 Deze benadering waarin het schuldbeginsel wordt geobjectiveerd
staat echter vrij ver af van de psychologische en sociaal-ethische visie op het
strafrecht die Remmelink voorstaat.72 Ook kan de vraag worden opgeworpen of
het kunnen maken van een dergelijk sociaal-ethisch verwijt wel nodig is. Het feit
dat een rechtspersoon geen ‘virtue or vice’ tentoon kan spreiden,73 betekent nog
niet dat deze geen morele verantwoordelijkheid kan dragen.74 De opvatting dat
het strafrecht zich primair richt tot natuurlijke personen is daarom eigenlijk een
achterhaalde opvatting.75

Die gedateerdheid neemt echter niet weg dat deze opvatting wel vrij hard-
nekkig is en dat er bij veel beoefenaars van het strafrecht kennelijk nog steeds
een duidelijke voorkeur voor natuurlijke personen bestaat. Zo heeft het Open-
baar Ministerie er in alle geruchtmakende strafzaken waarin artikel 51 Sr werd
toegepast – de Ahold boekhoudfraude, de Klimop-zaak, de Slavenburgaffaire
en de vuurwerkramp in Enschede – voor gekozen om zich te concentreren op de
natuurlijke personen binnen de betrokken organisaties. Voor zover nodig werden
alle verdenkingen tegen de betrokken rechtspersonen en natuurlijke personen
van lagere rangorde afgedaan via een transactie.76 Waar het daderschap van de
rechtspersoon eerder dus nog een centrale plaats innam in de discussie en de
volledige aandacht kreeg, is dat daderschap in deze benadering vanwege het
accessoriteitsvereiste tot niet meer dan een formele ingangsvoorwaarde verwor-
den. Om feitelijk leidinggeven aan te kunnen nemen moet het daderschap van
de rechtspersoon immers wel worden vastgesteld. Vanzelfsprekend moet het
beeld dat uit deze casussen naar voren komt niet direct worden veralgemeni-
seerd. De keuze om de rechtspersoon, de feitelijk leidinggever of beide te
vervolgen of transigeren is immers afhankelijk van verschillende factoren, zoals
de aard van het delict, de voorgeschiedenis van de onderneming en de mate van
betrokkenheid van de leidinggevende. Zo zal er bij de genoemde fraudezaken
van de zijde van het Openbaar Ministerie sterk de behoefte hebben bestaan om
de strafwaardigheid van dit type gedrag te beklemtonen en een duidelijk signaal
af te geven. Het creëren van een moral panic over fraude vergt echter een
duidelijk boefbeeld, een folk devil.77 Die behoefte aan identificeerbare indivi-
duen verklaart de keuze om leidinggevenden persoonlijk aan te willen spreken.
Dit in combinatie met het geheel eigen verwijt dat de rechtspersoon wordt
gemaakt, zou een goed argument zijn om zowel de rechtspersoon als de (ver-

71 Van Strien 1996, p. 80-81; Van Strien 2006, p. 245-246.
72 Van Strien 1996, p. 81; Van Strien 1991, p. 262.
73 R.E. Ewin, The Moral Status of the Corporation, Journal of Business Ethics 1991, vol. 10 (10),

p. 749-756.
74 M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie. Beschouwingen over aansprakelijkheid,

institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1990, p. 70-71.

75 E. Sikkema, Twee wetsvoorstellen over de strafbare overheid, Nederlands Juristenblad 2006, nr.
35, p. 1999; Sikkema 2010, p. 24-26.

76 Hetgeen in de Klimop-zaak nog tot beroering heeft geleid in de Tweede Kamer (zie Kamerstukken
II 2010/11, 29 911, nr. 53).

77 M. Levi, Suit revenge? The shaping of folk devils and moral panics about white-collar crimes,
British Journal of Criminology 2009, vol. 49, p. 48-67 onder verwijzing naar Cohen.
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meende) feitelijk leidinggevers te vervolgen. In het vervolgingsbeleid valt echter
op dat het alleen de leidinggevende is die zich publiekelijk moet verantwoorden,
niet de rechtspersoon. Dit doet zich niet alleen voor bij de meer technische
varianten van witteboordencriminaliteit, ook bij delicten als dood of ernstig
letsel door een bedrijfsongeval lijkt de leidinggevende steeds vaker in beeld te
komen. 

Op basis van het bovenstaande ben ik, mede gezien de ontwikkelingen in de
criminologie die veelal redelijk parallel lopen met het strafrecht, geneigd om te
concluderen dat er in zekere zin sprake is van een herleving van, dan wel
vasthouden aan de persoonlijke aansprakelijkheid van de leidinggevende. De
aandacht die er zowel op civielrechtelijk, bestuursrechtelijk als strafrechtelijk
terrein is voor de bestuurdersaansprakelijkheid, de toegenomen aandacht voor
de persoonlijkheid van de leidinggevende in criminologisch onderzoek en het
vervolgingsbeleid zoals dat door het Openbaar Ministerie wordt vormgegeven,
bieden ondersteuning aan de opvatting dat het strafrecht zich (weer of nog
steeds) in een transitieperiode bevindt. Het kan zijn dat de aanvaarding van de
rechtspersoon als rechtssubject toch nog niet geheel is voltooid en dat deze zijn
plaats binnen het strafrecht gedeeltelijk nog moet vinden. Het kan echter
evenzeer het geval zijn dat de rechtspersoon als zelfstandig aanspreekbaar
rechtssubject weer minder belangrijk aan het worden is en er weer een nieuwe
ontwikkeling richting de leidinggevende is opgekomen. Wat de uiteindelijke
richting van deze ontwikkeling zal zijn, is vooralsnog evenwel onduidelijk en
zal vooral afhangen van verdere economische, politieke en maatschappelijke
ontwikkelingen. 

7  Conclusie

De centrale onderzoeksvraag van deze bijdrage was of er binnen het strafrecht
sprake is van een verandering in de opvatting(en) over de verantwoordelijk-
heidsverhouding tussen rechtspersoon en leidinggevende. Daartoe is eerst de
klassieke opvatting van de fictietheorie geschetst waarin achter elke vermeende
gedraging van de rechtspersoon in werkelijkheid een gedraging en een besluit
van een of meerdere bestuursleden schuilgingen. Rechtspersoon en bestuur
werden daarmee in zekere zin vereenzelvigd. Om die reden werden deze
bestuursleden in bijzondere strafbepalingen persoonlijk aansprakelijk gesteld.
Dit geïmpliceerde directe, oorzakelijke verband kon gaandeweg, mede door het
uitdijende ordeningsrecht, steeds moeilijker worden volgehouden. De bestuur-
dersaansprakelijkheid wordt daarom in eerste instantie meer vormgegeven als
een zorgplichtschending om uiteindelijk gestalte te krijgen in het feitelijk
leidinggeven. Die ontwikkeling getuigt van een verandering in de opvatting over
de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leidinggevende bij en voor
diens organisatie. Waar de fictietheorie alleen onder hoogst uitzonderlijke
omstandigheden bereid was om te accepteren dat de leidinggevende niet
betrokken was bij het strafbare feit, neemt die bereidheid later toe. De uiteinde-
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lijke aanvaarding van de zelfstandige strafbaarheid van de rechtspersoon sluit
daar vervolgens mooi op aan. Dit past namelijk bij de gegroeide overtuiging dat
bepaalde individuen misschien geen of slechts een beperkt verwijt kan worden
gemaakt, terwijl het collectief wel aanzienlijk tekort is geschoten. 

Juist bij vormen van geïnstitutionaliseerde fraude zou het dan ook voor de
hand liggen om naast de betrokken natuurlijke personen ook de rechtspersoon
te vervolgen. Een dergelijke benadering wordt ondersteund door inzichten
vanuit de criminologie waarin de aandacht wordt gevestigd op de organisatie-
context en -dynamiek als criminogene factoren. Dit bevestigt dat het strafrechte-
lijk verwijt aan het adres van de rechtspersoon een geheel eigen meeromvattend
en ander verwijt is dat de individuele verwijten in de richting van alle betrokken
natuurlijke personen overstijgt. De rechtspersoon is in de dogmatiek immers een
volledig geaccepteerd rechtssubject dat eigen gedragingen kan verrichten, zelf
subjectieve bestanddelen kan vervullen en zich kan beroepen op strafuitslui-
tingsgronden. In geen van die gevallen is het nodig om terug te grijpen op
identificeerbare individuen binnen de rechtspersoon. De rechtspersoon is een
volwaardig en gelijkwaardig rechtssubject geworden.

Die volwaardigheid en gelijkwaardigheid lijken echter alleen in theorie te
bestaan. Naar de letter van de wet van artikel 51 Sr zijn het daderschap van de
rechtspersoon en de aansprakelijkheid van de feitelijk leidinggever misschien
gelijkwaardig, de rechtspraktijk is aanzienlijk weerbarstiger, zeker bij fraudeza-
ken. Daarin blijkt toch een duidelijke voorkeur te bestaan om de strafzaak tegen
de rechtspersoon en lager geplaatste functionarissen af te handelen via een
transactie en alleen de hoger geplaatste natuurlijke personen te vervolgen. Het
daderschap van de rechtspersoon is daarmee gereduceerd tot een formele
ingangsvoorwaarde voor de strafbaarheid van de feitelijk leidinggever. De keuze
om de strafzaak tegen de rechtspersoon af te doen door middel van een transac-
tie lijkt te zijn ingegeven door drie redenen: (1) aan een rechtspersoon kunnen
uitsluitend vermogenssancties worden opgelegd, hetgeen ook via een transactie
kan worden gerealiseerd, (2) het afdoen van de strafzaak tegen de rechtspersoon
via een transactie draagt bij aan het beperken van de totale omvang van de
strafzaak, en (3) ondanks de acceptatie van de rechtspersoon als volwaardig
rechtssubject blijft het kennelijk toch moeilijk om een moreel stigma op de
rechtspersoon te plakken. Het creëren van een moral panic vergt immers een
folk devil en dat is een rol die de rechtspersoon vanwege zijn abstracte karakter
maar moeilijk kan vervullen. Dit zou echter een goed argument zijn om zowel
de rechtspersoon als de leidinggevende te vervolgen. Het zijn waarschijnlijk met
name de eerste twee argumenten die doorslaggevend zijn in de beslissing om de
zaak tegen de rechtspersoon te transigeren. Op die manier kan de strafzaak tegen
de rechtspersoon immers snel en efficiënt worden afgedaan. Daardoor wordt het
strafproces enigszins gereduceerd tot een instrument om een verder gelegen doel
te realiseren, terwijl men zich kan afvragen of in het publiekelijk verantwoor-
ding af moeten leggen niet ook een eigen zelfstandige waarde ligt besloten die
door de huidige praktijk ondergesneeuwd dreigt te raken. 
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Het is de vraag hoe de bovenstaande ontwikkeling – van leidinggevende naar
rechtspersoon en weer terug – precies moet worden geduid. Mogelijkerwijs valt
op de volwaardigheid van de acceptatie van de zelfstandige strafbaarheid van de
rechtspersoon nog het een en ander af te dingen, zodat moet worden geconclu-
deerd dat die ontwikkeling nog niet helemaal is voltooid. Ook kan er in zekere
zin sprake zijn van een tegenbeweging waarin de aandacht voor de rol en
invloed van het individu herleeft ten koste van de aandacht voor de organisatie.
Een tendens in die laatste richting zou overigens aansluiten bij de huidige
tijdsgeest.




