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De onwetende commissaris van Ahold

Jan kan trots zijn op de vrijspraak die hij bewerkstelligde in de Ahold-zaak. Zijn client
Fahlin, lid van de raad van commissarissen en lid van het audit committee, werd er
door het openbaar ministerie van beschuldigd dat hij feitelijke leiding zou hebben
gegeven aan valsheid in geschrift en oplichting, begaan door de reehtspersoon Koninklijke Ahold NV. De rechter achtte dat echter niet bewezen. Doorslaggevend daarbij
was het oordeel dat Fahlin in onvoldoende mate op de hoogte was geweest van de
verboden gedragingen en de betekenis van bepaalde financiele stukken. Zo had Fahlin
met betrekking tot de management letter van de accountant verklaard dat hij niet meer
wist of hij deze wel (geheel) had gelezen of daaraan wel voldoende aandacht had
besteed. Het hof overwoog daarover:1
"Deze opvatting mag wellicht enige verbazing wekken als bedacht wordt welke functie
Fahlin bij Ahold bekleedde, maar het maakt zijn verklaring op dit punt niet ongeloofwaardig. De vergaderstukken die hem waren toegezonden waren inderdaad omvangrijk en van
leden van het audit committee werd niet zonder meer verwacht dat zij over een grondige
kennis van de normen van financiele verslaggeving beschikten. Strafrechtstoepassing leidt
niet tot risico-aansprakelijkheid."

In eerste aanleg had de rechtbank zich in soortgelijke zin uitgelaten over het gebrek
aan kennis bij de verdachte functionaris. Ook daar volgde vrijspraak, maar het oordeel
over het (dis)functioneren was snoeihard:2
"Het is voor de rechtbank onbegrijpelijk dat een lid van het Audit Committee en van de
Raad van Commissarissen van een groot intemationaal opererend concern als Ahold
daadwerkelijk meent dat voor de uitoefening van zijn taak hij de managementletters niet,

1
2

Hof Amsterdam 28 januari 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BH1791.
Rechtbank Amsterdam 22 mei 2006, ECLI:NL:RBAMS:2006:AX3979.
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althans niet geheel, hoeft te lezen. Naar het oordeel van de rechtbank is het bestuderen
van die rapportages een wezenlijk onderdeel van zijn toezichthoudende taak en verdachtes
handelen getuigt dan ook van een naar haar oordeel onbehoorlijke taakuitoefening. Nu
er evenwel geen bewijsmiddelen voorhanden zijn waaruit blijkt dat die verklaring van
verdachte ongeloofwaardig is en er ook overigens geen bewijs van wetenschap is, kan niet
wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte op de hoogte was van de oplichting
van de accountant."

De Ahold-commissaris ontsprong de dans dus door een aannemelijk geacht gebrek
aan kennis, als gevolg van ondermaats functioneren. De advocaat die de rechter daarop
heeft geattendeerd en daar de juiste gevolgtrekking aan heeft doen verbinden, beheerste
zijn vak en haalde eruit wat erin zat. Maar de client kan onmogelijk trots zijn op deze
uitspraak. Naar het oordeel van de rechter was hij een slechte leidinggever.

2

De ondergrens van het strafbaar leiding geven

De slechte leidinggever werd niet veroordeeld. Dit is verklaarbaar vanuit de Slavenburg-criteria,3 die naar algemeen wordt aangenomen de ondergrens markeren van
de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van feitelijke leiding geven.4 Op grond
van die criteria is immers vereist dat de verdachte functionaris op zijn minst voorwaardelijk opzet heeft gehad. Zijn opzet moet betrekking hebben gehad op het plaatsvinden
van de verboden gedraging, althans op het plaatsvinden van verboden gedragingen
soortgelijk aan die welke in de tenlastelegging worden omschreven. Indien de functionaris zich echter in het geheel niet bewust is geweest van (de aanmerkelijke kans op)
het plaatsvinden van zulke verboden gedragingen, zal hij volgens de heersende leer
vrijuit moeten gaan, ook al zou zijn onwetendheid enigszins verbazingwekkend,
onbegrijpelijk of zelfs ronduit laakbaar zijn. Daarin past dus de uitspraak van de
rechtbank, waar zij enerzijds oordeelt dat de commissaris zijn taak onbehoorlijk heeft
uitgeoefend, maar anderzijds toch tot de conclusie komt dat zulk functioneel tekortschieten op zichzelf nog niet tot strafrechtelijke aansprakelijkheid kan leiden. En het
hof zit met zijn kernachtig geformuleerde conclusie "Strafrechtstoepassing leidt niet
tot risico-aansprakelijkheid" op dezelfde lijn.

HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en HR 16 december 1986, NJ 1987, 322, beide m.nt. A.C.
'tHart.
Aldus J. de Hullu, Materieel strafrecht, 5e druk, Deventer 2012, p. 485-486. In dezelfde zin o.a.
R. van Elst, Strafbare rechtspersonen en hun leidinggevers, Nijmegen 1997, p. 65; H.D. Wolswijk,
'Feitelijk leiding geven en opdracht geven', in: J.B.J, van der Leij (red.), Plegen en deelnemen,
Deventer 2007, p. 81-112, op p. 89; E. Sikkema, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in Nederland, preadvies N W S 2010, Nijmegen 2010, p. 1-104, op p. 72; A.N. Kesteloo,
De reehtspersoon in het strafrecht, Deventer 2013, p. 78.
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Moet de ondergrens worden verlegd?

Vrij recent heeft A-G Vellinga de gedachte geopperd om voor het feitelijk leiding
geven in voorkomend geval genoegen te nemen met minder dan (voorwaardelijk)
opzet. Volgens hem zou slecht leiding geven uitdrukkelijk wel tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid moeten kunnen leiden. In zijn conclusie bij HR 14 februari 2012,
NJ 2012, 133 formuleert hij dat als volgt:5
"Omdat leiding geven ook kan bestaan in verzuimen in te grijpen waar ingrijpen plicht
is, is mijns inziens niet uitgesloten dat met name bij door de reehtspersoon gepleegde
culpose delicten en overtredingen van feitelijk leiding geven ook sprake kan zijn in gevallen
waarin defeitelijk leidinggever van de verboden ofsoortgelijke gedraging niet op de hoogte
was maar hij daarvan wel op de hoogte had moeten zijn. Iemand kan ook leiding geven
door de zaak op zijn beloop te laten hoewel het zijn taak was de zaak juist niet op zijn
beloop te laten en zo de reehtspersoon onder zijn leiding laten verworden tot een reehtspersoon waarin verboden gedragingen aan de orde van de dag zijn. Dan is wel van leidinggeven sprake, van slecht leidinggeven wel te verstaan. Die vorm van leidinggeven - leiding
geven door de boel te laten sloffen - sluit de wet niet uit. Integendeel zou ik denken, want
de wet richt zich juist op leidinggeven aan verboden gedragingen, in feite steeds slecht
leidinggeven. Onder omstandigheden zou daarom mijns inziens - met name bij culpose
delicten en overtredingen - ook vanfeitelijk leidinggeven kunnen worden gesproken wanneer
- ik parafraseer HR 21 oktober 2003, LJN AF7938 (drijfmest) - sprake is van het niet
betrachten van de zorg die in redelijkheid kan worden gevergd met het oog op de voorkoming van het plegen van de verboden gedraging door de reehtspersoon. "

Dit betoog mag grensverleggend worden genoemd, omdat het afwijkt van de Slavenburg-jurisprudentie. Daarin werd niet alleen (in positieve zin) uitgemaakt wanneer
sprake is van feitelijk leiding geven, maar ook (in negatieve zin) wanneer daarvan
geen sprake is. In positieve zin is voorwaardelijk opzet vereist, zo werd zojuist al
vastgesteld. Die eis geldt voor alle delicten: voor doleuze delicten, voor culpoze
delicten en voor overtredingen. Het maken van onderscheid zoals door Vellinga
voorgestaan, wijkt afvan die algemene benadering (zie hiema). In negatieve zin geldt
voorts dat culpa niet toereikend is. In de eerste Slavenburg-beschikkingen oordeelde
de Hoge Raad immers dat het voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van
feitelijke leiding geven niet voldoende is dat iemand als hoger geplaatste binnen de
reehtspersoon van het plaatsvinden van verboden gedragingen op de hoogte had kunnen

5

Zie punt 13 van de CAG.
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en behoren te zijn.6 Een culpose invuUing van het feitelijke leiding geven werd
daarmee van de hand gewezen.7
Het betoog van Vellinga is niet onopgemerkt gebleven. In de recent verschenen
studiepocket van Kesteloo over de reehtspersoon in het strafrecht, wordt zelfs een
hele paragraaf gewijd aan deze "recente uitleg" van leiding geven.8 En in het vonnis
betreffende de algemeen directeur van Chemie-Pack wordt eveneens expliciet aandacht
besteed aan deze visie van Vellinga.9 Het is niet geheel duidelijk of de rechtbank
die visie nu geheel tot de hare heeft gemaakt, maar zij lijkt er wel steun aan te hebben
willen ontlenen.
Meer recent heeft ook Van der Kruijs nog gepleit voor verruiming van de Slavenburg-criteria, op basis van een wat andere redenering, maar wel in dezelfde richting.
Zijn betoog is vooral gericht op het bankwezen en meer in het bijzonder op de rol
van de bestuurders van de Rabobank in de zogeheten Libor-affaire. Citaat:10
"Het kan (...) niet zo zijn dat een bestuurder weg kan komen met het verweer dat hij er
niet van op de hoogte was. Dan zal het toch moeten gaan om de vraag of hij er gewoonweg
van op de hoogte had moeten zijn. Een falend systeem van toezicht zal dan al snel voldoende
zijn om in principe de strafrechtelijke aansprakelijkheid te vestigen, behoudens het verweer
dat dat in het concrete geval onmogelijk was. "

De grondgedachte dat (ook) voor de bijzondere deelnemingsvorm van het feitelijke
leiding geven opzet is vereist,11 wordt in deze betogen nadrukkelijk ter discussie
gesteld.

HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en HR 19 november 1985, NJ 1986, 126, beide mnt A C
't Hart.
Zie R. van Elst, a.w., p. 58. Opmerking verdient dat Remmelink destijds meende dat "relevant
disfunctioneren " respectievelijk "zich nietzo opstellen als van een behoorlijk leidinggevendfunctionaris verwacht mag worden " reeds voldoende zou (moeten) zijn voor aansprakelijkheid. Ook volgens
hem zouden "de nonchalante en onverschillige, kortom de slechte leidinggevers " niet vrijuit mogen
gaan (aldus zijn conclusie voorafgaand aan de tweede Slavenburg-beschikkingen, bij HR 16 december
1986, NJ 1987,321). Hij moest echter erkennen dat de Hoge Raad in de eerste Slavenburg-beschikkingen een zwaardere eis stelde en in de tweede Slavenburg-beschikkingen minstens voorwaardelijk
opzet op de verboden gedraging van de reehtspersoon. Zie Noyon/Langemeijer/Rernmelink het
Wetboek van Strafrecht (losbl.), aant. 8.4 bij artikel 51 Sr, suppl. 157 (juli 2012)
Zie A.N. Kesteloo, a.w., p. 102-104.
9 Rechtbank Breda 21 december 2012, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY7000.
10 Aldus P.W. van der Kruijs, 'Joint of superior responsibility', StrajbUd 2013, p. 478-482 op p 479
11 Zie J. de Hullu, a.w., p. 480 en 484.
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Consequenties van grensverlegging

Zouden de zojuist besproken gedachten worden toegepast op de Ahold-zaak, dan valt
te vrezen dat Fahlin wel degelijk voor de bijl zou zijn gegaan. Van een functionaris
die het in de ogen van de rechter zozeer laat afweten als deze commissaris, zal
ongetwijfeld kunnen worden gezegd dat hij zijn preventieve zorgplicht heeft verzaakt.
En dan zou hij dus - de bedoelde gedachtegang volgend - wel degelijk ook in strafrechtelijke zin kunnen worden aangesproken als slechte leidinggever. Een beroep op
afwezigheid van alle schuld zou geen schijn van kans maken: in het oordeel dat de
zorgplicht is verzaakt en de taak onbehoorlijk is uitgeoefend, ligt reeds besloten dat
de functionaris voldoende verwijtbaar heeft gehandeld c.q. nagelaten.
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De ondergrens moet worden bewaakt

De stelling dat ook onopzettelijk - slecht - leiding geven strafbaar zou (moeten) zijn,
zou ik willen betwisten. Niet alleen waar het gaat om doleuze delicten, maar uitdrukkelijk ook waar het gaat om culpoze delicten en overtredingen. Indien bij de feitelijke
leidinggever op het subjectieve vlak genoegen wordt genomen met een verwijtbare
schending van zijn preventieve zorgplicht, waarbij niet langer de (reeds afgezwakte)
opzeteis zou gelden, treedt de strafrechtelijke aansprakelijkheid veel te snel in. Dan
zouden bestuurders en andere leidinggevenden welhaast per definitie opdraaien voor
alle strafrechtelijk relevante fouten binnen hun organisatie. Nog daargelaten dat dit
zal leiden tot "bange bestuurders" en negatieve effecten zal kunnen hebben op het
ontwikkelen van ondernemingsactiviteiten,12 zou het naar mijn oordeel ook op andere
gronden niet gerechtvaardigd zijn bestuurders en andere leidinggevenden te laten
functioneren onder de dreiging van een zo gemakkelijk intredende strafrechtelijke
aansprakelijkheid.

:*'
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Plan van behandeling

Hiema zal allereerst worden ingegaan op de wijze waarop het voorwaardelijk opzetvereiste uit de Slavenburg-jurisprudentie in de latere rechtspraak is uitgewerkt (onderdeel 7). Daarin is geen grondslag te vinden voor het doen vervallen van de opzeteis
ingeval het gaat om culpoze delicten of overtredingen. Van belang is verder dat de
opzeteis dan weliswaar als basisvoorwaarde moet worden aangemerkt, min of meer

*»'

i.

• '

A*'

12 Zie M.J. Kroeze, 'Bange bestuurders' (oratie EU Rotterdam), gepubliceerd in Ondernemingsrecht
2006, p. 4-14, alsmede het hierna (in onderdeel 14) nog te noemen arrest van HR 20 juni 2008,
N./2009, 21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders.
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analoog aan de wijze waarop dat ook in relatie tot de meer klassieke deelnemingsvormen geldt, doch dat het hier per saldo reeds een "afgezwakte" vorm van opzet betreft
(onderdeel 8). In het verlengde daarvan zal aandacht worden besteed aan de delictspecifieke invuUing van het opzet van de feitelijke leidinggever (onderdeel 9). Op
dit punt vertoont de rechtspraak een iets minder heldere lijn, maar wel met behoud
van de algemene eis van voorwaardelijk opzet op de verboden gedraging.
Na deze beknopte schets van het geldende recht zal ik ingaan op de vraag of aan
leidinggevenden in algemene zin een zorgplicht kan worden toegedicht die inhoudt
dat zij strafbare feiten van "hun" reehtspersoon zouden moeten voorkomen (onderdeel 10). In dat verband wordt gewezen op het gevaar van een louter normatieve
benadering, die al snel zou neerkomen op het vestigen van een strafrechtelijke risicoaansprakelijkheid (onderdeel 11). In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed
aan de alsdan veranderende positie van de commissaris en vergelijkbare interne
toezichthouders (onderdeel 12). Ook wordt toegelicht dat het aanvaarden van strafrechtelijke aansprakelijkheid voor overtredingen van een ander rechtssubject bepaald geen
vanzelfsprekendheid is (onderdeel 13). Tot slot zal dan nog de opportuniteit van een
verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden worden
betwist (onderdeel 14): deels vanuit de praktische behoefte, deels vanuit de meer
principiele invalshoek van de reehtspersoon als volwaardig en zelfstandig rechtssubject
en deels vanuit de gedachte dat leidinggevenden van ondememende rechtspersonen
niet te zeer moeten worden geremd in hun functioneren door de vrees voor strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van al hetgeen binnen de organisatie mis kan gaan.

7

De feitelijke leidinggever moet in alle gevallen voorwaardelijk opzet
hebben

De Slavenburg-criteria worden gezien als de algemene standaard voor de rechtsfiguur
van feitelijke leiding geven als bedoeid in art. 51 Sr. In algemene termen overwoog
de Hoge Raad:13
"Van feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen kan onder omstandigheden sprake
zijn indien de desbetreffende functionaris - hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs
gehouden - maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat en bewust
de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zuilen voordoen. In
deze situatie wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden gedragingen te bevorderen.

13 HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en HR 16 december 1986, NJ 1987, 322, beide m.nt. A.C.
't Hart.
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De bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans (...) kan zich te dezen voordoen, indien
hetgeen de verdachte bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de [reehtspersoon] rechtstreeks verband hield met de in de kennisgeving van verdere vervolging
omschreven verboden gedragingen."

Deze overwegingen lenen zich voor uniforme toepassing op alle gevallen waarin
rechtspersonen strafbare feiten begaan. Zij bieden geen aanknopingspunt voor het
maken van onderscheid al naar gelang de verboden gedraging een doleus delict, een
culpoos delict of een overtreding inhoudt. Zo bezien, is er dan ook geen reden het
in de Slavenburg-jurisprudentie neergelegde opzetvereiste voor feitelijk leiding geven
anders in te vullen bij opzettelijk begane delicten dan bij niet-opzettelijk begane
delicten.14
Dat is logisch wanneer wordt bedacht dat het opzet van de reehtspersoon op
zichzelf los staat van het opzet van de feitelijke leidinggever. Het gaat om verschillende rechtssubjecten waaraan een afzonderlijk en andersluidend verwijt wordt gemaakt.
De reehtspersoon wordt verweten dat hij met het door de dehctsomschrijving vereiste
en in de tenlastelegging nader geconcretiseerde opzet een strafbaar feit heeft gepleegd.
De feitelijke leidinggever wordt verweten dat hij opzettelijk de verboden gedraging
van de reehtspersoon heeft bevorderd: ofwel door actieve betrokkenheid, ofwel door
passief toelaten, maar in elk geval met enige "berispelijke wetenschap". Anders dan
voor de dader - de reehtspersoon - geldt, hoeft het opzet van de feitelijke leidinggever
niet te worden geconcretiseerd in de tenlastelegging en dat gebeurt in de praktijk ook
niet. Dat laatste is weer logisch, nu het opzet van de feitelijke leidinggever niet het
opzet is dat in de delictsomschrijving wordt omschreven.15 De reehtspersoon leest
in de delictsomschrijving en de tenlastelegging wat de aard en inhoud van de hem
toegedichte opzet zijn, de feitelijke leidinggever kan en moet zich daarvoor orienteren
op de rechtspraak op art. 51 Sr.
Uit die rechtspraak blijkt dat de basisvoorwaarde van voorwaardelijk opzet volgens
de Slavenburg-criteria in alle gevallen in acht genomen moet worden, ongeacht de
vraag of het nu gaat om een doleus misdrijf, een culpoos misdrijf of een neutrale

14 Vergelijk reeds G.A.M. Strijards, Aansprakelijkheidsgronden, Zwolle 1988, p. 137, waar hij stelt
dat leiding geven bezwaarlijk kan geschieden zonder opzet. "Wij hebben dus te maken met een
doleuse daderschapsvariant. " Zie voorts E. Gritter, Effectiviteit en aansprakelijkheid in het economlsch ordeningsrecht (diss. Groningen), Den Haag 2003, p. 360, alsmede E. Sikkema, a.w., p. 78
en 80, die beiden benadrukken dat het bestaan van voorwaardelijk opzet een algemene voorwaarde
voor de aansprakelijkheid van de feitelijke leidinggever is, die ook geldt indien het gaat om een
door de reehtspersoon begane overtreding.
15 Vergelijk hierover ook R. van Elst, a.w., p. 61.
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overtreding.16 In het bijzonder bij die laatste twee categorieen delicten betekent dat
dus dat voor de feitelijke leidinggever in zoverre een zwaardere toets moet worden
aangelegd dan voor de rechtspersoon-dader zelf. Ter relativering van dit laatste moet
echter worden aangetekend dat hierbij in voorkomend geval genoegen wordt genomen
met een generiek of "afgezwakt" opzet (zie hiema). Dc zie niet waarom deze stand
van zaken zou moeten veranderen door de eis van voorwaardelijk opzet te laten
vervallen voor zover het gaat om culpoze delicten en overtredingen.

8

Generiek of "afgezwakt" opzet

Volgens de Slavenburg-formule moet het opzet van de feitelijke leidinggever worden
betrokken op het plaatsvinden van verboden gedragingen. De feitelijke leidinggever
die bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat zich binnen zijn reehtspersoon verboden gedragingen voordoen, heeft de vereiste mate van opzet op die verboden
gedragingen. Ook de feitelijke leidinggever die bekend is met het begaan van strafbare
feiten door "zijn" reehtspersoon, kan daardoor voorwaardelijk opzet hebben op (andere)
verboden gedragingen, mits die eerstbedoelde wetenschap rechtstreeks verband houdt
met die laatstbedoelde verboden gedragingen. Meer specifiek zal de feitelijke leidinggever die ervan op de hoogte is dat binnen de reehtspersoon regelmatig een bepaald
soort verboden gedragingen plaatsvindt, voorwaardelijk opzet worden toegedicht op
zulke verboden gedragingen, ook als hij niet op de hoogte is geweest van elke concrete
- ten laste gelegde - gedraging.17 Het voorwaardelijk opzet van de feitelijke leidinggever hoeft derhalve niet rechtstreeks te worden betrokken op de ten laste gelegde
verboden gedraging. Een generiek of "afgezwakt" opzet volstaat. Het algemene
opzetvereiste voor feitelijke leiding geven verschilt dus van - en is ook minder streng
dan - het specifieke opzetvereiste voor de reehtspersoon, dat bij doleuze delicten wel
moet worden betrokken op de ten laste gelegde gedraging.

9

De delictspecifieke invuUing van de opzeteis

De feitelijke leidinggever die zich orienteert op de rechtspraak, zal daarin niet altijd
even duidelijke lijnen waarnemen. Nog recent is in de literatuur gesignaleerd dat de

16 Zie voor de eis van voorwaardelijk opzet bij feitelijke leiding geven aan overtredingen o.a. HR 10
februari 1987, NJ 1987, 662; HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44; HR 14 September 1987, NJ 1988, 45;
HR 1 juni 1993, NJ 1994, 53; HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579. Zie voor de eis van voorwaardelijk
opzet bij feitelijke leiding geven aan culpoze delicten o.a. HR 12 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:
AE2129. De aangehaalde arresten worden hierna nog nader besproken, als het gaat om de delictspecifieke invuUing van de algemene opzeteis.
17 Zie met name HR 14 September 1987, NJ 1988, 45, m.nt. A.C. 't Hart.
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exacte betekenis van het subjectief vereiste bij een leidinggever nog niet geheel is
uitgekristaUiseerd.18 Het eerder toegelichte uitgangspunt dat hij in elke situatie (of
het nu gaat om een doleus delict, een culpoos delict of een overtreding), voorwaardelijk
opzet moet hebben gehad, staat wel vast. Maar bij de nadere invulling van dat voorwaardelijk opzet in het concrete geval toont de rechtspraak een minder eenduidig beeld.
In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat de feitelijke leidinggever zijn opzet
moet hebben gericht op de kernbestanddelen van het delict in kwestie.19
De meest bekende illustratie hiervan is nog steeds een arrest van de Hoge Raad
uit 1987 waarin het ging om de overtreding van een vennootschap onder firma,
bestaande in het ter beschikking stellen van arbeidskrachten zonder vergunning, aan
welke verboden gedraging de verdachte (niet zijnde een van de vennoten) feitelijke
leiding zou hebben gegeven.20 Voor een bewezenverklaring van deze overtreding
was uiteraard geen opzet vereist bij de reehtspersoon. De Hoge Raad vergde echter
wel bewijs voor het bestaan van opzet aan de zijde van de feitelijke leidinggever:
de bewijsmiddelen zouden minimaal aanwijzingen moeten behelzen dat de verdachte
wist dat de reehtspersoon geen vergunning had.
In een arrest uit 1993 ging het om een vergelijkbare casuspositie met betrekking
tot het doen verrichten van arbeid door zesentwintig vreemdelingen zonder vergunning,
gepleegd door een vennootschap onder firma.21 De verdachte feitelijke leidinggever
was in dit geval een van de twee beherende vennoten. De Hoge Raad oordeelde in
dit geval dat uit de bewijsmiddelen niet hoeft te kunnen worden afgeleid dat de
verdachte met betrekking tot alle in de bewezenverklaring genoemde personen wist
dat deze zonder de vereiste vergunning arbeid verrichtten. Tegen de achtergrond van
het feit dat voor feitelijke leiding geven onder omstandigheden een generiek of
"afgezwakt" opzet volstaat (zie hiervoor) hoeft dat oordeel geen verbazing te wekken.
In een arrest uit 1999 ten slotte ging het wederom om de overtreding van het doen
verrichten van arbeid door vreemdelingen zonder vergunning, begaan door een vennootschap onder firma.22 De verdachte feitelijke leidinggever was ook hier een van
de twee vennoten. In cassatie werd aangevoerd dat de bewijsmiddelen geen aanwijzingen bevatten dat de verdachte wist dat de reehtspersoon geen vergunning had. De
Hoge Raad overwoog hier:

18 Zie daarover nader H.D. Wolswijk, a.w., p. 95 e.v. In dezelfde zin recent A.N. Kesteloo, a.w., p. 93.
19 Gemspireerd door de annotatie van A.C. 't Hart bij HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44 en HR 14
September 1987, NJ 1988, 45. Zie onder andere J. de Hullu, a.w., p. 487, alsmede A.N. Kesteloo,
a.w., p. 93.
20 HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44, m.nt. A.C. 't Hart onder HR 14 September 1987, NJ 1988, 45.
21 HR 1 juni 1993, NJ 1994, 53.
22 HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579.
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"Voor zover het middel berust op de opvatting dat voor de bewezenverklaring van het
tenlastegelegde feitelijke leiding geven is vereist dat komt vast te staan dat de verdachte
wist dat de vennootschap onder firma niet over de in de tenlastelegging genoemde vergunning beschikte, stelt het een eis die geen steun vindt in het recht. "

Op het eerste gezicht lijkt deze overweging strijdig met hetgeen de Hoge Raad in
1987 overwoog, maar mogelijk zit de crux in de woorden "komt vast te staan" en
heeft de Hoge Raad tot uitdrukking willen brengen dat "aanwijzingen" een minder
zware bewijslast impliceren. In elk geval zou ik in dit laatste arrest nog geen breuk
willen zien met de lijn die in 1987 werd ingezet, ook al omdat daarvoor geen goede
grond bestaat. De gedachte dat de feitelijke leidinggever geen wetenschap zou hoeven
hebben van het ontbreken van een vergunning omdat ook de reehtspersoon die wetenschap niet hoeft te hebben,23 spreekt mij niet aan, omdat het opzet van de reehtspersoon en het opzet van de feitelijke leidinggever nu eenmaal (zoals eerder toegelicht)
in aard en inhoud duidelijk verschillen.
In de hier geschetste jurisprudentielijn, volgens welke het voorwaardelijk opzet
van de feitelijke leidinggever los staat van het eventuele opzet of de subjectieve
gesteldheid die volgens delictsomschrijving en tenlastelegging bij de reehtspersoon
moet hebben bestaan, past ook dat voorwaardelijk opzet wordt geeist bij feitelijk
leiding geven aan culpoze delicten. De rechtspraak biedt ook daar voorbeelden van.
Zo oordeelde de Hoge Raad in 2002 over een zaak betreffende de culpoze delicten
van de art. 158 en 1736 Sr. De bewezenverklaring ter zake van het feitelijke leiding
geven kon de toets in cassatie doorstaan, omdat de verdachte leidinggever vooral op
grond van zijn bekendheid met schendingen van veiligheidsvoorschriften binnen het
bedrijf
"bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het gevaar van brand en van het
vrijkomen daarbij van gevaarlijke stoffen zich ook daadwerkelijk zou realiseren en dat aldus
het voorwaardelijk opzet van de verdachte op de verboden gedragingen gericht is geweest. "24

Waar ten laste van de reehtspersoon (overeenkomstig delictsomschrijving en tenlastelegging) "slechts" moet worden bewezen dat de brand en het vrijkomen van stoffen
aan zijn schuld te wijten zijn geweest, moet ten laste van de feitelijke leidinggever

23 Vergelijk in deze zin de conclusie van A-G Fokkens (punt 13).
24 HR 12 november 2002, ECLI:NL;HR:2002:AE2129. Opmerking verdient dat de Hoge Raad zelf
verwijst naar HR 14 September 1987, NJ 1988, 45. In dat arrest ging het om een overtreding,
gepleegd door een reehtspersoon, waarbij de Hoge Raad (overeenkomstig de tweede Slavenburgbeschikkingen) bevestigde dat het opzet van de feitelijke leidinggever geen betrekking hoeft te hebben
op de verboden gedraging zoals die in de tenlastelegging is omschreven (omdat bekendheid met
soortgelijke feiten volstaat).
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worden bewezen dat hij zijn opzet (voorwaardelijk) heeft gericht op de gevaarlijke
situatie die tot de brand en het vrijkomen van de gevaarlijke stoffen heeft geleid.

10

Behelst art. 51 Sr een algemene zorgplicht voor leidinggevenden verboden
gedragingen te voorkomen?

In het betoog van Vellinga wordt concreet bepleit de leidinggevende een zorgplicht
toe te dichten die gelijk loopt met de zorgplicht van de reehtspersoon zoals verwoord
in het Drijfmest-arrest. De reehtspersoon die niet de zorg betracht die redelijkerwijs
van hem kan worden gevergd met het oog op de voorkoming van de verboden gedraging, kan onder de werking van de verruimde IJzerdraad-formule als dader worden
aangemerkt. Dezelfde formule wordt nu voorgesteld voor het vestigen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de feitelijke leidinggever. Dat past uiteraard bij het los
laten van de voorwaardelijk opzeteis, zoals ook de verruiming van het aanvaardingscriterium voor de reehtspersoon in het Drijfmest-arrest impliceert dat bewustheid van
de verboden gedraging niet langer een vereiste is. Maar voor de leidinggevende gaat
dit mij duidelijk te ver.
Vooropgesteld moet worden dat de reehtspersoon in het hedendaagse strafrecht een
volwaardig rechtssubject is, een zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. De
reehtspersoon moet zich aan de wet houden. Voor verboden gedragingen in zijn sfeer
is die reehtspersoon zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. De zorgplicht zulke
verboden gedragingen te voorkomen, rust - overeenkomstig het Drijfmest-arrest op de reehtspersoon. Uiteraard moeten ook bestuurders en commissarissen zich aan
de wet houden. De verboden gedragingen van de reehtspersoon zijn echter niet hun
gedragingen. Terwiji gedragingen van bestuurders en commissarissen in beginsel
mogen worden toegerekend aan de reehtspersoon, geldt het omgekeerde niet. Een
natuurlijk persoon is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het strafbare gedrag
van een ander, tenzij hij daaraan op enigerlei wijze opzettelijk heeft deelgenomen
en de wet voorziet in de strafbaarstelling van die deelnemingsvorm.25 Waar het gaat
om het strafbare gedrag van een reehtspersoon, heeft de wetgever voorzien in een
aansprakelijkstelling van leidinggevenden. De jurisprudentiele voorwaarde dat die
aansprakelijkheid uitsluitend intreedt indien de leidinggevende de verboden gedragingen
opzettelijk heeft bevorderd, sluit goed aan bij de opzeteis die voor alle deelnemingsvormen geldt.26 Het verlagen van de aansprakelijkheidsdrempel voor leidinggevenden,

25 Zonder wettelijke grondslag kan een leidinggevende niet strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor het
gedrag van de reehtspersoon. Vergelijk reeds HR 21 februari 1938, NJ 1938, 820, m.nt. WP, alsmede
(in het kader van de bestuurlijke boete) CBb 26 juni 2008, JOR 2008, 269, m.nt. G.P. Roth.
26 Zie met name J. de Hullu, a.w., p. 480 en 484.
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door hier - in de context van art. 51 Sr - afstand te nemen van die opzeteis, zou veel
verder gaan. Dat leidt per saldo tot strafbaarstelling van onwetendheid bij de hoogste
functionarissen binnen de reehtspersoon en komt akelig dicht in de buurt van een
risicoaansprakelijkheid.27 Die figuur past echter niet in ons strafrecht, zoals ook het
Amsterdamse Gerechtshof reeds overwoog.
Verder moet worden opgemerkt dat art. 51 Sr weliswaar de grondslag biedt voor
de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden voor het gedrag van een
ander - de reehtspersoon - en daarmee de aansprakelijkheidsgrenzen verruimt, doch
dat die aansprakelijkheid nadmkkelijk wordt verbonden aan de gedraging en niet aan
de reehtspersoon. Het gaat hier om leiding geven aan verboden gedragingen, niet om
leiding geven aan de reehtspersoon als zodanig. In de praktijk wordt dit onderscheid
nogal eens veronachtzaamd, doordat bestuurders alleen op grond van hun formele
positie bij de reehtspersoon als de feitelijke leidinggevers worden aangemerkt. Maar
dat is dus niet maatgevend.28 Het gaat om "feitelijke" leiding aan bepaalde gedragingen, het gaat niet om algemene leiding aan de juridische entiteit. Een zorgplicht die
ertoe strekt te voorkomen dat de reehtspersoon strafbare feiten begaat, kan daarom
niet in algemene zin aan een of meer functionarissen worden toebedeeld. Een dergelijke zorgplicht ligt in art. 51 Sr niet besloten.
Wel geldt een strafrechtehjke aansprakelijkheid voor de leidinggevende die zodanig
nauw bij de verboden gedragingen betrokken is dat hij uit eigen hoofde verplicht is
die te voorkomen of te doen beeindigen. Dat voor die vorm van betrokkenheid minimaal voorwaardelijk opzet wordt geeist, lijkt mij zeer wezenlijk.29 Het is die minimale
mate van bewustheid die een zorgplicht kan doen ontstaan. En dat is dan een concrete,
op de verboden gedraging in kwestie toegespitste zorgplicht. Het betreft geen algemene
zorgplicht van de functionaris die nu eenmaal de hoogste leidinggevende positie
bekleedt en aldus bij machte is overal in te grijpen, hoe aantrekkelijk dat op het eerste
gezicht ook zou kunnen lijken.
Wie erop uit is bestuurders van (grote) ondememingen publiekelijk verantwoording
te laten afleggen voor gebleken misstanden waarmee zij veel te laat bekend zijn
geworden,30 behoort daar niet het strafrecht voor in te zetten: dat is daar niet voor
bedoeid en dat is daar ook niet geschikt voor. De aansprakelijkheid van bestuurders
voor falend risicomanagement - op zichzelf een actueel thema binnen het ondernemingsrecht - dient te worden vastgesteld met behulp van civielrechtelijke maat-

27 Zo erkent ook Van der Kruijs, a.w., p 480.
28 Vergelijk in dat verband HR 24 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1508 en HR 15 december
2009, NJ 2010, 21.
29 Zo ook E. Gritter, a.w., p. 439, die de eis van (voorwaardelijk) opzet aanmerkt als een redelijke
30 Te denken valt aan de misstanden bij Rabobank in het kader van de zogenoemde Libor-affaire, de
casus die aanleiding was voor het eerder aangehaalde betoog van Van der Kruijs.
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staven.31 Het criterium dat dan geldt, houdt in dat de betrokkene persoonlijk een
voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Op grond daarvan kan de civiele
rechter in voorkomend geval genoegen nemen met minder dan (voorwaardelijk) opzet.
De strafrechter hoeft niet zo ver te gaan: daar bestaat geen noodzaak voor en het is
ook niet wenselijk.
Albert Mulder verwoordde het al eens zeer kernachtig:32
"De wet wijst de reehtspersoon als dader aan. De leiding gevende functionaris moet, om
strafbaar te zijn, als welbewust deelnemer kunnen worden aangemerkt. Dat mag niet te
snel worden verondersteld."

w*£-
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De zorgplicht van de leidinggevende - begrenzing door het opzetvereiste

De Slavenburg-criteria houden niet alleen een subjectieve voorwaarde in die betrekking
heeft op de vereiste mate van opzet op de verboden gedraging(en), maar tevens een
objectieve voorwaarde die betrekking heeft op de preventieve zorgplicht. Deze laatste
voorwaarde staat voorop in de formule dat
"[v]an feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen onder omstandigheden sprake
[kan] zijn indien de desbetreffendefunctionaris -hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijs
gehouden — maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege laat. "

Mm

De objectieve voorwaarde spreekt over de bevoegdheid tot ingrijpen van de functionaris. Deze voorwaarde wordt normatief ingekleurd. Wie bij machte is de reehtspersoon
te behoeden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid, is niet per definitie ook gehouden
zijn macht te doen gelden.33 Daartoe zal de rechter nog een concrete zorgplicht
aanwezig moeten achten. Echter: de neiging om vanuit een vastgestelde machtspositie
naar een gehoudenheid tot ingrijpen te redeneren, zal praktisch bezien - in de context
van strafbaar gedrag - nogal groot zijn.
Wanneer wordt gesteld dat (voorwaardelijk) opzet niet noodzakelijk is om een
feitelijke leidinggever strafrechtelijk aansprakelijk te achten, omdat verwijtbare nalatigheid respectievelijk het niet weten wat men wel had moeten weten reeds voldoende
is, komen bestuurders en commissarissen vol in de vuurlinie te staan. Want zijn zij
vanuit hun functie niet (eind)verantwoordelijk voor al hetgeen in de onderneming
plaatsvindt? Zijn zij als hoogste management niet steeds bevoegd en gehouden in te

Zie daarover nader D.A.M.H.W. Strik, Grondslagen bestuurdersaansprakelijkheid(diss. Rotterdam),
Deventer 2010, p. 215 e.v.
A. Mulder, 'Feitelijke leiding geven aan de verboden gedraging, indien het strafbaar feit door een
reehtspersoon is begaan', TWS 1988, p. 213-219, op p. 219.
Zo ook Vellinga in punt 11 van zijn eerder aangehaalde CAG.
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grijpen wanneer binnen de onderneming verboden gedragingen plaatsvinden? En zijn
zij niet bij uitstek de aangewezen functionarissen om ervoor te zorgen dat de onderneming te alien tijde de toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven en dus niet zal
overtreden?
Wanneer gebrek aan kennis, wetenschap of bewustheid geen excuus meer vormt,
wanneer ook het enkele verwijt dat iemand - gezien zijn functie en machtspositie "op de hoogte had moeten zijn" reeds toereikend wordt voor de strafrechtelijke
aansprakelijkheid ter zake van feitelijke leiding geven, is het hek van de dam. Dan
zal voortaan bij elke verboden gedraging van een reehtspersoon wel een feitelijke
leidinggever te vinden zijn, omdat binnen de organisatiestructuur altijd wel iemand
verantwoordelijk is te achten voor de gedraging in kwestie en daarvan op de hoogte
had moeten zijn. Overtredingen van rechtspersonen die nu nog louter op het conto
van die reehtspersoon worden geschreven - veel ordeningsdelicten, bedrijfsmatig
begane overtredingen, kwaliteitsdelicten et cetera - zouden in deze benadering steeds
een of meer feitelijke leidinggevers in beeld brengen: mensen die wellicht van niets
wisten, maar gezien hun functie wel hadden behoren te weten.
Dat lijkt mij niet juist.34 De persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen
voor verboden gedragingen van "hun" reehtspersoon, behoort ook in het strafrecht
niet de regel te zijn, maar de uitzondering.35 In de Slavenburg-jurisprudentie wordt
de objectief en normatief te bepalen zorgplicht van de leidinggevende begrensd door
de subjectieve basisvoorwaarde dat hij steeds wel minimaal voorwaardelijk opzet moet
hebben gehad op het plaatsvinden van verboden gedrag. Die opzeteis zorgt voor een
zekere mate van evenwicht en voorkomt dat de zorgplicht allesbepalend wordt en
de strafrechtelijke aansprakelijkheid te gemakkelijk kan worden aangenomen.36 Het
laten vallen van de opzeteis zal de weegschaal uit balans brengen en eenzijdig doen
doorslaan in het nadeel van de leidinggevende.

12

De positie van de commissaris

De commissaris houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.37 In zijn

34 Vergelijk ook A.L.J, van Strien, 'Slavenburg: zalig de onwetenden?', NJB 1989, p. 41-46. Ook zij
was reeds de mening toegedaan dat "mismanagement" niet voldoende is om iemand aansprakelijk
te stellen voor een delict dat door de reehtspersoon is begaan.
35 Overeenkomstig het uitgangspunt bij de civielrechtelijke bestuurdersaansprakelijkheid (zie onderdeel
14).
36 Vergelijk in deze zin ook de CAG (Vegter) bij HR 16 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN4307,
waarin werd gecasseerd omdat het hof zijn bewijsconstructie eenzijdig had gegrondvest op de
functionele hoedanigheid en verantwoordelijkheld van de verdachte leidinggever.
37 Zie art. 2:140 lid 2 BW en art. 2:250 lid 2 BW.
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taakuitoefening staat hij op enige afstand van het bestuur en is hij in belangrijke mate
afhankelijk van de informatie die hem door het bestuur wordt verstrekt.38 Indien
verboden gedragingen of situaties binnen de onderneming zorgvuidig verborgen worden
gehouden, zal de commissaris geen reden zien om in te grijpen en dus ook geen
maatregelen nemen. Indien later blijkt dat de reehtspersoon strafrechtelijk in de fout
is gegaan, zal de commissaris die wordt aangesproken ter zake van feitelijke leiding
geven zich naar huidig recht goed kunnen verweren met een beroep op zijn informatietekort. Zijn stelling dat hij geen signalen heeft ontvangen, zal, indien aannemelijk
bevonden, tot vrijspraak moeten leiden. Wie zich om verklaarbare redenen niet bewust
is geworden van de aanmerkelijke kans op verboden gedragingen zoals die welke
in het onderzoek aan het licht zijn gekomen, kan niet worden veroordeeld ter zake
van feitelijke leiding geven.
Hiermee is verklaard waarom veroordelingen van commissarissen en vergelijkbare
toezichthouders bij rechtspersonen, relatief zeldzaam zijn.39 Gelet op de basisvoorwaarde dat voor feitelijke leiding geven voorwaardelijk opzet is vereist, bevinden zij
zich in de regel buiten de strafrechtelijke gevarenzone. Indien de opzeteis zou vervallen, zou dat fundamenteel veranderen. Dan zou de commissaris in dezelfde mate als
de bestuurder het risico lopen dat hem een ruime mate van (mede)verantwoordehjkheid
zal worden toegedicht, waarbij een beroep op gebrek aan informatie op zichzelf niet
bevrijdend zal werken, omdat alles aankomt op het normatieve oordeel wat hij had
behoren te weten c.q. het verwijt dat hij zich bij gebrek aan informatie beter had
moeten laten informeren. Voor commissarissen en toezichthouders bij rechtspersonen
is dat een buitengewoon onaantrekkehjk perspectief. Indien het strafrecht een dergelijke
dreiging zou gaan inhouden, valt te verwachten dat het animo om zitting te willen
nemen in toezichthoudende organen van rechtspersonen flink zal afnemen.

an

1

38 Zie art. 2:141 BW en art. 2:251 BW.
39 Vergelijk in dat verband nog de uitspraak van de bestuursrechter in de zaak van de commissarissen
van Wegener, die door de NMa als feitelijke leidinggevers waren aangesproken en beboet. De
bestuursrechter vernietigde deze boetebesluiten, overwegende: "De rechtbank is van oordeel dat
de rol van commissaris slechts bij uitzondering is te verenigen met het begrip feitelijk leidinggevende
omdat de mogelijkheden en de invloed van een commissaris doorgaans beperkt zijn tot het houden
van toezicht. Een commissaris moet dan ook een bijzondere, voor een commissaris atypische rol
binnen de onderneming hebben, wil hij alsfeitelijk leidinggevende kunnen worden gekwalificeerd. "
Zie Rechtbank Rotterdam 27 September 2012, JOR 2012/323, m.nt. C.W.M. Lieverse.
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13

Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de overtreding van een ander
rechtssubject

Een feitelijke leidinggever wordt volgens art. 51 Sr aansprakelijk gesteld voor het
strafbare gedrag van een ander: de reehtspersoon. Hij hoeft daar part noch deel aan
te hebben gehad, omdat ook louter stilzitten tot strafbaarheid kan leiden. De rechtvaardiging om de feitelijke leidinggever in zulke gevallen toch strafbaar te achten, wordt
dan primair gevonden in de bevoegdheid en gehoudenheid tot ingrijpen die uit zijn
positie bij de reehtspersoon voortvloeit. Dat is aanvaardbaar, zolang tegelijkertijd de
voorwaarde geldt dat de leidinggevende wel opzet heeft gehad op het plaatsvinden
van verboden gedragingen.40 Het stellen van die subjectieve voorwaarde biedt een
waarborg tegen al te gemakkelijk intredende strafbaarheid. Indien die voorwaarde
zou worden losgelaten, zou de betrokken leidinggevende louter normatief worden
"afgerekend" op zijn functioneel tekortschieten: u wist niet wat u had moeten weten
en u voorkwam niet wat u had moeten voorkomen. Dat laatste volgt uiteraard logisch
op het eerste, omdat de leidinggevende die onvoldoende weet, niet preventief of
corrigerend zal optreden. Wie zich niet bewust is van de aanmerkelijke kans op
bedrijfsongevallen, of zich wel bewust is van die kans maar erop vertrouwt dat het
zo'n vaart niet zal lopen, zal geen noodzaak zien voor handelend optreden. Achteraf
blijkt dat dan ten onrechte en zou de leidinggevende welhaast per definitie "hangen"
ter zake van zijn verwijtbaar tekortschieten.
Ik ken weinig situaties waarin het ene rechtssubject zo gemakkelijk strafrechtelijk
aansprakelijk kan worden gesteld voor de strafbare feiten van het andere rechtssubject.
Niet op het vlak van de culpoze misdrijven, maar ook niet als het gaat om overtredingen. Zo kan ter vergehjking worden gewezen op het uitgangspunt dat degene die actief
en opzettelijk behulpzaam is bij de overtreding van een ander of daartoe actief en
opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft, in het geheel niet strafbaar
is.41 Het welbewust faciliteren van de overtreding van een ander, wordt in het algemeen dus onvoldoende strafwaardig geacht. Dit ligt anders bij het feitelijke leidinggeven, omdat de strafrechtelijke aansprakelijkheid zich daarbij al wel uitstrekt tot de
overtredingen van een ander (de reehtspersoon) ook al is de leidinggever passief

40 Vergelijk reeds R. A. Torringa, De reehtspersoon als dader; strafbaar leidinggeven aan rechtspersonen, 2e druk, Arnhem 1988, p. 55-56, waar hij stelt dat "het rechtvaardigheidsgehalte van dit
balanceren op de uiterste grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid" gegarandeerd blijft
door de elementen van voorwaardelijk opzet.
41 Zie art. 52 Sr: "Medeplichtigheid aan overtreding is niet strafbaar. "
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gebleven.42 Zou nu ook nog eens afstand worden genomen van de opzeteis, dan zou
dus zelfs het passief en niet-opzettelijk faciliteren van een overtreding tot strafbaarheid
leiden. Een zo sterk verruimde strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de overtredingen
van een ander, is mijns inziens niet te rechtvaardigen. Dat wordt overigens niet anders
wanneer men het tekortschieten van de betrokken leidinggevende zelf centraal stelt,
omdat de emst daarvan toch ook weer moet worden afgemeten aan het strafbare feit
van de ander (dat blijft een overtreding) en de mate van betrokkenheid van de leidinggevende (culpoos nalaten versus opzettelijk handelen).

m.
fill
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Is er behoefte aan verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid?

Van een behoefte aan verruiming van de aansprakelijkheid ter zake van het feitelijke
leiding geven, is tot nog toe niet gebleken. Gesteld zou kunnen worden dat die
behoefte minder is, naarmate de primair aansprakelijke reehtspersoon gemakkelijker
als dader is aan te merken. Welnu: dat laatste is onmiskenbaar het geval. Waar in
vroeger tijden bij het daderschap van de reehtspersoon noodgedwongen moest worden
uitgeweken naar de bestuurders en feitelijke leidinggevers, omdat de reehtspersoon
niet kon worden vervolgd, zijn er sinds 1976 geen belemmeringen meer de primaire
dader zelf aan te spreken. En sinds het Drijfmest-arrest is ook glashelder hoe het
daderschap van de reehtspersoon kan worden geconstrueerd en tevens dat de daarvoor
te hanteren criteria zeer ruim zijn: er is al vrij snel aan voldaan.43

m
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Bij die stand van zaken is er inmiddels meer reden te pleiten voor terughoudendheid
in de aansprakelijkstelling van leidinggevenden van rechtspersonen dan voor verruiming. Terughoudendheid dient niet alleen door te klinken in het vervolgingsbeleid,44
maar dient ook tot uitdrukking te (blijven) komen in het stellen van serieuze eisen
op het subjectieve vlak. Dat bij de feitelijke leidinggever minimaal voorwaardelijk
opzet wordt vereist, ook daar waar het gaat om overtredingen, is alleszins aanvaardbaar
in het licht van het feit dat de vervolging zich steeds kan richten tot de primaire dader

42 Vergelijk in dat verband nog HR 1 februari 2005,7VJ2006,421 (r.o. 7.5 - 7.6). Zie voorts A. Mulder,
a.w., p. 218, die in het "opzettelijk bevorderen" van de verboden gedragingen van de reehtspersoon
waarover de Hoge Raad in de tweede Slavenburg-beschikkingen spreekt, aan de bovengrens uiflokking
en aan de ondergrens medeplichtigheid zag.
43 Vergelijk in dat verband onder andere F.G.H. Kristen, Maatschappelijk verantwoord ondernemen
en strafrecht, NJV-preadvies 2010, p. 121-189, op p. 137-138. Zie ook B.F. Keulen e.a., Daderschap
en deelneming doorgelicht, Zutphen 2010, p. 106-107, waar een advocaat wordt aangehaald die
stelt dat de Drijfmest-criteria in de praktijk een strafrechtelijke risicoaansprakelijkheid voor de
reehtspersoon hebben gecreeerd.
44 Vergelijk in dat verband A. Mulder, a.w., p. 219, alsmede E. Gritter, a.w., p. 340-341.
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en dat dan bij overtredingen geen opzeteis geldt.45 Uit een oogpunt van rechtshandhaving ontstaat geen "vacuum" wanneer gewoon wordt vastgehouden aan de Slavenburg-jurisprudentie zoals deze reeds meer dan vijfentwintig jaar naar tevredenheid
wordt toegepast.46
Opmerking verdient dat op het terrein van de bestuurdersaansprakelijkheid in het
ondernemingsrecht, de individuele aansprakelijkheid van leidinggevenden van rechtspersonen jegens derden wordt beschouwd als de uitzondering op de regel.47 De
zelfstandige aansprakelijkheid van de reehtspersoon staat voorop. Daarbij heeft de
civiele kamer van de Hoge Raad expliciet verwoord dat op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid terughoudendheid gepast is, omdat leidinggevenden zich niet te zeer
belemmerd moeten achten in hun functioneren:48
"Door een hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover de door hem bestuurde vennootschap wordt mede het belang van die vennootschap
en de daarmee verbonden onderneming gediend omdat daardoor wordt voorkomen dat
bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. "

Die overweging ziet in rechtstreekse zin op de interne verhoudingen, maar uit het
arrest volgt reeds dat zij van overeenkomstige toepassing is op exteme verhoudingen.
Een van de hoofdfuncties van bestuurdersaansprakelijkheid is gelegen in beinvloeding
van toekomstig gedrag.49 Geplaatst in die sleutel van gedragsbei'nvloeding kan in
relatie tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van rechtspersonen
op dezelfde grond als in het civiele recht worden gesteld dat de drempel onverminderd
hoog moet blijven. Dat zou hier dan dienen te gebeuren door de eis van voorwaardelijk
opzet over de gehele linie te handhaven.

45 Zo ook S.N. de Valk, Aansprakelijkheid van leidinggevenden (diss. Groningen), Deventer 2009,
p. 430 en 547, alsmede B.F. Assink, H.E. Broring, L. Timmerman en S.N. de Valk, Evolutie van
het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Een dwarsdoorsnede, Deventer 2011, p. 72.
46 Zie B.F. Keulen e.a., a.w., p. 120, die op grond van hun onderzoek concluderen dat de Slavenburgcriteria worden gezien als een goede en rechtvaardige afgrenzing van de aansprakelijkheid van de
feitelijke leidinggever. Zo ook E. Gritter, a.w., p. 362.
47 Zie onder andere H. de Groot, Bestuurdersaansprakelijkheid, 5e druk, Deventer 2011, p. 1, die dit
typeert als een "uitzonderlijke situatie".
48 HR 20 juni 2008, NJ 2009, 21, m.nt. J.M.M. Maeijer en H.J. Snijders.
49 Zie B.F. Assink, H.E. Broring, L. Timmerman en S.N. de Valk, a.w., p. 10.
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Tot slot

In zijn advocatenbestaan heeft Jan ongetwijfeld regelmatig moeten ervaren hoe lastig
, het is een client of een buitenlandse confrere uit te leggen dat "feitelijke leiding geven"
aan strafbaar gedrag van rechtspersonen ook kan plaatsvinden door horen, zien en
~zwijgen. De Slavenburg-jurisprudentie heeft in zoverre de grenzen van deze bijzondere
rechtsfiguur al behoorlijk ver opgerekt, in elk geval tot buiten het normale spraakgebruik. Daar valt mee te leven, maar de aldus gemarkeerde ondergrens zou niet verder
; moeten wegzakken. Slecht leiding geven - in de zin van niet-opzettelijk handelen
, of nalaten - behoort te worden aangepakt met behulp van andere middelen dan het
ultimum remedium van het strafrecht.
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