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§ 1. Inleiding 

De kern van het hier te bespreken wetsontwerp bestaat in het voorstel in 
het Wetboek van Strafrecht een algemene bepaling op te nemen betreffende 
de strafbaarstelling van rechtspersonen en enkele samenwerkingsvormen 
zonder rechtspersoonlijkheid (zie artikel I onder D). Daarmee samen hangt 
het voorstel het Wetboek van Strafvordering aan te vullen met enkele pro-
cessuele voorschriften omtrent de vervolging en berechting van corporaties 
(zie artikel II onder B). De voorgestelde bepalingen zijn ontleend aan artikel 
15 van de Wet op de economische delicten. 

In vele wetten komen al bepalingen voor die betrekking hebben op de ver-
volging en berechting van rechtspersonen en andere corporaties die strafba-
re feiten hebben begaan. Een dergelijke bepaling komt voor in de meeste re-
cente wetten waarin strafsancties zijn bedreigd. In het algemene strafrecht, 
neergelegd in het Wetboek van Strafrecht, is daarentegen de strafbaarheid 
van de rechtspersoon nog niet bekend. Wel gaat artikel 50a van het W.v.Sr., 
dat in 1965 werd ingevoegd, ervan uit dat een strafbaar feit kan worden ge-
pleegd door of vanwege een corporatie. In dat geval kan volgens artikel 50a 
straf worden bedreigd tegen de bestuurders en commissarissen alsmede te-
gen andere natuurlijke personen die tot het feit opdracht hebben gegeven of 
die feitelijke leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten. Het 
wetsontwerp maakt het mogelijk dat nu ook de rechtspersoon zelf wordt be-
straft, voor zover daarin niet reeds in enige bijzondere wet was voorzien. 

In de rechtspraktijk heeft de strafbaarstelling van de corporatie in bijzon-
dere wetten, waarvan de Wet op de economische delicten in dit opzicht wel 
de belangrijkste is, nauwelijks tot problemen aanleiding gegeven. Recht-
spraak en openbaar ministerie zijn met deze figuur reeds tientallen jaren ver-
trouwd. 

Het wetsontwerp houdt dan ook geen principiële vernieuwing in. Een al in 
vele wetten voorkomende constructie wordt slechts veralgemeend. Speciale 
voorzieningen in bijzondere wetten worden daardoor overbodig. Onderling 
uiteenlopende en soms onvolledige wettelijke voorschriften kunnen verval-
len. Het wetsontwerp zal dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de 
vereenvoudiging van de wetgeving. Tevens kan een voor het gehele terrein 
van het strafrecht geldende jurisprudentie tot ontwikkeling komen. 
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De theorie van het strafrecht heeft zich met het in het wetsontwerp aan de 
orde gestelde onderwerp diepgaand bezig gehouden. Vooral de dogmati-
sche grondslag van deze rechtsfiguur heeft tot verscheiden wetenschappe-
lijke benaderingen geleid1. Er is hier een duidelijke parallel aan te wijzen met 
het burgerlijk recht, waarin ook verschillende dogmatische visies op de 
rechtspersoon bestaan. In de verschillende Europese landen is de strafbaar-
stelling van de rechtspersoon dan ook uiteenlopend geregeld. 

Terwijl in de Angelsaksische landen een eigen strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de rechtspersoon al vroeg is aanvaard, stond men in verschillen-
de staten van het continent daar afwijzend tegenover. Zo kunnen volgens 
het Belgisch Strafwetboek uitsluitend natuurlijke personen een strafbaar feit 
begaan; ook in bijzondere wetten is aan dit beginsel strikt de hand gehou-
den. Wel kan de rechtspersoon in bepaalde gevallen civielrechtelijk aan-
sprakelijk worden gesteld voor geldboeten opgelegd aan zijn vertegenwoor-
digers. Ook het Duitse commune strafrecht kent slechts een strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van natuurlijke personen. In het z.g. Verwaltungsstrafrecht 
komt de rechtstreekse strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon echter in omvangrijke mate voor. In Frankrijk komt de situatie in grote 
lijnen overeen met die in België, al zijn de wetgever en de jurisprudentie in 
sommige gevallen eerder geneigd een eigen strafrechtelijke aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon te erkennen2. 

Het wetsontwerp is de laatste stap op weg die in Nederland reeds lang is 
begaan. Het lijkt mij dan ook niet vereist aan de strafbaarstelling van de 
rechtspersoon thans een diepgravende rechtstheoretische beschouwing te 
wijden. Ik zou willen volstaan met de volgende opmerkingen. 

Door de rechtspersoon strafbaar te stellen knoopt het strafrecht aan bij 
een civielrechtelijk begrip. Een voor een bepaald doel juridisch georgani-
seerde entiteit wordt voor het recht gelijkgesteld met een natuurlijk persoon. 
Aan die organisatie worden, voor zover dit zinvol is, door het recht dezelfde 
rechten en verplichtingen toegekend en opgelegd als aan een natuurlijk per-
soon. Die rechten en verplichtingen kunnen uiteraard alleen ontstaan door 
handelingen van natuurlijke personen die voor de organisatie optreden. 

Door in het strafrecht rechtspersonen evenals natuurlijke personen straf-
baarte stellen wordt gelijk dit in het civiele rechthef geval is uitgedrukt, dat 
handelingen van natuurlijke personen, die daarbij in het verband van de 
rechtspersoon optreden en te zamen de inhoud van een delict vervullen, aan 
de rechtspersoon worden toegerekend. In die gelijkstelling ligt een zekere 
fictie opgesloten. Dat is echter op zichzelf geen bezwaar. Door gebruik te ma-
ken van een fictie kan in de wetgeving soms op beknopte, beeldende, wijze 
worden uitgedrukt wat anders alleen op een wijdlopige, gecompliceerde, 
wijze kan worden gezegd. 

Aan de hierbedoelde gelijkstelling zijn natuurlijk grenzen: delicten kunnen 
van zodanige aard zijn of zodanig zijn omschreven dat rechtspersonen ze 
niet kunnen plegen en bepaalde straffen kunnen uit hun aard alleen aan na-
tuurlijke personen worden opgelegd. Op elk van deze beperkingen en op de 

1 Zie in het bijzonder: Noyon-Langemeijer- 2 Vgl. Hulsman, Preadvies NJV, blz. 106 e.v. 
Remmelink. Het Wetboek van Strafrecht (Aan-
tekeningen op art. 51) F. C. Kist en L. H. C. Huls-
man. Preadviezen Nederlandse Juristen-Ver-
eniging 1966. 

A. Mulder. Schets van het economisch straf-
recht, Zwolle, 1975, blz. 70 e.v. 

D. van Eek. De strafbaarheid van rechtsper-
sonen en corporaties niet-rechtspersonen naar 
Nederlands recht. Pre-advies uitgebracht aan 
de Vereniging voor de vergelijkende studie van 
het recht van België en Nederland, 1951. A. A. 
M. van Agt. Corporaties in overtreding. Opstel-
len over rechten rechtsgeschiedenisaangebo-
den aan prof. mr. B. H. D. Hermesdorf, 1965. 

A. Mulder, De handhaving der sociaal-eco-
nomische wetgeving, 's-Gravenhage 1950. 
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in de literatuur geopperde alternatieven voor de strafbaarstelling van de 
rechtspersonen komen de volgende paragrafen nader terug. 

§ 2. De betekenis van de rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer 

In de tijd waarin het Wetboek van Strafrecht tot stand kwam, dus om-
streeks 1880, stelde de wetgever zich nog op het standpunt dat alleen na-
tuurlijke personen strafbare feiten konden plegen: «Een strafbaar feit kan al-
léén worden gepleegd door den natuurlijken persoon. De fictie der rechts-
persoonlijkheid geldt niet op het gebied van het strafrecht»3. 

De opvatting dat een rechtspersoon geen strafbare feiten kon plegen pas-
te misschien nog in een tijd waarin het strafrecht bijna uitsluitend gedragin-
gen bestreek waarvooreen natuurlijk persoon rechtstreeks verantwoordelijk 
kon worden gesteld. In de loop der jaren ontstond echter op allerlei terreinen 
van het maatschappelijk en economisch leven waarmee het strafrecht tot 
dan toe geen of slechts zijdelings bemoeienis had gehad, de behoefte aan 
voorschriften die zo nodig door strafsancties konden worden gehandhaafd. 
Het strafrecht werd aldus instrument van een noodzakelijk geachte sociaal-
economische ordening.4 Men denke bij voorbeeld aan al die voorschriften 
waarvan de overtreding een « economisch delict» oplevert (vgl. artikel 1 van 
de Wet op de economische delicten). Vele van deze voorschriften zijn toege-
sneden op gedragingen van corporaties. 

In het maatschappelijk verkeer is de rechtspersoon verder kwantitatief een 
steeds belangrijker plaats gaan innemen. In 1900 bedroeg het aantal naam-
loze vennootschappen ± 3200; in 1964 was dit aantal vertienvoudigden ge-
stegen tot 32 953.5 Ultimo 1972 bedroeg het aantal naamloze en besloten 
vennootschappen die belastingplichtig waren in de zin van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 bijna 52 000.6 Het aantal stichtingen inge-
schreven in het daartoe bestemde register bedroeg op 1 oktober 1975 47 273 
(op welk aantal enkele duizenden na hun inschrijving in het register inmid-
dels ontbonden stichtingen in mindering moeten worden gebracht)7. Het 
aantal belastingplichtige coöperatieve verenigingen bedroeg aan het eind 
van 1965 4700, het aantal rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, dat 
een bedrijf uitoefende (zoals landbouwverenigingen) 930.8 

§ 3. Strafbaarstelling van de rechtspersoon in bijzondere wetten 

Toen de wetgever in 1881 zich op het standpunt stelde dat alleen natuurlij-
ke personen strafbare feiten konden plegen, was hij daar niet geheel conse-
quent. Het fiscale strafrecht erkende van oudsher dat de rechtspersoon straf-
rechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde delicten.9 

3 Zie de memorie van toelichting op artikel 51 
W.v.Sr., H. J. Smidt, Geschiedenis van het Wet-
boek van Strafrecht, deel I, blz. 420 
4 Vgl. B. V. A. Röling. De strafbaarheid van de 
rechtspersoon. Tijdschrift voor Strafrecht, deel 
66(1957), blz. 2 e.v. 
5 Vgl. Van der Heyden-Van der Grinten. Hand-
boek voor de naamloze vennootschap naar Ne-
derlands recht, 8ste druk, blz. 29. 
6 CBS Hoofdafd. 10 (Financiële statistieken). Het 
aantal vennootschappen die niet in de zin van 
genoemde wet zelfstandig belastingplichtig 
waren, bedroeg ± 6000 a 7000. 
7 In het hier gegeven cijfer zijn dus niet begre-
pen de kerkelijke stichtingen, instellingen van 
weldadigheid etc. als bedoeld in artikel 28 van 
de Wet op de stichtingen, waarop die wet niet 
van toepassing is. 

9 Gegevens van het CBS, Hoofdafd. 10 (Finan-
ciële statistieken). Latere cijfers zijn niet be-
schikbaar. 
9 Aldus b.v. artikel 13 van de Wet van 4 april 
1870, Stb. 61: «De vennootschappen en rede-
rijen zijn voor de daden van ha're bestuurders, 
boekhouders, bedienden, arbeiders, knechts of 
andere personen in hare dienst aansprakelijk 
op de voet van artikel 231 der Algemene Wet 
van 26 augustus 1822, Stb. 38, met betrekking 
tot alle overtredingen van de wettelijke bepa-
lingen omtrent de in-, uit- en doorvoer van de 
accijnzen». Vgl. artikel 187 van de Algemene 
wet inzake de douane en de accijnzen van 
1961, welk artikel een strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid van de ondernemer in het leven 
roept voor de in de uitoefening van zijn bedrijf 
door ondergeschikten en derden gepleegde 
strafbare feiten. Is de onderneming een corpo-
ratie dan kan deze ook als zodanig worden ver-
volgd. 
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Ook kwamen al vóór 1881 in bijzondere wetten bepalingen, voor waarin 
bestuurders van ondernemingen met straf werden bedreigd, indien bepaal-
de, met de instelling of onderneming waarover zij het bestuur voerden sa-
menhangende, geboden of verboden niet werden nageleefd. Voorbeelden 
van dergelijke wetten waren de Armenwet van 1854 (art. 11), Stb. 100, de 
Spoorwegwet van 1859 (art. 46), Stb. 98, en de Spoorwegwet van 1875 (art. 
54), Stb. 67. In al deze gevallen gold de regel, dat de bestuurder die bewees 
het zijne te hebben gedaan om de wet te doen naleven (maar b.v. in het be-
stuur overstemd was) vrijuit ging. Voor deze bijzondere schulduitsluitings-
grond in genoemde wetten trad het thans nog geldende artikel 51 van het 
Wetboek van Strafrecht in de plaats. Dit artikel bepaalt dat in de gevallen 
waarin wegens overtreding straf wordt bedreigd tegen bestuurders, leden 
van enig bestuur of commissarissen, geen straf wordt uitgesproken tegen 
de bestuurder of commissaris van wie blijkt dat de overtreding buiten zijn 
toedoen is gepleegd.10 

De constructie waarbij de bestuurders strafrechtelijk aansprakelijk wer-
den gesteld om aldus te bewerkstelligen dat vanwege de corporatie bepaal-
de voorschriften zouden worden nageleefd, is in verschillende na 1881 tot 
stand gekomen wetten gevolgd. Voorbeelden van wetten, waarbij aan de 
hoofden of bestuurders van ondernemingen en opzichthoudend personeel 
bepaalde «zorgverplichtingen» werden opgelegd, zijn de Arbeidswet 1919, 
de Veiligheidswet 1934 en de Wet Gevaarlijke Stoffen." Hun aansprakelijk-
heid strekt zich volgens deze wetten ook uit tot handelingen van hun onder-
geschikten of andere personen werkzaam in de onderneming, tenzij het 
hoofd of de bestuurder kan aantonen dat hem geen verwijt kan worden ge-
maakt. 

Ook de Vleeskeuringswet (art. 38), de Warenwet (art. 28) en de Wet Auto-
vervoer Goederen (art. 5) bevatten bijzondere geboden voor de hoofden en 
bestuurders met het doel te verzekeren dat de voorschriften van de wet in in-
richtingen en ondernemingen worden nageleefd, hoewel, daar overtreding 
van deze wetten een economisch delict oplevert, ook een rechtstreekse straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon bestaat. 

In de Rijtijdenwet 1936 (art. 3) komt een bijzondere constructie van dader-
schap voor: Indien een werknemer handelt in strijd met de voorschriften van 
het Rijtijdenbesluit, wordt het strafbare feit geacht te zijn gepleegd door de 
werkgever of de leden van het opzichthoudend personeel, tenzij zij aantonen 
dat zij in hun verplichting om te zorgen dat de wet wordt nageleefd niet zijn 
tekortgeschoten. Overigens kent ook deze wet sedert enkele jaren de moge-
lijkheid dat de rechtspersoon als zodanig wordt vervolgd (art. 3a). 

Vergelijkbaar met die van de Rijtijdenwet vóór de wijziging is de figuur die 
is gevolgd in de Drank- en Horecawet. Deze wet richt zich uitsluitend tot na-
tuurlijke personen (de ondernemer, de bedrijfsleider en de beheerder). Ar-
tikel 70, tweede lid, van de Drank- en Horecawet bepaalt, dat indien de on-
dernemer een rechtspersoon is de aansprakelijkheid voor de naleving van de 
wettelijke voorschriften overgaat op de bestuurder. De bestuurder is echter 
niet strafbaar (art. 71, vierde lid), indien hij aantoont dat hij het redelijker-
wijs te vorderen toezicht heeft gehouden om de naleving van het overtreden 
verbod op voorschriften te verzekeren. 

Weereen ander figuur geven de Schepenwet van 1909 (art. 62), de 
Wet opdeZeevaartdiploma's 1935 (art. 18) en de Wet op de Zeevischvaart-
diploma's 1935 (art. 14) te zien. Verschillende strafbepalingen van die wetten 
richten zich tot de eigenaar van het schip. Indien de eigendom van het schip 
toebehoort aan een rechtspersoon, worden voor de toepassing van die be-
palingen als eigenaren aangemerkt alle leden van het bestuur die het straf-
bare feit hebben gepleegd. 

, 0 Zie over dit artikel ook: Noyon-Langmeijer- " Men zie verder nog de Phosphorluciferswet 
-Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aante- 1901, de Wet opwerken onder overdruk, de 
keningen op art. 51. Stuwadoorswet, de Steenhouwerswet 1921 en 

deHuisarbeidswet 1933. 
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Een dergelijke fictie komt ook voor in de Wegenverkeerswet (art. 41). In-
dien de eigenaar of houder van een motorrijtuig een rechtspersoon is, wor-
den in de gevallen waarin wegens overtreding straf wordt bedreigd tegen ei-
genaren of houders van motorrijtuigen, de leden van het bestuur als eigena-
ren of houders van het motorrijtuig aangemerkt. 

De Vuurwapenwet 1919 was een van de eerste wetten waarin de wetgever 
zonder meer erkende, dat volgens het systeem van de betrokken wet het 
strafbare feit ook kon worden gepleegd door een rechtspersoon, al verbond 
hij daaraan nog niet het gevolg, dat de rechtspersoon als zodanig strafbaar 
behoorde te worden gesteld.12 Deze wet (artikel 13) bepaalt dat, indien een 
strafbaar feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon de strafver-
volging wordt ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het be-
stuur. Een soortgelijk voorschrift is nadien in een tiental andere, thans nog 
geldende, voor het merendeel tussen de beide wereldoorlogen tot stand ge-
komen, wetten opgenomen.13 

In een enkele wet werd de strafbedreiging, behalve tegen de leden van het 
bestuur, gericht tegen commissarissen. Dit was bij voorbeeld het geval in de 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922 (art. 68).'4 

Een nog wijdere kring van natuurlijke personen bereikte de wetgever met 
de volgende omschrijving: Indien een strafbaar feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf 
uitgesproken tegen hem die tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke lei-
ding had bij het verboden handelen of nalaten.'5 

Intussen deed de behoefte aan strafbaarstelling van de rechtspersoon als 
zodanig zich steeds sterker gevoelen. Bepaalde straffen en maatregelen, zo-
als de geldboete en de ontneming van het wederrechtelijk genoten voor-
deel, kunnen alleen volledig tot hun recht komen, indien (mede) de rechts-
persoon als subject van het strafbare feit kan worden vervolgd en gestraft.'6 

12 R. H. C. Hulsman, Preadvies Nederlandse 
Juristen-Vereniging 1966, blz. 99, meent dat in 
deze gevallen slechts van «pseudodader-
schap» kan worden gesproken, omdat het da-
derschap hier niet is middel tot het bepalen 
van de strafbaarheid van die dader (de rechts 
persoon), maar van een derde (de bestuurderl, 
die dit daderschap juist niet vervult. 
13 De Wet van 28 juli 1924, Stb. 375, houdende 
regeling omtrent het dragen der kosten van 
openbare verpachtingen enz. (art. 2); de Wet 
van 1 november 1924, Stb. 498, houdende wet-
telijke maatregelen tegen aantasting van meta-
len voorwerpen in den bodem door zwerf-
stroomen enz. (art. 4); de Bioscoopwet (art. 
23); de Zeebrievenwet (art. 18); de Wet Open-
bare Vervoermiddelen (art. 9); de Wet op sera 
en vaccins 1927 (art. 9); de Opiumwet (art. 12); 
de Elektriciteitswet (art. 19); de Meetbrieven-
wet 1948 (art. 8); de Wet tot wering van onge-
wenste handwapenen (art. 5). 
" Zie ook de Wet Voorloopige Voorzieningen 
Bouwkassen, Stb. G 331 (art. 7). 

15 De Handelsregisterwet (art. 35); de Veewet 
(art. 85 bis); de Handelsnaamwet (art. 7); de 
Wet plaatsing mindervalide arbeidskrachten 
(art. 9); de Wet buitengewoon pensioen 
1940-1945 (art. 45); de Wet buitengewoon 
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (art 
38); de Silicosewet (art. 8); de Wet bevolkings-
onderzoek op tuberculose (art. 18); de Wet op 
de gevaarlijke voertuigen 1952 (art. 15); de 
Pensioen en spaarfondsenwet (art. 30); de 
Emigratiewet (art. 33); de Organisatiewet Soci 
ale Verzekering (art. 55); de Brandweerwet (art 
9); de Wet bescherming bevolking (art. 30); de 
Wet verplaatsing bevolking (art. 22); de Wet 
van 10 juli 1952, Stb. 407, ter verzekering van 
het beschikbaar blijven van goederen enz. (art. 
10); de Wet buitengewone bevoegdheden bur-
gerlijk gezag (art. 29); de Stoomwet (art. 14); 
de Inkwartieringswet (art. 58); de Zondagswet 
(art. 9); de Grondwaterwet Waterleidingbedrij-
ven (art. 25); de Postwet (art. 11); de Beroeps-
wet (art. 162); de Waterleidingwet (art. 47); de 
Luchtvaartwet (art. 69); de Wet op de Genees-
middelenvoorziening (art. 311, de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs (art. 149); de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (art. 62); de Wo 
ningwet (art. 99); de Archiefwet 1962 (art. 39); 
de Vervoersnoodwet (art. 22); de Havennood-
wet (art. 18); de Wet arbeidsvergunning 
vreemdelingen (art. 14), de Antibioticawet (art. 
6); de Ziekenfondswet (art. 90); de Effectenver 
nieuwingswet (art 23); de Noodwet Genees-
kundigen (art. 45), de Noodwet Arbeidsvoor-
ziening (art. 59); de Wet op de Accountants-ad-
ministratie-consulenten (art. 63). 
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§ 4. Strafbaarstelling van de rechtspersoon volgens de Wet op de economi-
sche delicten 

Het voorlopige sluitstuk van de hierboven in enkele hoofdlijnen geschet-
ste ontwikkeling van de wetgeving is geweest, dat de wetgever na de Twee-
de Wereldoorlog de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 
als zodanig heeft aanvaard. Nadat deze figuur reeds was gehanteerd in het 
Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorziening van 1942 (art. 3) - formeel be-
trof het hier overigens een «tuchtrechtelijke» aansprakelijkheid - , het Econo-
misch Sanctiebesluit van 1941, zoals dit was gewijzigd in 1943 (art. 6), de 
Wet van 11 juli 1947 op de Vermogensheffing ineens (art. 43), Stb. H. 238, en 
de Wet Afwikkeling Geldzuivering van 1949 (art. 24), Stb. J. 53, werd zij ge-
bezigd in de Wet op de economische delicten (Wet van 22 juni 1950, Stb. K. 
258). Artikel 15, eerste lid, van die wet bepaalt17: 

Indien een economisch delict wordt begaan door of vanwege een rechts-
persoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een 
doelvermogen, wordt de strafvervolging ingesteld en worden de straffen en 
maatregelen uitgesproken 

hetzij tegen die rechtpersoon, die vennootschap, die vereniging of dat 
doelvermogen, 

hetzij tegen hen, die tot het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijk lei-
ding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten, 

hetzij tegen beiden. 
Deze bepaling gaat dus uit van de cumulatieve aansprakelijkheid van de 

corporatie en bepaalde natuurlijke personen voor de door de corporatie ge-
pleegde strafbare feiten. De keuze wie vervolgd zal worden, hetzij de corpo-
ratie en de natuurlijke persoon te zamen, hetzij één van hen, wordt gemaakt 
door het openbaar ministerie. 

In het tweede lid van artikel 15 is bepaald wanneer een economisch delict 
«onder meer» geacht kan worden te zijn begaan door of vanwege een 
rechtspersoon of andere corporatie terwijl het derde en vierde lid bijzondere 
processuele voorzieningen inhouden voor het geval dat de strafvervolging 
tegen een corporatie wordt ingesteld. 

Artikel 15 van de Wet op de economische delicten is in een groot aantal 
wetten (± 40), waaronder de meest recente, overgenomen.18 Niet altijd werd 
daarbij overigens eenvormigheid betracht. Zo wordt in sommige wetten de 

16 De uitvoering van de voorstellen van de 
Commissie-vermogensstraffen, waarvan de 
bedoeling is de toepassing van dergelijke sanc-
ties, in plaats van korte vrijheidsstraffen, te be-
vorderen, zal de behoefte aan strafbaarstelling 
van de rechtspersoon zelf dan ook nog verder 
doen toenemen. 
17 Ingevolge art. XIII van het thans bij de Sta-
ten-Generaal aanhangige wetsontwerp tot 
vaststelling van de hoofdstukken 2, 3,4 en 5 
van de Invoeringswet Boek 2 nieuw B.W. 
(114161 zal de opsomming van corporaties in 
artikel 15 WED worden beperkt tot de rechts-
persoon en de vennootschap. 
18 De Wet op de lijkbezorging (art. 43); de Tele-
graaf- en Telefoonwet 1904 (art. 20ter; de Au-
teurswet 1912 (art. 36a); de Ziektewet (art. 81); 
de Rijtijdenwet 1936 (art. 3a); de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden (art. 44); de Werk-
loosheidswet (art. 48); de Wet op de nood-
wachten (art. 109); de Hinderwet (art. 32); de 
Jachtwet (art. 70); de Algemene Ouderdoms-
wet (art. 54); de Algemene Weduwen- en We-
zenwet (art. 65); de Algemene wet inzake rijks-
belastingen (artt. 74 en 79); de Algemene wet 
inzake de douane en de accijnzen (artt. 194 en 
200); de Wet op menselijk bloed (art. 14); de 

Monumentenwet (art. 30); de Algemene Kin-
derbijslagwet (art. 40); de Wet inzake het 
Agentschap der Westeuropese Unie (art. 8); de 
Vorderingswet (art. 32a); de Wet op de bejaar-
denoorden (art. 31); de Kernenergiewet (art. 
82); de Wet op de paramedische beroepen (art. 
34); de Wet aansprakelijkheidsverzekering mo-
torrijtuigen (art. 35); de Visserijwet 1963 (art. 
58); de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf 
(art. 50); de Wet op de kansspelen (art. 36); de 
Mijnwet continentaal plat (art. 39); de Ontgron-
dingenwet (art. 24); de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (art. 97); de Natuurbe-
schermingswet (art. 27); de Algemene Wet Bij-
zondere Ziektekosten (art. 72); de Wet op de 
omroepbijdragen (art. 25); de Wet hygiëne en 
veiligheid zweminrichtingen (art. 24); de Wet 
hygiëne kampeerplaatsen (art. 23); de Wet in-
zake de luchtverontreiniging (art. 95); de Wet 
ambulancevervoer (art. 22); de Wet betreffen-
de verplichte deelneming in een beroepspen 
sioenregeling (art. 27); de Wet arbeids- en rust-
tijden zeescheepvaart (art. 7); de Uitvoerings-
wet Visserijverdrag 1976 (art. 11); de Wet inza-
ke gevaarlijke werktuigen (art. 11); de Wet bo-
demmaterialen Noordzee (art. 17). 
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opsomming van de corporaties nog aangevuld met de maatschap,19 terwijl 
ze in andere is beperkt tot de rechtspersonen20 dan wel de rechtspersoon of 
de vennootschap.2' In weer andere wetten (vrijwel uitsluitend wetten op het 
terrein van de sociale verzekeringen en fiscale wetten) wordt het begrip «li-
chaam» gehanteerd, waaronder ondernemingen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen worden begrepen.22 

Ten slotte is in verschillende wetten wel de inhoud van artikel 15, eerste 
lid, van de Wet op de economische delicten overgenomen, maar niet de na-
dere uitwerking die daaraan in het tweede lid van dat artikel wordt gege-
ven.23 Soms bleven ook de processuele bepalingen van het derde en vierde 
lid achterwege.24 

§ 5. Rechtspraak 

De ontwikkeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechts-
persoon is mede bepaald door de rechtspraak. 

De Hoge Raad heeft in arresten, kort na de totstandkoming van het Wet-
boek van Strafrecht gewezen, wel eens beslist, dat, indien aan een corpora-
tie een bepaalde, door het strafrecht te handhaven, verplichting was opge-
legd, ook zonder uitdrukkelijke bepaling de bestuurders van de corporatie 
voor de naleving van het gebod aansprakelijk konden worden gesteld (Vgl. 
H.R. 26 november 1888, W. 5645). 

In latere arresten stelde de Hoge Raad zich echter op het standpunt, dat al-
leen indien de betrokken regeling daarin uitdrukkelijk voorzag een door een 
corporatie gepleegde gedraging aan een ander kon worden toegerekend. 
Een markant voorbeeld vindt men in het z.g. wilde- bussenarrest van 1938, 
waarin de Hoge Raad uitsprak dat het ten laste gelegde «exploiteren» van 
autobussen zonder vergunning in casu alleen door de rechtspersoon aan 
wie die autobussen toebehoorden, kon geschieden, zodat de directeur van 
de rechtspersoon, tegen wie de vervolging was ingesteld, terecht van 
rechtsvervolging was ontslagen (H.R. 21 februari 1938, N.J. 1938, nr. 820).2S 

Daarnaast werd in tal van rechterlijke uitspraken ook het begrip dader-
schap verruimd in die zin dat als strafbare dader een andere persoon werd 
aangemerkt dan degene die de materiële handeling had verricht.26 Zo werd 
de handelaar die door zijn knecht margarine had doen bezorgen aangemerkt 
als dader van het strafbaar gestelde «leveren» (H.R. 25 januari 1909, W. 
8809), degene die opdracht had gegeven tot het strafbaar gestelde «bouwen 
zonder vergunning» in de zin van de Woningwet geacht de delictsinhoud te 
hebben vervuld (H.R. 29 juni 1936, N.J. 1937, nr. 9), de firmant wegens 
«plaatsen van glas» gestraft, hoewel de werkzaamheden waren verricht 
door de in dienst der firma zijnde schildersknecht (H.R. 25 mei 1948, N.J. 
1948, nr. 556). 

Naar aanleiding van een van deze arresten - het hierboven genoemde 
«wilde bussen»-arrest - stelde prof. mr. W. P. J. Pompe in een annotatie dan 

" B.v. in de Wet op de lijkbezorging (art. 43), 
de Wet op de noodwachten (art. 109), de Wet 
op de bejaardenoorden (art. 31), de Natuurbe 
schermingswet (art. 27) en de Wet bodemma-
terialen Noordzee (art 17). 
20 Zie de Monumentenwet (art. 30), de Visserij-
wet 1963 (art. 58), enz. 
21 Zie b.v. de Wet inzake gevaarlijke werktui-
gen (art 11) en de Telegraaf, en Telefoonwet 
1904 (art 20ter), zoals gewijzigd bij de Wet van 
23 januari 1974, Stb. 25. 
22 Zie o.a. de Algemene Ouderdomswet (art 
54) en de Algemene wet inzake rijksbelastin 
gen (art. 74). 
23 Zie o.a. de Wet op de kansspelen (art. 36) en 
de Rijtijdenwet 1936 (art. 3a). 
2" Ziede Jachtwet (art 70), de Visserijwet 1963 
(art. 58), de Monumentenwet (art. 30), enz. In 
enkele recente wetten zoals de Wet arbeids- en 

rusttijden zeescheepvaart (art. 7) en de Uitvoe-
ringswet Visserijverdrag 1967 (art. 11) volstond 
de wetgever eenvoudigheidshalve met het van 
overeenkomstige toepassing verklaren van art. 
15, derde en vierde lid, van de Wet op de eco-
nomische delicten. 
25 In 1939 werd bij de wet alsnog voorzien in 
de mogelijkheid van vervolging van overtre-
dingen van het Reglement Autovervoer Perso-
nen, indien de dader rechtspersoon was. Vgl. 
M. A. van Rijn van Alkemade, Strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor feiten, gepleegd door 
corporaties. Tijdschrift voor Strafrecht, deel 50 
(1940), blz. 193. 
26 Zie voor een overzicht van deze jurispruden-
tie: de conclusie van A. G. Van Asch van Wijck 
bij H.R. 22 januari 1952, N.J. 1952, nr. 145. 
Voorts Noyon-Langemeijer-Remmelink. Het 
Wetboek van Strafrecht (aant. 8 op art. 51) en 
A. Mulder, Schets van het economisch straf-
recht, 1975, blz. 61 e.v. 
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ook de vraag of het geen aanbeveling verdiende een algemene regeling om-
trent de strafrechtelijke aansprakelijkheid van feiten, gepleegd door rechts» 
personen, in het algemeen gedeelte van het Wetboek van Strafrecht op te 
nemen. 

De invloed van de jurisprudentie van de Hoge Raad op de wetgeving blijkt 
verder uit twee arresten van 1952 en 1962. Bij het eerste arrest (van 15janu-
ari 1952, N.J. 1952, nr. 346) besliste de Hoge Raad, dat, indien de provinciale 
of gemeentelijke wetgever de door rechtspersonen gepleegde overtredin-
gen strafbaar wilde stellen, hij straf behoorde te bepalen tegen de leden van 
het bestuur, waardoor krachtens artikel 91 van het Wetboek van Strafrecht 
op de wijze als in artikel 51 van dat wetboek is voorzien en beperkt een be-
straffing van natuurlijke personen voor die overtredingen mogelijk zou zijn. 

In het volgende arrest (van 30 januari 1962, N.J. 1962, nr. 155) verklaarde 
de Hoge Raad echter, wegens strijd met de regeling van het daderschap in 
artikel 47 van het Wetboek van Strafrecht, een artikel uit de Algemene Poli-
tieverordening van Amsterdam onverbindend, waarin voor overtreding van 
de bepalingen van die APV door een rechtspersoon de bestuurders, leden 
van het bestuur of commissarissen strafrechtelijk aansprakelijk waren 
gesteld. 

Ten einde toch te voorzien in de mogelijkheid van effectief strafrechtelijk 
optreden bij overtreding van provinciale en andere verordeningen door 
rechtspersonen heeft daarop de Wet van 2 juni 1965, Stb. 238, artikel 50a in 
het Wetboek ingevoegd. Dit artikel bepaalt dat bij wettelijk voorschrift (ge-
dacht is hier dus aan voorschriften van de lagere wetgever) wegens een 
overtreding, gepleegd door of vanwege een rechtspersoon, een vennoot-
schap, enige andere vereniging van personen of een doelvermogen, straf 
kan worden bepaald tegen bestuurders, leden van het bestuur of commissa-
rissen, alsmede tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven of die 
feitelijke leiding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten. De mo-
gelijkheid om de rechtspersoon als zodanig (mede) strafbaar te stellen, bleef 
dus voorbehouden aan de wetgever in formele zin. 

§ 6. Bezwaren van de huidige situatie en mogelijkheden van een algemene 
regeling 

Het overzicht van de wetgeving in § 3 en § 4 van deze memorie maakt dui-
delijk, dat de gedachte, dat corporaties strafrechtelijk aansprakelijk kunnen 
worden gesteld voor bepaalde delicten, thans vrijwel algemeen is aanvaard. 
In tegenstelling tot sommige andere Westeuropese landen, zoals Frankrijk 
en België, vindt de strafbaarheid van de rechtspersoon als zodanig in krin-
gen van de Nederlandse strafrechtswetenschap en -praktijk weinig principië-
le bestrijding meer. Anderzijds is het onderwerp thans in een groot aantal 
wetten op vaak zeer uiteenlopende wijze geregeld. Er is dan ook behoefte 
ontstaan aan een algemene en uniforme regeling. Daardoor zullen dan 
rechtspersonen ook kunnen worden vervolgd en gestraft voor bepaalde, in 
het Wetboek van Strafrecht omschreven, delicten. 

Weliswaar zijn er tal van misdrijven en overtredingen in het Tweede en 
Derde Boek van het Wetboek van Strafrecht, waarvan het feitelijk niet moge-
lijk is dat rechtspersonen deze plegen, zoals bigamie, verkrachting, ambts-
misdrijven, luchtpiraterij, baldadigheid, landloperij, openbare dronken-
schap, maar bij andere is dit niet bij voorbaat ondenkbaar. 

Zoals reeds in § 1 van deze memorie is uiteengezet, wordt bij de strafbaar-
stelling van de rechtspersoon in zekere zin met een fictie gewerkt. Daarin 
komt tot uitdrukking dat handelingen van natuurlijke personen, die in het 
verband van een rechtspersoon optreden en daarbij ieder afzonderlijk hetzij 
tezamen de inhoud van een delict vervullen, aan de rechtspersoon worden 
toegerekend. Deze wijze van stellen houdt in dat ook de subjectieve elemen-
ten van een bepaald delict (opzet of schuld) onder omstandigheden aan de 
rechtspersoon worden toegerekend. 
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Hiervan uitgaande kan men zich voorstellen, dat een delict tegen het leven 
of dood door schuld ten laste wordt gelegd aan een rechtspersoon (bij voor-
beeld aan de producent van levensmiddelen of geneesmiddelen die produk-
ten in de handel heeft gebracht die schadelijk zijn voor de gezondheid, of 
aan een vervoeronderneming die het door haar gebruikte transportmateri-
aal heeft verwaarloosd waardoor een fataal ongeluk is ontstaan). 

Ook aan andere commune delicten valt in dit verband te denken, zoals om-
koping van ambtenaren (art. 177), valsheid in geschrifte (art. 225), verduiste-
ring (art. 321), bedrog bij de uitvoeringvan bouwwerken of de levering van 
materialen waardoor de veiligheid van personen of goederen in gevaar 
wordt gebracht (art. 331), zaakbeschadiging (art. 350), heling (art. 416) de 
strafbare feiten omschreven in de artikelen 427, 437 en 437bis etc.27 Ook bij 
de totstandkoming van de Wet van 23 november 1967, Stb. 565, houdende 
strafbaarstelling van omkoping van anderen dan ambtenaren (niet-ambtelij-
ke corruptie) is gewezen op de mogelijkheid dat dit feit door rechtspersonen 
kan worden gepleegd. In zulke gevallen is het ontbreken van de mogelijk-
heid om de rechtspersoon als zodanig te vervolgen en te bestraffen, al dan 
niet naast een of meer natuurlijke personen, een leemte. Het onbevredigen-
de van de bestaande situatie springt vooral in het oog, wanneer de rechts-
persoon ten gevolge van de strafbare handeling een belangrijk financieel 
voordeel heeft verkregen. Indien alleen een strafvervolging mogelijk is van 
een of meer natuurlijke personen die ten behoeve van de corporatie of in haar 
dienst hebben gehandeld, zal de sanctie - met name een geldboete - im-
mers niet de corporatie rechtstreeks kunnen treffen. Bij bestraffing van een 
natuurlijke persoon voor een handeling «in de sfeer van» de rechtspersoon, 
zal de straf moeten zijn afgestemd op de mate van individuele schuld en - z o 
het een vermogenssanctie betreft - op de financiële draagkracht van de ver-
dachte. 

Eventueel zou men kunnen trachten dit bezwaar te ondervangen door een 
juridische constructie, waarbij de rechtspersoon burgerrechtelijk aansprake-
lijk wordt gesteld voor de aan haar personeelsleden in bepaalde gevallen 
opgelegde geldboeten of waarbij het onrechtmatig genoten voordeel wordt 
ontnomen aan de onderneming waarin het delict is gepleegd (dergelijke 
constructies komen onder meer voor in bijzondere wetten in België en de 
Bondsrepubliek Duitsland en zijn ook in Nederland wel bepleit28) maar recht-
streekse strafrechtelijke aansprakelijkstelling van de corporatie verdient dan 
toch door haar duidelijke doelgerichtheid de voorkeur. Het zou onnodig ge-
kunsteld zijn om een algemene regeling te kiezen volgens welke een vervol-
ging tegen A (natuurlijk persoon) wordt ingesteld, waarbij op de terechtzit-
ting voor het bepalen van de strafmaat de financiële draagkracht van B 
(rechtspersoon) als maatstaf wordt genomen en waarbij - ten slotte - be -
paalde straffen ook ten laste van B worden geëxecuteerd. 

De invoeging in het Wetboek van Strafrecht van een algemene regeling 
van de strafbaarheid van de corporatie zal tevens het belang van een goede 
rechtshandhaving kunnen dienen, voor zover in bepaalde bestaande wetten 
nog geen rekening was gehouden met het plegen van de in die wetten straf-
baar gestelde feiten door rechtspersonen of voor zover in die wetten alleen 
was voorzien in een strafbaarstelling van de bestuurders of andere natuurlij-
ke personen die tot de rechtspersoon in een bepaalde verhouding staan. 

Ten slotte zal een algemene regeling in het Wetboek van Strafrecht tot ge-
volg hebben, dat voor overtredingen van verordeningen van de lagere wet-
gever, met name de provincie en gemeente, de corporatie als zodanig zal 
kunnen worden vervolgd en gestraft, in plaats van alleen die natuurlijke per-
sonen die in artikel 50a van het Wetboek worden genoemd. 

27 De mogelijkheid dat de in het eerste lid van 
artikel 436s Sr. omschreven overtreding wordt 
gepleegd door een vennootschap of rechtsper-
soon, is uitdrukkelijk voorzien in het derde en 
vijfde lid van dat artikel. In dat geval wordt de 
straf uitgesproken tegen de beherende venno-
ten of bestuurders. Vgl. ook art. 435b, tweede 
lid, Sr. 
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§ 7. Algemene regeling van de strafbaarheid van de rechtspersoon aanslui-
tend bij de bijzondere regeling van de Wet op de economische delicten 

Een in 1939 door de Vereniging voor Strafrechtspraak ingestelde com-
missie (de commissie-Wijnveldt) kwam destijds reeds tot de conclusie, dat 
het wenselijk was in het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht enkele 
algemene bepalingen op te nemen met betrekking tot de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid voor feiten begaan door corporaties.29 

Aan de door deze commissie gedane voorstellen is echter, ook door de 
oorlogsomstandigheden, geen gevolg gegeven. Bij de behandeling van de 
Justitiebegroting voor het dienstjaar 1951, gaf de toenmalige Ministervan 
Justitie als zijn mening te kennen, dat een algemene regeling in het Wetboek 
van Strafrecht beter zou kunnen wachten op de ervaringen die zouden wor-
den opgedaan bij de berechting van economische delicten met toepassing 
van de toen juist tot stand gekomen Wet op de economische delicten.30 

In 1966 sprak de vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging zich 
met een zeer grote meerderheid uit voor een bevestigende beantwoording 
van de aan haar voorgelegde vraag of het Wetboek van Strafrecht een rege-
ling dient te bevatten omtrent de strafrechtelijke aansprakelijkheid van ande-
re dan natuurlijke personen. Deze uitspraak was in overeenstemming met de 
aanbevelingen, gedaan in de door mr. F.C. Kist, advocaat-generaal bij de Ho-
ge Raad, en prof. mr. L.H.C. Hulsman, thans hoogleraar aan de Erasmus-Uni-
versiteit te Rotterdam, opgestelde preadviezen. 

Over de vraag hoe die regeling zou moeten luiden, liep de zienswijze van 
de beide preadviseurs echter uiteen. Het preadvies van mr. Kist sprak zich 
uit voor een regeling, die in hoofdzaken gelijk was aan die van artikel 15 van 
de Wet op de economische delicten. In het preadvies van prof. Hulsman 
werd daarentegen een oplossing voorgesteld die een radicale breuk zou in-
houden met de tot nu toe door de wetgever gevolgde technieken. 

Deze laatste oplossing kwam erop neer, dat in het Wetboek zou moeten 
worden bepaald, dat een strafbepaling die zich uitsluitend richt tot personen 
van een bepaalde hoedanigheid ook van toepassing is op degene die, zon-
der die hoedanigheid te bezitten, een ander daarin vertegenwoordigt. In sa-
menhang daarmee zou moeten worden bepaald dat aan de vertegenwoor-
digde (bij voorbeeld de corporatie) een voordeel ontnomen kan worden, dat 
hem uit een strafbaar feit van de vertegenwoordiger (de voor of namens de 
corporatie handelende persoon) is toegevallen. Ten slotte zou in het Wet-
boek een regeling moeten worden uitgewerkt omtrent het daderschap en de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon, waarbij het beginsel 
zou dienen voorop te staan, dat de strafbaarheid van de corporatie slechts 
zou mogen worden aangenomen, indien de wetgever dit voor het betrokken 
delict of de betrokken groep van delicten uitdrukkelijk heeft bepaald.31 

§ 8. Gekozen oplossing 

Naar mijn mening verdient een algemene regeling van de strafbaarheid 
van de rechtspersoon, waarbij in hoofdzaken wordt aangesloten bij de bij-
zondere regeling van de Wet op de economische delicten, de voorkeur. Deze 
laatste regeling heeft haar waarde en praktische bruikbaarheid ruimschoots 

28 Zie Noyon-Langemeijer-Remmelink, aant. 8 
op art. 51. 
29 Voor de door deze commissie gedane voor-
stellen moge verwezen worden naar het Ne-
derlands Juristenblad van 1941, blz. 412-415. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de 
z.g. commissie-Van den Dries, die in 1936 advi-
seerde over de herziening van het fiscaal straf-
recht, al had aanbevolen een artikel in het alge-
meen gedeelte van het Wetboek van Strafrecht 
op te nemen, dat de strafbaarstelling van de 
rechtspersoon regelde terzake van belasting-
delicten. 

30 Memorie van antwoord Tweede Kamer, 
Hand. 1950-1951,1900, nr. 7, blz. 11, rechterko 
lom. 
31 Vgl. Hulsman, a.w., 132,135,146. 
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bewezen. Van de regeling wordt regelmatig gebruik gemaakt. De mogelijk-
heid die zij geeft om de vervolging hetzij alleen te richten tegen de corpora-
tie, hetzij mede tegen een of meer natuurlijke personen, blijkt - al is de 
rechtstheoretische grondslag wellicht minder sterk - in de praktijk zeer doel-
matig te werken. De rechtspraak is met de regeling vertrouwd. Ernstige prak-
tische problemen bij haar interpretatie en toepassing hebben zich niet voor-
gedaan, zoals blijkt uit het geringe aantal arresten van de Hoge Raad met be-
trekking tot artikel 15 van de Wet op de economische delicten.32 

Van een regeling die een breuk vormt in de continuïteit van de wetgeving 
en waarbij geheel andere strafrechtelijke constructies de plaats innemen van 
de tot nu toe gebruikelijke, zou moeten worden afgewacht of zij in de praktijk 
even goed voldoet. 

Een algemeen voorschrift, inhoudende dat strafbepalingen, die zich rich-
ten tot personen met een bepaalde kwaliteit (hetzij natuurlijke personen of 
corporaties) ook van toepassing zijn op hun vertegenwoordigers zonder die 
kwaliteit, «voorzover niet van een andere bedoeling blijkt», vervaagt in zeke-
re mate de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In de praktijk 
kan dit ernstige bezwaren opleveren en rechtsonzekerheid met zich brengen. 

Een ander bezwaar is, dat een dergelijke nieuwe constructie van strafrech-
telijke repressie dwingt tot een ingrijpende wijziging van vele bijzondere 
wetten waarin bepaalde «kwaliteitsdelicten», expliciet of impliciet, voor-
komen. Weliswaar loopt een aanvulling van het wetboek meteen algemene 
bepaling omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen naar het model van 
artikel 15 van de Wet op de economische delicten eveneens tot een aanpas-
sing van vele bijzondere wetten, maar die wijziging bestaat in de regel 
slechts uit het zonder meer schrappen van artikelen. 

Over het denkbeeld de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtsper-
sonen binnen nauwe grenzen te beperken door de wetgever voor ieder de-
lict afzonderlijk te doen bepalen of een corporatie het strafbare feit kan ple-
gen, merk ik het volgende op. 

Een systeem waarin een strafbaar feit slechts kan worden begaan door 
een corporatie in de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk bij of krachtens de 
wet is bepaald, gaat van de gedachte uit, dat ons strafrecht in beginsel alleen 
is geschreven voor natuurlijke personen. De ondergetekende meent even-
wel dat de consequentie behoort te worden getrokken uit de ontwikkeling 
van het strafrecht in vele bijzondere wetten, zoals samengevat in het in i 3 
en § 4 van deze memorie gegeven overzicht. Dit leidt tot afwijzing van de ge-
dachte dat het strafrecht, voor zover dit zich richt tegen andere dan natuurlij-
ke personen, slechts een aanvullend karakter kan hebben. 

Nog afgezien van deze principieel andere benadering bestaat tegen de 
aanwijzing van bepaalde delicten of groepen van delicten als strafbare feiten 
die door rechtspersonen kunnen worden gepleegd het bezwaar, dat de 
maatstaven ontbreken om een dergelijke aanwijzing op een in de praktijk be-
vredigende en verantwoorde manier te doen. Er zijn vele delicten waarbij 
het niet zonder meer waarschijnlijk is of voorde hand ligt, dat het openbaar 
ministerie de behoefte zou gevoelen om (mede) een rechtspersoon te ver-
volgen, maar waarbij die mogelijkheid ook niet bij voorbaat kan worden uit-
gesloten. Voorbeelden van dergelijke delicten zijn hierboven reeds gegeven. 

Zou men een systeem van aanwijzing van delicten volgen, dan zou waar-
schijnlijk de kring van delicten, waarbij ook andere dan natuurlijke personen 
als dader in aanmerking kunnen komen, steeds zeer ruim worden getrokken, 
waardoor de aanwijzing niet meer zou beantwoorden aan het doel dat erme-
de wordt beoogd. Tevens zou, doordat bij die aanwijzing waarschijnlijk tel-
kens weer andere criteria zouden worden gehanteerd, aan het streven naar 
een eenvormige regeling van het daderschap en de strafbaarheid van de 
rechtspersoon afbreuk worden gedaan. 

32 Zie voor de ervaringen, die werden opge-
daan bij de berechting van economische delic-
ten het hierboven aangehaalde preadvies van 
mr. Kist, blz. 21 e.v. 
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Past men het commune strafrecht toe op andere dan natuurlijke personen, 
dan zou de bedenking kunnen worden gemaakt, dat het Wetboek van Straf-
recht, zoals het thans luidt, bij vele misdrijven als primaire sanctie alleen de 
vrijheidsstraf kent, een sanctie die uiteraard niet voor de corporatie geschre-
ven is. Bij berechting van een rechtspersoon en een of meer natuurlijke per-
sonen te zamen voor hetzelfde commune misdrijf (b.v. valsheid in geschrift) 
dreigt aldus een verschil in afdoening te ontstaan in die zin dat aan de corpo-
ratie b.v. een geldboete zou worden opgelegd, terwijl de overige verdachten 
tot vrijheidsstraf worden veroordeeld. 

Aan deze bedenking is de Commissie vermogensstraffen in haareindrap-
port in belangrijke mate tegemoet gekomen. Indien de hoofdstrekking van 
haar voorstellen wordt verwezenlijkt, waarop het streven van de ondergete-
kende is gericht, zal immers steeds in plaats van een vrijheidsstraf een geld-
boete tot een, gelet op de aard en ernst van het delict, passend maximum 
kunnen worden opgelegd. 

§ 9. Grondregel 

De aan het wetsontwerp ten grondslag liggende gedachte, dat het straf-
recht in zijn algemeenheid van toepassing behoort te zijn op zowel natuurlij-
ke personen als corporaties, is aldus tot uitdrukking gebracht, dat in het 
nieuwe artikel 51, eerste lid (artikel I onder D) is bepaald, dat strafbare feiten 
kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Deze 
bepaling bevestigt een situatie die voor vele delicten in bijzondere wetten 
reeds bestaat. 

In het tweede lid van artikel 51 Sr. zoals dit artikel in het wetsontwerp is 
herschreven, is de inhoud van artikel 15, eerste lid, van de Wet op de Econo-
mische delicten overgenomen. Volgens de ontworpen bepaling zal derhal-
ve, indien een strafbaar feit wordt begaan door een rechtspersoon, de straf-
vervolging kunnen worden ingesteld en de in de wet voorziene straffen en 
maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen, kunnen worden uit-
gesproken, hetzij tegen de corporatie, hetzij tegen hen die tot het feit op-
dracht hebben gegeven en/of degenen die feitelijke leiding hebben gegeven 
aan de verboden gedraging, hetzij tegen de corporatie en die natuurlijke per~ 
sonen te zamen. De in deze bepaling opgesloten liggende keuze zal in ieder 
concreet geval moeten worden gedaan door de Officier van Justitie. In dit 
verband moge eraan worden herinnerd, dat het openbaar ministerie de han-
delende persoon ook kan vervolgen, indien deze uit eigen hoofde strafbaar 
is, dat wil zeggen indien te zijnen aanzien alle elementen van het strafbare 
feit of van enige vorm van strafbare deelneming daaraan zijn vervuld (me-
morie van toelichting op artikel 15 WED). 

In artikel 15, tweede lid, van de Wet op de economische delicten heeft de 
wetgever destijds een poging gedaan te omschrijven wanneer de corporatie 
in ieder geval («onder meer») geacht kan worden het strafbare feit te hebben 
gepleegd. In dit voorschrift is getracht aan te geven wanneer het bij een in 
dienst van een rechtspersoon handelende natuurlijk persoon bestaande op-
zet of schuld aan de corporatie kan worden toegerekend. Voor de praktijk 
heeft dit voorschrift echter weinig of geen betekenis gehad. Jurisprudentie 
is er nauwelijks, hoewel de voor meer dan een uitleg vatbare redactie («in de 
sfeer van de rechtspersoon») daartoe anders toch wel aanleiding had kun-
nen geven. 

In het algemeen is het oordeel van de schrijvers over deze bepaling ook 
weinig positief. Zo acht Remmelink (vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, 
Het Wetboek van Strafrecht, aantekening 14 op artikel 51) het moeilijk aan-
vaardbaar dat op grond van haar bewoordingen opzet bij de rechtspersoon 
zou mogen worden aangenomen, omdat bij een lagere functionaris de opzet 
tot het plegen van het strafbare feit aanwezig was. Ook Hulsman in zijn 
meergenoemd preadvies (blz. 151 ( meent dat deze bepaling duidelijk te ver 
gaat omdat zij «een volstrekt onoverzienbare uitbreiding der strafbaarheid» 
schept. Hij gaf er daarom de voorkeur aan de kring te beperken tot de orga-
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nen van de corporatie of andere, het beleid van die corporatie bepalende, 
functionarissen. Deze omschrijving is echter evenmin erg duidelijk omlijnd. 
Zij is bovendien te beperkt van opzet, omdat het in sommige gevallen wel de-
gelijk gewenst en verdedigbaar is, dat het opzet van andere in dienst van de 
corporatie handelende natuurlijke personen dan de hier genoemde leiding 
gevende functionarissen aan de rechtspersoon wordt toegerekend. Deze 
laatste bedenking kan ook worden tegengeworpen aan de omschrijving «be-
stuurders dan wel andere vertegenwoordigers». 

Het antwoord op de vraag of het bij een natuurlijk persoon aanwezige op-
zet kan worden toegerekend aan de corporatie waarbij hij in dienst is, zal 
mede afhangen van de interne organisatie van de betreffende corporatie 
en van de taak en verantwoordelijkheid die aan die natuurlijke persoon is toe-
gedeeld. Het is denkbaar dat, afhankelijk van de wijze waarop de verant-
woordelijkheid en de macht binnen de corporatie is verdeeld, het bij een la-
gere functionaris aanwezige opzet in het ene geval wel beslissend kan wor-
den geacht en in het andere geval niet. De maatschappelijke werkelijkheid is 
in dit opzicht te rijk geschakeerd en te gecompliceerd dan dat deze op een 
bevredigende manier in een wettelijke definitie lijkt te kunnen worden vast-
gelegd. 

In het wetsontwerp is dan ook geen bepaling in de trant van artikel 15, 
tweede lid, van de Wet op de economische delicten overgenomen, omdat 
zo'n nadere uitwerking, wil zij inderdaad betekenis hebben, voor de rechter 
eerder een belemmering dan een hulpmiddel in zijn oordeelsvorming zal 
zijn. 

In artikel 15 van de Wet op de economische delicten wordt gesproken van 
strafbare feiten begaan «door of vanwege» een rechtspersoon, in hetwets-
ontwerp alleen van feiten, begaan «door» rechtspersonen. Aan dit verschil 
moet geen bijzondere betekenis worden gehecht. De functie van het woord 
'vanwege' was niet duidelijk (vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het Wet-
boek van Strafrecht, aantekening 12 op artikel 51). Vermoedelijk heeft men 
daarmede tot uitdrukking willen brengen dat, indien het strafbare feit be-
staat uit een positief handelen, dit handelen altijd moet worden verricht door 
een natuurlijk persoon namens de rechtspersoon. Aangezien dit vanzelf 
spreekt is het woord «vanwege» niet in artikel 51 van het wetsontwerp over-
genomen. 

In het laatste lid van het nieuwe artikel 51 zijn met de rechtspersoon op 
één lijn gesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maat-
schap en het doelvermogen. Bij de vennootschap zonder rechtspersoonlijk-
heid moet worden gedacht aan de vennootschap onder firma en de com-
manditaire vennootschap. Hoewel de maatschap begrepen zou kunnen wor-
den geacht onder het begrip «vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid» 
is zij duidelijkheidshalve afzonderlijk genoemd. 

Tot de strafbaarstelling van doelvermogens is voor het eerst besloten bij 
de Wet op de economische delicten in 1950. Nadien is die figuur in verschil-
lende andere wetten, waaronder fiscale wetten en wetten op het terrein van 
de sociale verzekeringen, overgenomen. 

Het begrip doelvermogen is niet vast omlijnd. In de memorie van toelich-
ting bij artikel 15 van de Wet op de economische delicten werd het omschre-
ven als «het vermogen bijeengebracht tot een bepaald doel, zonder dat voor 
het beheer daarvan een statuut of reglement is vastgesteld». In de memorie 
van antwoord op het ontwerp-Algemene wet inzake rijksbelastingen heeft 
de Regering destijds gewezen op de moeilijkheid om van het begrip doelver-
mogen een bevredigende definitie te geven. Men achtte het toen wenselijk 
de nadere bepaling van de inhoud van dit begrip aan wetenschap en juris-
prudentieoverte laten. In de praktijk heeft echter die nadere begripsbepa-
ling niet plaatsgehad, mede omdat, voor zover bekend, nooit een doelver-
mogen strafrechtelijk is vervolgd. 

De Staatssecretaris van Financiën stelt er echter prijs op, dat het doelver-
mogen als afzonderlijk subject van strafrecht wordt gehandhaafd. Hij meent 
dat de strafbaarstelling van het doelvermogen niet kan worden gemist, me-
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de in verband met de noodzaak ook eventuele buitenlandse doelvermogens, 
die hier te lande actief zijn, onder de belastingbepalingen te doen vallen. Ik 
heb gemeend mij tegen zijn wens niet te moeten verzetten. 

§ 10. Strafbaarheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon 

Een vraag die bij de toepassing van de Wet op de economische delicten 
stof tot discussie heeft gegeven, is of ook publiekrechtelijke rechtspersonen 
strafbare feiten kunnen plegen en daarvoor kunnen worden vervolgd en ge-
straft. Inderdaad zijn enkele gemeenten in het begin van de jaren vijftig ter 
zake van overtreding van de Wederopbouwwet vervolgd en tot een geldboe-
te veroordeeld33. Tot een uitspraak van de Hoge Raad is het echter nooit ge-
komen. 

Vervolging van publiekrechtelijke lichamen voor door hen gepleegde 
strafbare feiten is in het algemeen weinig opportuun. Veelal zal langs admi-
nistratieve weg afdoende correctie mogelijk zijn. Zo zal een met de wet strij-
dig besluit door de Kroon kunnen worden vernietigd of daaraan de goedkeu-
ring kunnen worden onthouden. Ook voorziet de wet in bepaalde gevallen in 
het ontnemen van bevoegdheden, zoals het verlenen van vergunningen 
krachtens de Wederopbouwwet. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat ver-
volging van publiekrechtelijke lichamen zeer hoge uitzondering is gebleven. 

Anderzijds is het ook weer niet vanzelfsprekend dat de mogelijkheid, dat 
een publiekrechtelijke rechtspersoon kan worden vervolgd en gestraft zon-
der meer in de wet dient te worden uitgesloten. Wanneer een dergelijk li-
chaam deelneemt aan het economisch marktverkeer, bijvoorbeeld doordat 
het een onderneming voor personenvervoer exploiteert of goederen ver-
koopt, is het zeer wel denkbaar dat bepaalde, door het strafrecht te handha-
ven, voorschriften worden onvertreden en een onrechtmatig verkregen 
voordeel wordt behaald, dan wel oneerlijke concurrentie plaats vindt jegens 
privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Verder wordt in verschillende sociale verzekerings- en fiscale wetten reke-
ning gehouden met de mogelijkheid, dat in die wetten strafbaar gestelde fei-
ten kunnen worden gepleegd door ondernemingen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen.34 

Intussen is de publiekrechtelijke rechtspersoon een vlag waaronder een 
wel zeer bonte lading schuil gaat. Hieronder vallen: de Europese Gemeen-
schappen, de Staat, provincies, het openbaar lichaam Rijnmond, gemeen-
ten, waterschappen, veenschappen en veenpolders, bepaalde lichamen 
waaraan bij de wet rechtspersoonlijkheid is toegekend (zoals het Waarborg-
fonds Motorverkeer), de Sociaal-Economische Raad, produktschappen, 
hoofdbedrijfschappen en bedrijfschappen, Kamers van Koophandel en Fa-
brieken, lichamen ingesteld voor de uitvoering van een gemeenschappelijke 
regeling als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Raden 
van arbeid, de Nederlandse orde van advocaten en de orden van advocaten 
in de arrondissementen, de Sociale Verzekeringsbank, de Sociale Verzeke-
ringsraad, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de Centrale Raad voor de 
Volksgezondheid en de Provinciale Gezondsheidsraden, de Rijkspostspaar-
bank, alsmede lichamen die een privaatrechtelijk aandoende vorm van 
rechtspersoonlijkheid hebben, doch wier organisatie en inrichting in over-
wegende mate door regels van publiek recht worden beheerst, zoals De Ne-
derlandsche Bank N.V.35. 

33 Zie A. Mulder. Schets van het economisch 
strafrecht, blz. 83; idem, De gemeenten en de 
verbodsbepaling van artikel 17 van de Weder-
opbouwwet in: De Nederlandse Gemeente, 
1963, blz. 517-521. 

34 De Wet Voorloopige Voorzieningen Bouw-
kassen (Stb. G 331) bevat een afzonderlijke 
strafbepaling (artikel 7, tweede lid) voor het ge-
val dat de in die wet strafbaar gestelde feiten 
worden begaan door «een publiekrechtelijke 
instelling». 
35 Vgl. Asser-Van der Grinten. Vergegenwoor-
diging en rechtspersoon. Derde druk, blz. 176 
e.v. 

Tweede Kamer, zitting 1975-1976, 13 655, nrs. 1-3 20 



Maar ook deze opsomming is nog niet volledig. Vooral gedurende de laat-
ste tientallen jaren is het aantal publiekrechtelijke rechtspersonen belangrijk 
toegenomen. In sommige gevallen is er ook enige twijfel mogelijk of een 
rechtspersoon als publiekrechtelijk kan worden gekwalificeerd. Zo lopen al 
sinds jaren de meningen uiteen over de bedrijfsverenigingen, bedoeld in de 
Organisatiewet Sociale Verzekering. 

Bij een figuur die in zo uiteenlopende verschijningsvormen en functies 
aan het maatschappelijk verkeer deelneemt als de publiekrechtelijke rechts-
persoon is de vraag of strafbaarheid in beginsel dient te worden uitgesloten 
of aanvaard niet in het algemeen te beantwoorden. Een zinvolle beantwoor-
ding lijkt alleen mogelijk, indien onderscheid wordt gemaakt tussen verschil-
lende casusposities. De meest voor de hand liggende differentiatie is dan 
wel die waarbij onderscheid wordt gemaakt al naar gelang het strafbare feit 
is te plaatsen in het verband van de algemene of specifieke bestuurstaak 
waarmee het publiekrechtelijk lichaam is belast dan wel is gepleegd binnen 
het kader van een ondernemingsactiviteit die ook door particulieren wordt 
of kan worden verricht. 

In het eerste geval, dus wanneer het publiekrechtelijk lichaam als bestuur-
der heeft gehandeld, zal de verantwoording behoren te geschieden aan de 
instellingen en organen die daartoe in het staats- en administratieve recht in 
het bijzonder zijn aangewezen. Deze instellingen en organen beschikken 
doorgaans over de middelen om een herhaling van het ongewenste optre-
den te voorkomen. Uiteraard sluit dit niet uit, dat een bepaalde bestuurder 
bij wie alle bestanddelen van een bepaald strafbaar feit aanwezig zijn uit ei-
gen hoofde, dus wegens een door hem gepleegd delict, voor de strafrechter 
ter verantwoording wordt geroepen. 

In het tweede geval, wanneer de publiekrechtelijke rechtspersoon als on-
dernemer heeft gehandeld, bestaat er geen voldoende grond haar anders te 
bejegenen dan privaatrechtelijke rechtspersonen die dezelfde of vergelijkba-
re ondernemingsactiviteiten verrichten. Ook voor privaatrechtelijke rechts-
personen zal kunnen gelden dat zij (mede) het algemeen belang dienen. 
Daarmede zijn zij echter nog niet gevrijwaard van een strafrechtelijke vervol-
ging, indien bepaalde, door het strafrecht te handhaven, normen zijn ge-
schonden. Voor door de overheid gedreven ondernemingen en bedrijven zal 
in beginsel hetzelfde moeten gelden. Daartegen behoeft ook geen bezwaar 
te bestaan omdat in deze gevallen niet de rol van de overheid als bestuurder 
en drager van publiek gezag maar als ondernemer in het geding is. 

Daarom kan een bijzondere wettelijke voorziening beter achterwege blij-
ven. Het gaat hier om een weerbarstige materie die moeilijk in wetsbepalin-
gen is te vatten. De praktijk bij de vervolging van economische delicten heeft 
wel bewezen, dat het openbaar ministerie van de bevoegdheid tot vervol-
ging van (semi-)publiekrechtelijke lichamen een prudent gebruik maakt. Die 
bevoegdheid zonder meer uitsluiten lijkt intussen niet opportuun, omdat er 
situaties denkbaar zijn waarin het als onrechtvaardig, met name in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel, wordt ervaren, indien strafbare activiteiten van (on-
dernemingen van) publiekrechtelijke lichamen of instellingen onvervolgd 
zouden moeten blijven. 

§11. Sancties 

Indien een rechtspersoon of andere corporatie veroordeeld wordt, zal de 
rechter krachtens het Wetboek van Strafrecht een of meer van de volgende 
straffen of maatregelen kunnen opleggen: 

1°. boete, 
2°. verbeurdverklaren van bepaalde voorwerpen en vorderingen; 
3°. openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak, indien de wet in deze 

bijkomende straf voorziet; 
4°. onttrekking aan het verkeer van daarvoor vatbare voorwerpen. Wor-

den de voorstellen van de commissie-vermogensstraffen gerealiseerd, dan 
komt hier nog bij: 
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5°. de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (de ontne-
ming van baten). 

Verder wordt in het rapport van de commissie-vermogensstraffen een ver-
hoging voorgesteld van het maximum van de op het feit bedreigde boete, 
indien dit maximum, gezien de grote omvang van het door die rechtsper-
soon uitgeoefende bedrijf, geen passende bestraffing toelaat. 

Oefent de rechtspersoon een onderneming uit, dan voorziet de Wet op de 
economische delicten nog in specifieke straffen en maatregelen. Als zodanig 
kunnen worden genoemd (zie de artikelen 7 en 8 WED): 

a. gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming, voor een tijd 
van ten hoogste een jaar; 

b. gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of ontzegging 
van voordelen, welke de veroordeelde in verband met zijn onderneming van 
overheidswege zijn of zouden kunnen worden toegekend, voor een tijd van 
ten hoogste twee jaar; 

c. onderbewindstelling van de onderneming, voor een tijd van ten hoogste 
twee respectievelijk drie jaar (al naargelang het delict een overtreding of een 
misdrijf is); 

d. het opleggen van de verplichting tot storting van een waarborgsom, 
die maximaal f 100 000 kan bedragen bij misdrijf en f 50 000 bij een overtre-
ding; 

e. het opleggen van de verplichting tot verrichting van hetgeen weder-
rechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht 
en verrichting van prestaties tot het goedmaken van de gevolgen van een en 
ander, alles op kosten van de veroordeelde, voor zover de rechter niet an-
ders bepaalt. 

De onder a-e genoemde straffen en maatregelen kunnen zowel aan na-
tuurlijke personen als aan rechtspersonen worden opgelegd. Voorwaarde is 
dan wel dat de veroordeelde tevens ondernemer is. Men kan ze dus niet be-
schouwen als sancties die specifiek voor rechtspersonen zijn geschreven, 
waardoor het wenselijk zou zijn ze in een algemene regeling van de straf-
baarheid van de rechtspersoon te betrekken. De regeling van de onderne-
mingsstraffen is beter op haar plaats in de Wet op de economische delicten. 

De onder 1°-5° genoemde sancties, waarin het Wetboek van Strafrecht 
reeds voorziet of naar verwachting op niet al te lange termijn zal voorzien, 
maken het mogelijk tegen rechtspersonen die in overtreding zijn zonder zich 
aan een typisch ondernemingsdelict te hebben schuldig gemaakt, voldoen-
de effectief op te treden. Aan bijzondere «corporatiestraffen », zoals die in 
het verleden wel eens zijn voorgesteld (door de commissie-Wijnveldt), hier-
in bestaande dat de «vervallenverklaring van de hoedanigheid van rechts-
persoon» of haar ontbinding zou kunnen worden uitgesproken, bestaat geen 
behoefte. 

Uiteraard blijft het altijd mogelijk een corporatie waarvan het voortbe-
staan door de overheid onwenselijk wordt geacht door de rechter te doen 
ontbinden of verbieden in de gevallen waarin de wet dit toelaat. Zo kan vol-
gens artikel 4 van de Wet van 1855, tot regeling en beperking der uitoefening 
van het recht van vereniging en vergadering, de burgerlijke rechter, op vor-
dering van het openbaar ministerie, verklaren, dat een vereniging verboden 
is als strijdig met de openbare orde. Volgens artikel 37b van het Wetboek 
van Koophandel is het openbaar ministerie bevoegd de ontbinding te vorde-
ren van een naamloze vennootschap, wanneer haar doel of werkzaamheid in 
strijd is met de goede zeden of de openbare orde (ingevolge artikel 57c 
W.v.K. is deze bepaling van overeenkomstige toepassing op de besloten 
vennootschap). Bij de invoering van Boek 2 nieuw B.W. zullen deze artikelen 
worden vervangen door de artikelen 2.1.10 en 2.1.10a Boek 2 nieuw B.W., 
volgens welke artikelen een rechtspersoon verboden is, wanneer haar doel 
of werkzaamheid in strijd is met de openbare orde of de goede zeden en de 
rechtbank op vordering van het openbaar ministerie de verboden rechtsper-
soon kan ontbinden. 
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Artikelen 

Artikel I 

A. Artikel 14a, derde lid, W.v.Sr. bepaalt dat voorwaardelijke veroordeling 
tot geldboete «in zaken van Rijksbelastingen» is uitgesloten. In de moderne 
fiscale wetgeving is deze uitsluiting echter weer ongedaan gemaakt; zie arti-
kel 12 van de Invoeringswet douanewetgeving (Stb. 1962, nr. 324) en artikel 
95, derde lid, Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze verouderde bepa-
ling kan derhalve vervallen. Daartoe bestaat des te meer aanleiding nu in ar-
tikel II, onder B, van het wetsontwerp is voorgesteld Titel VI van het Vierde 
Boek van het Wetboek van Strafvordering (Strafvordering in Rijksbelasting-
zaken) te doen vervallen. 

B. Wanneer een corporatie tot geldboete wordt veroordeeld, kan de rech-
ter uiteraard niet, voor het geval dat noch volledige betaling noch volledig 
verhaal volgt, bevelen dat op die corporatie vervangende hechtenis zal wor-
den toegepast. Om deze reden is in artikel I, onder B, van het wetsontwerp 
bepaald dat een bevel tot vervangende hechtenis in zo'n geval achterwege 
blijft (hierbij is rekening gehouden met de tekst van het Wetboek van Straf-
recht zoals die komt te luiden wanneer het thans bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal aanhangige wetsontwerp 13 386 betreffende de tenuitvoer-
legging van vermogensstraffen kracht van wet heeft gekregen). Wordt de 
geldboete niet vrijwillig voldaan, dan zal dus uitsluitend verhaal op goede-
ren en andere vermogensbestanddelen van de corporatie mogelijk zijn. 

Overwogen is nog of het bevel tot vervangende hechtenis niet zou kunnen 
worden uitgesproken tegen de bestuurder(s) van de rechtspersoon in de 
veronderstelling dat die dan wel zullen zorgen dat de corporatie tijdig 
de haar opgelegde geldboete voldoet. Het is echter bezwaarlijk iemand te 
bedreigen met vervangende hechtenis ter zake van een feit waarvoor niet hij 
maar een ander veroordeeld is (anders zou men b.v. ook wel vervangende 
hechtenis kunnen bedreigen tegen de ouders van een minderjarige die tot 
geldboete is veroordeeld voor het geval dat die geldboete niet wordt vol-
daan). De bezwaren springen vooral in het oog wanneer de bestuurder in re-
delijkheid niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat de corpora-
tie nalatig is gebleven de geldboete te voldoen (b.v. omdat hij in het bestuur 
overstemd is). Bovendien zouden bij de executie van de vervangende hech-
tenisstraf allerlei onzekerheden rijzen. Zo zou men zich kunnen afvragen of 
die straf op alle bestuurders moet worden toegepast of slechts op een of en-
kele van hen. 

C. Artikel 50a W.v.Sr. kwam reeds ter sprake in § 5 van deze memorie. Het 
artikel voorziet in de mogelijkheid van strafrechtelijk optreden bij overtre-
ding van verordeningen van de lagere wetgever door corporaties. 

Omdat het nieuwe artikel 51 W.v.Sr. (jo. artikel 91) ook van toepassing zal 
zijn op feiten waarop bij verordeningen van de lagere wetgever straf is 
gesteld, kan artikel 50a vervallen. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle bepalin-
gen in provinciale, gemeente- en waterschapsverordeningen waarin, met 
toepassing van artikel 50a W.v.Sr., straf is bedreigd tegen bestuurders, le-
den van het bestuur of commissarissen enz., indien de in die verordeningen 
strafbaar gestelde feiten zijn gepleegd door of vanwege een corporatie. De 
voorgestelde aanvulling van het Wetboek van Strafrecht heeft dus het effect 
dat de corporatie ook rechtstreeks strafrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld 
voor overtredingen van verordeningen van de lagere wetgever. Anderzijds 
zal de bestuurder bij overtredingen gepleegd door corporaties voortaan al-
leen dan kunnen worden veroordeeld, wanneer vaststaat dat hij opdracht 
heeft gegeven tot het verboden handelen of nalaten of daarbij de feitelijke 
leiding heeft gehad. 

D. Artikel 51 (nieuw), dat de kern van het wetsontwerp uitmaakt, is be-
sproken en toegelicht in het algemeen gedeelte van deze memorie (zie § 9). 
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In het tweede lid van dit artikel wordt gesproken van personen «die feitelijke 
leiding hebben gegeven aan de verboden gedraging», zulks in afwijking van 
artikel 15, eerste lid, van de Wet op de economische delicten waar de corres-
ponderende woorden luiden: «diefeitelijk leiding hebben gehad bij het ver-
boden handelen of nalaten». Met deze redactionele wijziging ten opzichte 
van laatstgenoemde tekst wordt geen materiële verandering in betekenis 
beoogd noch wordt zulk een verandering naar mijn mening hierdoor te-
weeggebracht. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het voegwoord «alsme-
de» in plaats van «of». Hiermede is slechts duidelijker tot uitdrukking ge-
bracht dat beide categorieën van de daarbedoelde natuurlijke personen te-
gelijk kunnen worden vervolgd en gestraft. 

Bij de samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid in artikel 51, 
derde lid, is de thans nog in artikel 15 van de Wet op de economische delic-
ten voorkomende vermelding van de vereniging van personen achterwege 
gebleven. Opgrond van Boek 2 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal iede-
re vereniging in de toekomst rechtspersoonlijkheid bezitten. 

Het begrip «fonds voor gemene rekening» dat in de Wet op de vennoot-
schapsbelasting 1969 wordt gebruikt, kan worden bezien als een species van 
het doelvermogen, zodat afzonderlijke vermelding niet nodig leek. 

Evenmin bestond behoefte aan een afzonderlijke vermelding van de in 
verschillende fiscale en sociale verzekeringswetten genoemde «onderne-
mingen van publiekrechtelijke rechtspersonen». Het is op zichzelf al niet 
voor de hand liggend dat tegen zulke ondernemingen strafrechtelijk zou die-
nen te worden opgetreden. In de regel zal langs administratieve weg een 
correctie kunnen volgen (vgl. § 10 van deze memorie). Mocht niettemin in 
een exceptioneel geval een strafvervolging gewenst zijn, dan zal deze vol-
genshet bepaalde in artikel 51, tweede lid, kunnen worden gericht tegen de 
rechtspersoon als zodanig alsmede tegen degenen die tot het strafbare feit 
opdracht hebben gegeven dan wel feitelijke leiding hebben gegeven aan de 
verboden gedraging. Gaat het bij voorbeeld om een gedraging van een ge-
meentelijk bedrijf, dan kan zowel de gemeente als de directeur van het be-
drijf, als eventueel een andere functionaris (die feitelijk de leiding heeft ge-
had) worden vervolgd. 

Het bestaande artikel 51 kan vervallen. Het artikel bevat een bijzondere 
schulduitsluitingsgrond (ook wordt wel gesproken van een daderschapuit-
sluitingsgrond)36 voor het geval dat in enig voorschrift straf is bedreigd tegen 
de leden van een bestuur. De bestuurder van wie blijkt dat het feit buiten zijn 
toedoen is gepleegd gaat dan vrijuit. Deze bepaling had haar betekenis 
goeddeels al verloren, na het bekende «melk- en water»-arrest van 1916 
(H.R. 14februari 1916, N.J. 1916, blz. 681) waarin de Hoge Raad de afwezig-
heid van (alle) schuld als algemene disculpatiegrond erkende. Nu de figuur 
waarbij ingeval van overtreding van een voorschrift door een corporatie 
straf wordt bedreigd tegen de bestuurders uit de wetgeving zal verdwijnen 
(o.a. door het schrappen van artikel 50a Sr.), heeft het handhaven van deze 
bijzondere disculpatiegrond geen zin meer. 

E. en F. De voorgestelde wijzigingen van de artikelen 435b en 436a 
W.v.Sr. houden verband met het voorstel om in het algemeen gedeelte van 
dat wetboek een regeling van de strafbaarheid van de rechtspersonen op te 
nemen; zij hebben geen zelfstandige betekenis. 

Artikel II 

A. In artikel 2, eerste lid, W.v.Sr., is de term «woont» vervangen door 
«woonplaats». Deze terminologie sluit aan bij artikel 10 van Boek 1 B.W., 
waar dit begrip ook voor rechtspersonen is omschreven. Het tweede liu van 
laatstbedoeld artikel bepaalt dat een rechtspersoon haar woonplaats heeft 

36 Vgl. Noyon-Langemeijer-Remmelink, Het 
Wetboek van Strafrecht, aantekening 2 op art. 
51. 
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ter plaatse waar zij volgens wettelijk voorschrift of volgens haar statuten of 
reglementen haar zetel heeft. 

B. Titel VI van het Vierde Boek van het Wetboek van Strafvordering (Straf-
vordering in Rijksbelastingzaken) kan vervallen, aangezien de hier bedoelde 
bepalingen niet meer worden toegepast. De strafvordering in rijksbelasting-
zaken is thans geregeld in hoofdstuk IX van de Algemene Wet inzake rijksbe-
lastingen (art. 77 e.v.) en hoofdstuk XI van de Algemene wet inzake de dou-
ane en de accijnzen (artt. 198 e.v.). 

In de plaats van de vervallen bepalingen wordt een nieuwe titel voorge-
steld bestaande uit drie artikelen, waarin enkele strafprocessuele voorschrif-
ten worden gegeven omtrent de vervolging en berechting van rechtsperso-
nen en de daarmee op een lijn gestelde samenwerkingsvormen zonder rechts-
persoonlijkheid. 

Het nieuwe artikel 528 bepaalt dat indien een strafvervolging wordt inge-
steld tegen een rechtspersoon deze tijdens de vervolging wordt vertegen-
woordigd door de bestuurder(s). De vertegenwoordiger kan bij gemachtigde 
verschijnen, tenzij de rechterzijn persoonlijke verschijning gelast. De inhoud 
van dit artikel is ontleend aan artikel 15, derde lid, van de Wet op de econo-
mische delicten. 

Wanneer de persoonlijke verschijning van een bestuurder is gelast in een 
strafzaak tegen een rechtspersoon met toepassing van het voorgestelde arti-
kel 528, zal hij niet als getuige in die strafzaak tegen de rechtspersoon kun-
nen optreden. Hij wordt immers geacht de corporatie te vertegenwoordigen, 
hetgeen uitsluit dat hij tegen of ten behoeve van haar zou kunnen getuigen. 

Anderzijds is het wel denkbaar dat een vervolging gelijktijdig is ingesteld 
èn tegen de rechtspersoon èn tegen degene die opdracht heeft gegeven tot 
het plegen van het strafbare feit (dus bij voorbeeld de bestuurder) ter zake 
van een door de rechtspersoon begaan delict. In dat geval zal de bestuurder/ 
opdrachtgever als getuige kunnen worden opgeroepen in de strafzaak te-
gen de corporatie, mits hij deze al niet in de strafzaak vertegenwoordigde. 
Het gaat dan niet om één strafzaak maar om twee strafzaken, al bestaat tus-
sen die zaken een nauwe samenhang. Vergelijk verder omtrent het horen 
van een verdachte in de ene strafzaak als getuige in een andere: Blok-Besier, 
Het Nederlandsche Strafproces, deel II, blz. 6. 

Artikel 529 bevat enkele voorschriften omtrent de uitreiking van gerechte-
lijke mededelingen, indien een strafvervolging wordt ingesteld tegen een 
corporatie. Dit artikel is ontleend aan artikel 15, vierde lid, van de Wet op de 
economische delicten, met dien verstande dat thans ook rekening is gehou-
den met het geval dat het bestuur geen hoofd heeft. Op dit onderwerp zijn 
overigens de voor betekeningen, verklaringen en gerechtelijke mededelin-
gen geldende algemene bepalingen van de Vijfde Afdeling van de Eerste Ti-
tel van Boek Vvan het Wetboek van Strafvordering (de artt. 585 e.v.) van toe-
passing. 

Artikel 530 behoeft na het vorenstaande geen nadere toelichting. 

Artikelen lll-XIV 

De artikelen omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen en andere cor-
poraties in bijzondere wetten kunnen vervallen in verband met de in de arti-
kelen I en II van het wetsontwerp voorgestelde aanvulling van het Wetboek 
van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. De artikelen lll-XIV heb-
ben op de aanpassing van die wetten betrekking. 

Ter wille van de overzichtelijkheid zijn de wetten waarin wijzigingen wor-
den voorgesteld, te zamen gebracht in één artikel voor zover ze (primair) on-
der hetzelfde departement ressorteren. In de aldus ontstane reeksen is een 
chronologische volgorde aangehouden, waarbij bepalend is geweest het 
tijdstip waarop de wet tot stand kwam (dus niet het tijdstip waarop bij een la-
tere wijzigingswet eventueel een artikel omtrent de strafbaarheid van de 
rechtspersoon werd ingevoegd). 
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Verschillende bijzondere wetten bevatten zodanige formuleringen dat, on-
danks het nieuwe artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht, toch uitsluitend 
natuurlijke personen strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor overtredingen 
van bepalingen uit die wetten, die door ondernemingen zijn begaan. Voor-
beelden van zulke wetten zijn de Arbeidswet 1919, de Veiligheidswet 1934 
en de Drank- en Horecawet37. 

Aanpassing van deze wetten aan het onderhavige wetsontwerp, op zich-
zelf wenselijk, vraagt een betrekkelijk ingrijpende wijziging van die wetten. 
Aangezien toch van verschillende van deze wetten gedeeltelijke of algehele 
herzieningen in voorbereiding zijn heb ik gemeend dat aanpassing met het 
oog op de vervolging en berechting van corporaties wel daarop zou kunnen 
wachten. 

Bij de verschillende artikelen moge verder met de volgende opmerkingen 
worden volstaan. 

Artikel VI 

Artikel 187 van de Algemene wet inzake de douane en de accijnzen stelt de 
ondernemer strafbaar in wiens bedrijf door een ander een bij wettelijke be-
palingen strafbaar gesteld feit wordt begaan, tenzij blijkt dat de ondernemer 
het begaan van het feit redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Het be-
treft hier een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ondernemer-natuur-
lijk persoon voor de in de uitoefening van zijn bedrijf door zijn ondergeschik-
ten, leden van zijn gezin of willekeurige derden begane onregelmatigheden. 
De ondernemer gaat slechts vrijuit wanneer hij gedaan heeft wat redelijker-
wijs van hem kon worden verlangd om het plegen van het strafbare feit te 
voorkomen. Hier is dus sprake van een « zorgverplichting» zoals die veelvul-
dig in de arbeids- en veiligheidswetgeving aan de hoofden en bestuurders 
van ondernemingen is opgelegd. Daarnaast blijft het in het systeem van de 
Algemene wet inzake de douane en accijnzen mogelijk, dat de ondernemer 
als dader wordt aangemerkt en uit dien hoofde rechtstreeks strafrechtelijk 
aansprakelijk is voor handelingen in zijn bedrijf die materieel door een derde 
zijn verricht. De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de ondernemer-natuur-
lijk persoon staat ten slotte niet in de weg aan de vervolging en bestraffing 
van de corporatie waarin artikel 200 van laatstgenoemde wet tot nu toe 
voorziet. 

Artikel IX 

Een voorstel tot wijziging van de Schepenwet is achterwege gebleven, 
aangezien het hier een Rijkswet betreft die niet bij gewone wet kan worden 
gewijzigd. Indien zich hiertoe een gelegenheid voordoet, zal ook deze wet 
worden aangepast. 

Artikel XIV 

Zo het thans bij de Tweede Kamer aanhangige wetsontwerp tot intrekking 
van de Inentingswet 1939(13 305) tot wet verheven mocht worden, zal het 
onderhavige wetsontwerp worden aangepast. 

Artikel XV 

Wordt zonder meer tot intrekking van de in de artikelen III—XIV opgesomde 
strafbepalingen in bijzondere wetten overgegaan, dan zou de instructie van 
de op die bepalingen gegronde strafzaken, welke op het tijdstip dat de wet in 
werking treedt nog niet is voltooid, moeten worden gestaakt. Met het oog 
daarop is in artikel XV, tweede lid, een overgangsbepaling opgenomen. 

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

3 ' Zie omtrent deze wetten i 3 van het alge-
meen gedeelte van de memorie van toelich-
ting. 
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