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De leden van de fractie van de P.v.d.A. merkten op, dat krachtens het voor-
gestelde artikel 528 van het Wetboek van Strafvordering de rechtspersoon 
word t ver tegenwoord igd door de bestuurder of één der bestuurders. Aange-
nomen mag worden , dat het (het bestuur van) de rechtspersoon zelf zal zi jn, 
die de ver tegenwoord iger aanwijst, indien er meer bestuurders zijn. Aange-
zien de bestuurder die de rechtspersoon ver tegenwoord ig t niet tevens getui -
ge kan zijn in de strafzaak tegen de rechtspersoon, bestond bij deze leden de 
beduchtheid dat het bestuur van de rechtspersoon diegene van de bestuurs-
leden tot ver tegenwoordiger zal benoemen, van wiens getuigenis eventueel 
de grootste schade word t gevreesd. Is er slechts één bestuurder dan is hi j zelf 
steeds als getuige ui tgesloten. 

Aan het verzoek om op deze casuspositie nader in te gaan zou ik als volgt 
wi l len vo ldoen. 

De getuigeverklar ing is slechts een van de wet t ige bewi jsmiddelen die in 
het Wetboek van Strafvorder ing (artikel 339) als zodanig word t genoemd. 
Daarnaast worden als wett ige bewi jsmiddelen aangemerkt: de eigen waar-
neming van de rechter, de verklaringen van de verdachte, de verklaringen 
van een deskundige, en schrifteli jke bescheiden. Onder de schriftelijke be-
scheiden is in het bi jzonder van belang het in de wettel i jke vorm opgemaak-
te proces-verbaal van een bevoegde opsporingsambtenaar. Het bewijs dat 
de verdachte het te laste gelegde feit heeft gepleegd, kan immers door de 
rechter worden aangenomen op grond van een dergelijk ambtsedig proces-
verbaal (zie artikel 344, tweede l id, Sv). 

Het is vaste jur isprudent ie van de Hoge Raad (zieo.a. H.R. 25 juni 1934, 
NJ 1934,1180; 24 april 1939, NJ 1939,986) dat het proces-verbaal van een 
verhoor van een getuige, voorafgaande aan het onderzoek op de terechtzit-
t ing, een stuk is als bedoeld in artikel 344 Sv. Hiervoor geldt artikel 342, dat 
ziet op de bij het onderzoek op de terechtzitt ing afgelegde getuigeverklar ing, 
niet. Het proces-verbaal van een verhoor van een als getuige gehoorde be-
stuurder van een rechtspersoon, die nadien op de terechtzitt ing de rechts-
persoon blijkt te ver tegenwoord igen, zal dus wel degeli jk aan het bewijs 
kunnen medewerken, óók indien die bestuurder ter terechtzitt ing zijn eerder 
afgelegde verklar ing herroept (vgl. H.R. 27 jun i 1938, NJ 1939,60; H.R. 15 ja-
nuari 1940, NJ 1940, 389). De in het eindverslag aangehaalde passage uit de 
memor ie van toel icht ing (blz. 25) moet dan ook zó worden gelezen dat wan-
neer de persoonl i jke verschi jning van een bestuurder is gelast in een straf-
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zaak tegen de rechtspersoon met toepassing van het voorgestelde artikel 
528 hij niet op de terechtzitting als getuige in die strafzaak tegen de rechts-
persoon zal kunnen optreden. 

Complica'ties zouden zich dus alleen kunnen voordoen, wanneer de be-
trokken bestuurder vóór de aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
niet als getuige was gehoord. Dit laatste is echter niet waarschijnlijk wan-
neer mag worden verwacht dat juist aan de getuigenis van deze bestuurder 
bijzondere betekenis moet worden gehecht dan wel indien hij de enige be-
stuurder is. In de praktijk hebben zich dan ook, voor zover mij bekend, bij de 
vervolging en berechting van rechtspersonen op dit punt nimmer specifieke 
problemen voorgedaan. 

De Minister van Justitie, 
A. A. M. van Agt 
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