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V

Woord vooraf

Op 29 januari 2009 promoveerde mr. S.N. de Valk aan de Rijksuniversiteit Gro -
ningen op deze studie naar aansprakelijkheid van leidinggevenden. Als promo -
toren traden op Prof.mr. L. Timmerman en Prof.mr. D.A. Lubach. Simone de Valk
is als universitair docent verbonden aan de sectie Handelsrecht en Arbeidsrecht
van de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het proefschrift van mevrouw De Valk bevat boeiende beschouwingen over
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van leidinggevenden van privaatrech -
te lijke en publiekrechtelijke rechtspersonen. Het boek biedt een grondige analyse
van de omstandigheden onder welke leidinggevenden persoonlijk aansprakelijk
zijn in geval de activiteiten van de rechtspersoon een derde schade toebrengen, in
strijd zijn met een bestuursrechtelijke norm en/of strafbaar zijn. Deze ‘secun -
daire’ aansprakelijkheid van leidinggevenden wordt afgezet tegen de ‘primaire’
aansprakelijkheid van de rechtspersoon zelf. Het bijzondere van dit onderzoek is
dat het in dubbel opzicht (intern) rechtsvergelijkend is: het bevat een nauw -
keurige analyse van wetgeving, jurisprudentie en literatuur op het terrein van het
privaatrecht, bestuursrecht en strafrecht, zowel voor privaatrechtelijke als pu -
bliek rechtelijke rechtspersonen. Na vergelijking van de aansprakelijkheidspositie
van rechtspersoon en leidinggevende op de drie rechtsgebieden komt mevrouw
De Valk tot een aantal duidelijke conclusies. Opvallend is onder meer dat in het
privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht verschillend wordt omgegaan met de
bijzondere positie van publiekrechtelijke rechtspersonen. Verder blijkt het voor de
secundaire aansprakelijkheid van de leidinggevenden verschil te maken of sprake
is van schending van een privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke
norm. Maar er zijn ook overeenkomsten. Persoonlijke aansprakelijkheid kan over
het algemeen slechts worden aangenomen in geval van een ernstig onzorgvuldig
handelen of nalaten. 

De studie van mevrouw De Valk verschijnt op een moment waarop de vraag
of en in welke omstandigheden leidinggevenden van zowel privaatrechtelijke als
publiekrechtelijke rechtspersonen aansprakelijk zijn uiterst actueel is. Wij ver -
wachten dat dit helder geschreven en overzichtelijk ingedeeld boek voor velen
zeer waardevol zal zijn. Graag introduceren wij dit proefschrift in de reeks uit -
gaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Rijksuniversiteit
Gro ningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

M.J. Kroeze
J.B. Wezeman
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Inleiding

Onderwerp

Rechtspersonen vervullen in onze samenleving een belangrijke rol. Vele maat-
schappelijke en economische activiteiten worden verricht in het kader van orga-
nisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze organisaties zijn meestal
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.1 De staat, provincies en
gemeenten zijn de meest bekende van de categorie publiekrechtelijke rechtsper-
sonen, maar daaronder vallen onder andere ook de Kamers van Koophandel en
Fabrieken, de openbare universiteiten en de Sociaal Economische Raad.2 Bij pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen denke men met name aan de kapitaalvennoot-
schappen (besloten en naamloze vennootschappen), verenigingen en stichtingen. 

Het bestaan van rechtspersonen in ons rechtsstelsel roept onder meer de vraag
op wie verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden indien door de
activiteiten van de rechtspersoon een rechtsnorm wordt geschonden. De activitei-
ten die in het kader van de rechtspersoon zijn verricht, kunnen bijvoorbeeld straf-
baar zijn of onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW omdat zij een derde scha-
de berokkenen. Door de activiteiten kan ook een bestuursrechtelijke norm zijn
overtreden, bijvoorbeeld als geen vergunning voor de verrichte activiteiten is ver-
kregen. In beginsel is de rechtspersoon voor de gevolgen van zijn gedrag aan-
sprakelijk.3

Een rechtspersoon kan echter niet zelf feitelijk (fysiek) handelen, maar treedt
naar buiten door gedragingen van natuurlijke personen. De rechtspersoon is

1

1. De wet (art. 2:1-3 BW) onderscheidt drie categorieën van rechtspersonen: publiekrechtelijke
rechtspersonen, kerkgenootschappen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Aan de kerkgenoot -
schappen zal in dit onderzoek geen aandacht worden besteed. Deze worden geregeerd door een
eigen statuut; de Nederlandse wet geeft geen regels over de structuur en inrichting. Zie hierover
nader Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 174.

2. Zie Peters 1997a, p. 60 e.v. en Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 176 e.v.
3. Voor wat betreft het privaatrecht volgt dit uit art. 2:5 BW, waarin is bepaald dat een rechts -

persoon wat het vermogensrecht betreft met een natuurlijk persoon gelijk staat, tenzij uit de wet
het tegendeel voortvloeit. Als rechtssubject in het privaatrecht is de rechtspersoon zelfstandig
drager van rechten en plichten en beschikt dan ook over een eigen vermogen. Dat een rechts -
persoon dader van een strafbaar feit kan zijn en in beginsel voor de gevolgen daarvan zelf
aansprakelijk is, is sinds de invoering in 1976 van art. 51 Sr algemeen aanvaard. Voor het
bestuurlijk sanctierecht wordt dit van oudsher in de rechtspraak aanvaard, maar in de vierde
tranche van de Awb zal in art. 5.0.1 (5:1) lid 3 worden ‘gewaarborgd’ dat aan rechtspersonen
bestuurlijke sancties kunnen worden opgelegd: Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 81.



immers een juridische constructie. Zijn gedrag is altijd terug te voeren op men-
selijk gedrag.4 Onder omstandigheden blijken dan ook natuurlijke personen bin-
nen de rechtspersoon op de overtreding van de norm te kunnen worden aange-
sproken; aansprakelijkheid van de rechtspersoon sluit persoonlijke aansprakelijk-
heid niet uit.5

Het is ook wenselijk dat er onder omstandigheden iemand op het gedrag van
de rechtspersoon kan worden aangesproken.6 Dat geldt vooral indien er een straf-
baar feit door de rechtspersoon is gepleegd. De invoering in 1976 van de straf-
baarheid van rechtspersonen in art. 51 Sr was ook niet bedoeld om de individu-
ele strafrechtelijke aansprakelijkheid te beperken. Integendeel: door strafbaarstel-
ling van rechtspersonen wilde men de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanspra-
kelijkstelling juist uitbreiden. Maar ook in het privaatrecht bestaat behoefte de
aansprakelijkheid voor schade wegens wanprestatie of onrechtmatige daad van de
rechtspersoon niet uitsluitend tot het vermogen van die rechtspersoon te beper-
ken. Aansprakelijkstelling van functionarissen komt vooral voor indien de rechts-
persoon geen verhaal biedt voor de vordering tot schadevergoeding van de gela-
edeerde. Persoonlijke aansprakelijkheid wordt in de rechtspraak over het alge-
meen echter met terughoudendheid aanvaard. Deze terughoudende opstelling
vindt haar rechtvaardiging onder meer in het feit dat een functionaris onderdeel
is van een organisatie, die door arbeidsdeling complex kan zijn, en het feit dat hij
niet voor zichzelf optreedt maar voor de rechtspersoon die in het vermogensrecht
zelfstandig rechtssubject is.7 Ook indien sprake is van de schending van een
bestuursrechtelijke norm kan er reden zijn de aandacht niet slechts op de rechts-
persoon zelf te richten. Vanuit een oogpunt van effectieve rechtshandhaving kun-
nen toezichthouders8 er belang bij hebben naleving van de geschonden norm af te
dwingen door een last onder dwangsom of (een last onder9) bestuursdwang op te
leggen aan natuurlijke personen binnen de rechtspersoon. Ook kan soms
bestraffend worden opgetreden jegens natuurlijke personen door een bestuurlijke
boete op te leggen.

2

4. Zie Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 12 en De Groot 2006, p. 5. Een rechts -
persoon kan overigens wel heel goed zelf nalaten. Er zijn geen uitvoeringshandelingen van
natuurlijke personen voor nodig. De mogelijkheid van ‘eigen’ daderschap van de rechtspersoon
hangt dus af van de formulering van de geschonden norm. Ik kom daarop nog uitgebreid terug.
Dit neemt echter niet weg, dat natuurlijke personen de rechtspersoon hadden moeten laten
handelen, om de schending van de norm te voorkomen. In zoverre is het gedrag dus ook terug
te voeren op mensen.

5. Vanwege het complexe karakter van veel organisaties is het overigens niet altijd eenvoudig
natuurlijke personen te vinden die naast de rechtspersoon aansprakelijk kunnen worden
gesteld, zie: Bovens 1990, p. 55-57. 

6. Zie ook Bovens 1990, p. 89-90.
7. Zie o.a. Klaassen 2000, p. 17 en De Groot 2006, p. 1-12, die een rechtvaardiging tevens zoekt

in de aard van functie van bestuurder, te weten dat het nemen van risico’s inherent is aan de
functie en dat dit grote gevaren met zich mee kan brengen.

8. Bedoeld zijn de toezichthouders in de zin van art. 5:11 Awb.
9. In wetsontwerp Awb-IV is gekozen voor deze nieuwe terminologie (last onder bestuursdwang

in plaats van bestuursdwang), zie hoofdstuk 7. 
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Indien de vraag naar persoonlijke aansprakelijkheid in geval van normover-
treding door de rechtspersoon rijst, richt de aandacht zich vaak op leidinggeven-
de functionarissen. Deze dragen immers verantwoordelijkheid voor de gang van
zaken in de rechtspersoon. Een leidinggevende functionaris kan persoonlijk aan-
sprakelijk zijn omdat zijn actief optreden de schending van de rechtsnorm heeft
veroorzaakt, maar onder omstandigheden kan hij ook voor passief blijven per-
soonlijk aansprakelijk zijn. Hem10 kan wellicht gebrek aan toezicht worden ver-
weten, indien de rechtspersoon door nalaten of door het handelen van anderen
(ondergeschikten of medebestuurders) een onrechtmatige daad, wanprestatie of
strafbaar feit pleegt of een bestuursrechtelijke norm overtreedt. In beide gevallen
– actief optreden dan wel passief blijven – is het daderschap van de leidingge-
vende een secundaire: de rechtspersoon is primair aansprakelijk.11 De formele
en/of feitelijke machtspositie van een leidinggevende binnen de rechtspersoon
kan ten slotte met zich meebrengen dat de leidinggevende onder omstandigheden
de ongedaanmaking van een overtreding of de naleving van een rechtsnorm (door
de rechtspersoon) dient te bewerkstelligen.12

Actualiteit en belang van het onderwerp

De vraag of en zo ja in welke omstandigheden leidinggevenden van privaatrech-
telijke en publiekrechtelijke rechtspersonen persoonlijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld, staat met enige regelmaat in de publieke belangstelling. Een wil-
lekeurige greep uit de vele voorbeelden in de media van de laatste jaren levert het
volgende rijtje op: de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, de
brand in het detentiecentrum Schiphol-Oost, het faillissement van het Haagse
bouwbedrijf Habo, de Ceteco-affaire, de boekhoudfraude bij Ahold en de straf-
zaak tegen de Gemeente Amsterdam inzake het gifschip Probo Koala.13 Opval -

3

10. Voor ‘hem’ dient in het vervolg uiteraard ‘haar’ te worden gelezen indien de leidinggevende
een vrouw is. 

11. Zie Timmerman (2000a, p. 153) die deze termen hanteert voor de aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad. Aangetekend zij wel dat deze terminologie – primaire aansprakelijkheid
van de rechtspersoon – in het kader van publiekrechtelijke rechtspersonen enige nuancering
behoeft. Ik kom daarop in hoofdstuk 1 terug.

12. Zie bijv. ARRvS (vz.) 24 februari 1984, AB 1984, 480, m.nt. FO (Booy Clean), waarin be -
stuursdwang jegens de bestuurder van de vennootschap is toegepast en HR 15 februari 2002,
NJ 2002, 46, m.nt. Spoor en m.nt. Maeijer (Jack Daniëls), waarin een verbod op grond van art.
6:162 BW aan een feitelijk beleidsbepaler van de vennootschap is opgelegd.

13. In haar vonnis van 2 april 2002 tegen de twee directeuren van het Enschedese bedrijf F.E. Fire -
works, heeft de Rechtbank Almelo bij de straftoemeting uitdrukkelijk gewezen op en rekening
gehouden met het feit dat zowel de Gemeente Enschede en haar controlerende ambtenaren, als
de betrokken ambtenaren van het Ministerie van Defensie hun taken op een volstrekt
onbegrijpelijke wijze hebben uitgevoerd, zie Rb. Almelo 2 april 2002, LJN AE0935. Zie over
deze uitspraak tevens NRC 3 april 2002. De betrokken overheden en hun leiding gevenden
konden evenwel niet worden vervolgd, zie Hof Arnhem 23 september 2002, NJ 2002, 550
(Vuurwerkramp Enschede). Dat geldt ook voor de Schipholbrand en de cafébrand te →
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lend is dat vanwege de rol van de overheid in sommige van deze affaires, de aan-
sprakelijkheid van de overheid uitdrukkelijk ter discussie is gesteld. De vraag
naar de voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid heeft vooral de laatste
drie decennia de aandacht getrokken in het wetgevingsproces, de rechtspraak en
rechtsliteratuur. 

De geruchtmakende fraude bij Slavenburg’s Bank en de stort van vervuild
bag gerslib in het Pikmeer hebben in de jaren tachtig respectievelijk negentig van
de twintigste eeuw tot opzienbarende arresten van de Hoge Raad geleid over de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden.14 In de Slavenburg’s
bank-beschikkingen heeft de Hoge Raad criteria geformuleerd voor aansprake-
lijkheid van leidinggevenden op grond van art. 51 Sr. In de twee Pikmeer-arres-
ten is door de Hoge Raad aan sommige publiekrechtelijke rechtspersonen en hun
leidinggevende functionarissen beperkte uitsluiting van vervolging (immuniteit)
verleend. De heftige maatschappelijke, juridische15 en politieke debatten naar
aanleiding van de Pikmeer-jurisprudentie, hebben geleid tot een adviesaanvraag
van het kabinet over de strafbaarheid van overheden aan de daartoe ingestelde
Commissie Roelvink. Deze commissie heeft in februari 2002 geadviseerd de wet
op bepaalde punten te wijzigen.16 Inmiddels is – onder meer ook naar aanleiding
van de ramp in detentiecentrum Schiphol-Oost in 2005 en het Öneryildiz-arrest
van het EHRM17 – een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarin wordt voorgesteld
de bestaande immuniteiten volledig op te heffen.18

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft de aansprakelijkheid van
leidinggevenden ook in het privaatrecht een stormachtige ontwikkeling doorge-

4

Volendam. De Ceteco-affaire heeft geleid tot het opstappen van de Commissaris van de
Koningin in Zuid-Holland en tot een veroordeling van de bestuurders van Ceteco op grond van
art. 2:248 BW, zie Rb. Utrecht 12 december 2007, JOR 2008, 10, m.nt. Bartman. De curatoren
van het failliete bouwbedrijf Habo hebben de Gemeente Den Haag en de commissarissen van
Habo (destijds wethouders) aansprakelijk gesteld voor uitlokking van het faillissement en
onbehoorlijk bestuur, zie hierover: NRC 8 maart en 19 april 2002. Uit een bericht uit NRC van
19 juni 2002 is op te maken dat de gemeente een schikking heeft getroffen en dat de
commissarissen niet hoeven mee te betalen omdat zij destijds namens de gemeente gehandeld
hebben. In de Ahold boekhoudfraude zijn bestuurders voor hun rol in deze strafrechtelijk
veroordeeld door de Rechtbank Amsterdam (Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX3111, JOR
2006, 178); het hoger beroep dient momenteel. Ook de strafzaak tegen de Gemeente Amster -
dam inzake het gifschip Probo Koala loopt nog. Uit een krantenbericht van NRC 3 juli 2008
blijkt dat de gemeente in de procedure zich heeft beroepen op immuniteit.  

14. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322 (Slavenburg II), HR 23 april 1996, NJ 1996, 513
(Pikmeer I) en HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 (Pikmeer II).

15. Er is over dit onderwerp zeer veel geschreven. Op deze plaats wijs ik slechts op Brants & De
Lange 1996; Van der Jagt 2000 en Roef 2001a. Verdere verwijzingen zijn te vinden in hoofd -
stuk 5 en 6.

16. Commissie Roelvink, Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat, Den Haag 2002. Het rap -
port is samengesteld door H.L.J. Roelvink, M.A.P. Bovens, G. Knigge en H.R.B.M. Kum -
meling.

17. EHRM 30 november 2004, NJ 2005, 210, m.nt. Alkema (Öneryildiz).
18. Kamerstukken II 2005/06, 30 538. Zie nader hoofdstuk 5.
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maakt. Daaraan hebben vooral de in 1987 ingevoerde tweede en derde misbruik-
wet bijgedragen.19 Deze wetten beogen misbruik van (privaatrechtelijke) rechts-
personen tegen te gaan. Door deze regelingen is het kort gezegd mogelijk (feite-
lijke) bestuurders in geval van kennelijk onbehoorlijk bestuur persoonlijk aan-
sprakelijk te stellen voor premie- en belastingschulden van de vennootschap
(tweede misbruikwet) dan wel voor het tekort in de faillissementsboedel van de
vennootschap (art. 2:138/248 BW; derde misbruikwet). De werking van deze wet-
ten blijkt zich niet te beperken tot malafide bestuurders van naamloze en beslo-
ten vennootschappen. Ook het in 2006 ingediende wetsvoorstel flexibilisering
van het bv-recht zal een aanscherping van aansprakelijkheidsregels voor bestuur-
ders met zich brengen.20 Overigens worden leidinggevenden van privaatrechtelij-
ke rechtspersonen niet alleen in toenemende mate aansprakelijk gesteld op grond
art. 2:138/248 BW. Ook de onrechtmatige daad wordt door benadeelde schuldei-
sers steeds vaker met succes ingeroepen en toegepast.21 Voorts dient de in Titel 8
van Boek 2 BW geregelde enquêteprocedure bij de Ondernemings kamer van het
Hof Amsterdam in dit verband te worden genoemd. De enquêteprocedure is
namelijk een populair instrument geworden om antwoord te krijgen op de vraag
of er sprake is van wanbeleid van een vennootschap en zo ja, bij wie de verant-
woordelijkheid ligt; de stap naar persoonlijke aansprakelijkheid lijkt dan aanmer-
kelijk verkleind.22 De laatste voorbeelden die in de media veel aandacht hebben
getrokken, zijn het enquêteverzoek bij ABN AMRO (afgewezen) en bij uitgeve-
rij PCM (toegewezen).23 Als gevolg van deze ontwikkelingen verzekeren bestuur-
ders en commissarissen van naamloze en besloten vennootschappen zich steeds
vaker tegen mogelijke claims wegens wanbeleid.24 Vanwege het verhaalsrisico
blijkt persoonlijke aansprakelijkstelling in het privaatrecht dus met name leiding-
gevenden van privaatrechtelijke rechtspersonen te treffen. Persoonlijke aanspra-
kelijkstelling van leidinggevende functionarissen van publiekrechtelijke rechts-
personen komt verhoudingsgewijs sporadisch voor.25

Ook in het bestuursrecht is toenemende belangstelling te bespeuren voor per-
soonlijke aansprakelijkstelling in geval de rechtspersoon als primaire overtreder

5

19. Zie over deze twee wetten uitvoerig Wezeman 1998.
20. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1-3.
21. Zie ook: Haazen & Spier 1996, p. 38 en Bolt & Spier 1996, p. 333.
22. Zie laatstelijk HR 8 april 2005, JOR 2005, 119, m.nt. Brink (Laurus). Ik kom daarop in

hoofdstuk 1 terug.
23. OK 17 april 2008, LJN BC9804, JOR 2008, 157, JIN 2008, 445, m.nt. Wibaut (ABN AMRO)

en OK 10 januari 2008, JOR 2008, 39, m.nt. Brink (PCM).
24. Zie ‘Angst voor de claim’, NRC 11 mei 2001. Vgl. Haazen & Spier 1996, p. 38-39. Zie over

‘bange bestuurders’ ook Kroeze 2006 (oratie).
25. Faillissement van een publiekrechtelijke rechtspersoon is echter niet ondenkbaar, zie over deze

problematiek Peters 2002, p. 44-45. Zie ook Wessels 1999, p. 289-291. Scheltema & Scheltema
2008, p. 51-52 betogen daarentegen dat de faillissementswet niet van toepassing kan zijn op
publiekrechtelijke rechtspersonen, onder andere omdat de pu bliekrechtelijke rechtspersoon
moet blijven voortbestaan. Vanuit economisch perspectief wordt hierover echter ook anders
gedacht, zie Van der Mandele & Van Witteloostuijn 2008.
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kan worden aangemerkt. Zo is inmiddels in een aantal bijzondere wetten de
mogelijkheid geïntroduceerd om naar analogie van art. 51 Sr aan opdracht- en fei-
telijke leidinggevers bestuurlijke sancties op te leggen in geval de rechtspersoon
als overtreder kan worden aangemerkt.26 Deze mogelijkheid zal een algemene
grondslag krijgen in de Awb als het wetsvoorstel vierde tranche Awb en de
Aanpassingswet Awb in werking treden.27 In het in 2004 ingediende wetsvoorstel
vierde tranche Awb is onder meer in een algemene regeling voor de bestuurlijke
handhaving voorzien. De regeling bevat ook een nieuwe algemene regeling voor
de bestuurlijke boete. De boete wordt als een effectief instrument gezien bij de
handhaving van (economisch) ordeningsrecht. Tijdens de parlementaire behande-
ling is uitvoerig gediscussieerd over de vraag of voor de mogelijkheid tot beboe-
ting van ‘overheden’ aansluiting moet worden gezocht bij de hiervoor genoemde
strafrechtelijke jurisprudentie waarin (onder omstandigheden) immuniteit is aan-
genomen. Dit ligt gevoelig, omdat immuniteit in het strafrecht als gezegd sterk
bediscussieerd wordt en de Awb-wetgever noch de bestuursrechter (thans) obsta-
kels ziet voor het opleggen van bestuurlijke boetes. De wetgever heeft er dan ook
voor gekozen om de wettekst zodanig te formuleren dat de bestuursrechter in
deze een eigen koers kan varen.28

Gelet op de hiervoor beschreven ontwikkelingen verdient een vergelijking van de
aansprakelijkheidspositie van leidinggevenden van privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke rechtspersonen in het privaatrecht, het strafrecht en het bestuursrecht
nadere beschouwing. 

In de eerste plaats rijst de vraag of er een verschil in aansprakelijkheidsposi-
tie bestaat en zo ja, waarop dit dan is gebaseerd. Is een verschillende positie ver-
dedigbaar? In dit verband springt natuurlijk direct in het oog de vraag of de straf-
rechtelijke immuniteit van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen en hun lei-
dinggevenden zou moeten worden opgeheven. Op grond waarvan wordt deze
immuniteit thans aangenomen en welke argumenten worden daartegen aange-
voerd? Deze discussie speelt als gezegd (inmiddels) ook in het bestuurlijk sanc-
tierecht, maar er lijken op dit terrein (nog) minder redenen voor een uitzonde-
ringspositie te zijn.29 Voorts rijst de vraag of er in het privaatrecht te rechtvaardi-
gen verschillen bestaan in de aansprakelijkheidspositie van functionarissen van
publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen. Over de
kwestie van secundaire aansprakelijkheid van functionarissen op grond van on -
rechtmatige daad in geval van een onrechtmatige daad of wanprestatie van de
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26. Zie onder meer de Mededingingswet, de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeidsom stan -
dighedenwet 1998 en de Arbeidstijdenwet.

27. Zie Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. A (vierde tranche Awb) en Kamerstukken II 2007/08,
31124 (Aanpassingswet vierde tranche Awb). Het wetsvoorstel Awb-IV bouwt grotendeels
voort op het in 1999 reeds verschenen Voorontwerp. Inwerkingtreding staat thans nog gepland
voor 1 januari 2009.

28. Kamerstukken II 2006/07, 29 702, nr. 13 en Handelingen II 27 juni 2007, 86, p. 4715-4717.
29. Zie o.a. Van der Vorm 2008, p. 578-602, i.h.b. p. 601-602.
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rechtspersoon is nog betrekkelijk weinig geschreven30 en ook laat de jurispru-
dentie een wisselend beeld zien. Hoewel art. 6:162 BW naar de bedoeling van de
wetgever geen onderscheid maakt, lijken in de rechtspraak aan het aannemen van
persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van publiekrechtelijke rechts-
personen wat hogere eisen te worden gesteld. In de literatuur is zelfs gepleit voor
een volledige uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen
van publiekrechtelijke rechtspersonen.31

Een tweede onderwerp dat vragen oproept, betreft de voorwaarden waaronder
daderschap van de rechtspersoon en van zijn leidinggevenden in het privaatrecht,
strafrecht en bestuursrecht worden aangenomen. Wanneer wordt op de onder-
scheidenlijke rechtsgebieden aangenomen dat een rechtspersoon zich in strijd met
de norm heeft gedragen en onder welke voorwaarden wordt een leidinggevende
functionaris als secundair dader aangemerkt? In dit verband is opmerkelijk dat
het opdracht en feitelijke leiding geven naar analogie van art. 51 Sr inmiddels in
het bestuursrecht is binnengedrongen. Ook in de onrechtmatige daadrechtspraak
inzake milieuaansprakelijkheid wordt soms een dergelijke constructie van stal
gehaald. Interessant is te bezien of er meer overeenkomsten zijn in de wijze waar-
op daderschap en aansprakelijkheid van rechtspersonen en leidinggevenden wor-
den vastgesteld. Zijn er met andere woorden convergerende tendensen op de
onderscheidenlijke rechtsgebieden ten aanzien van de criteria voor vaststelling
van daderschap van rechtspersonen en secundair daderschap van leidinggeven-
den? En waardoor kunnen eventuele verschillen worden verklaard?32

Probleemstelling en doel van het onderzoek

De hiervoor opgeworpen vragen kunnen worden gevat in de volgende probleem-
stelling: 

‘In welke omstandigheden is een leidinggevende functionaris van een privaat-
rechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, naast de rechtspersoon voor
nalaten van de rechtspersoon dan wel voor gedragingen die in het kader van
de rechtspersoon door de functionaris zelf of door anderen (ondergeschikten
of medebestuurders) zijn verricht en die primair als gedrag van de rechtsper-
soon hebben te gelden en/of die leiden tot een primaire aansprakelijkheid van
de rechtspersoon, strafrechtelijk aansprakelijk of jegens een derde gehouden
tot het betalen van schadevergoeding, en onder welke voorwaarden kunnen
aan hem herstelmaatregelen worden opgelegd teneinde naleving van de ge -
schonden rechtsnorm te bewerkstelligen?’ 
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30. Timmerman (2000a, p. 152-153) vestigt hierop de aandacht.
31. Zie bijvoorbeeld: Van der Helm 2003, p. 3-19.
32. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 6-7 ziet meer verschillen dan overeenkomsten tussen

strafrecht en de onrechtmatige daad.
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Gelet op het uitgangspunt dat de rechtspersoon voor zijn handelen (en dat van zijn
organen) primair aansprakelijk is, worden het daderschap en de aansprakelijkheid
van rechtspersonen in het privaatrecht, het strafrecht en het bestuursrecht in het
onderzoek betrokken. De mogelijkheid tot aansprakelijkstelling van de rechtsper-
soon heeft namelijk doorwerking naar de aansprakelijkheidspositie van de func-
tionaris.

Doel van het onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats wordt een antwoord
gezocht op de vraag of – en zo ja: in hoeverre – het voor de externe aansprake-
lijkheid verschil maakt of een functionaris tot de organisatie van een privaatrech-
telijke of een publiekrechtelijke rechtspersoon behoort. Met andere woorden, in
welke mate en op welke grond(en) wordt er in de wet of door de rechter terzake
van de persoonlijke aansprakelijkheid onderscheid gemaakt tussen leidinggeven-
de functionarissen van privaatrechtelijke en die van publiekrechtelijke rechtsper-
sonen en zo ja, moet dit onderscheid worden gehandhaafd? Vanuit het oogpunt
van eenheid van recht zou onderscheid tussen publiek- en privaatrecht kritisch
moeten worden bekeken.33 In de tweede plaats wordt nagegaan of er overeen-
komsten zijn in de wijze waarop de civiele rechter, de strafrechter en de bestuurs-
rechter met vragen van daderschap en aansprakelijkheid van rechtspersonen en
hun leidinggevenden omgaan. Zijn er overeenkomsten in de voorwaarden voor
daderschap en aansprakelijkheid van leidinggevenden aan te wijzen?

Afbakening en methode van onderzoek 

Buiten het onderzoeksveld vallen de interne en primaire34 aansprakelijkheden van
functionarissen evenals de mogelijkheden tot persoonlijke aansprakelijkstelling
in geval van gebrek aan bestuurlijke en politieke controle35 en de vraag wanneer
leidinggevenden van een moedervennootschap aansprakelijk kunnen worden
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33. Zie ook Asser/Vranken 1995, nr. 63 en 191-195 en Huijgen 1991, p. 37.
34. In beginsel vallen dan ook buiten het onderzoek de situaties waarin er ‘slechts’ sprake is van

een zelfstandige schending van een rechtsnorm door de functionaris. Denk aan strafrechtelijke
kwaliteitsdelicten als ambtsdelicten en delicten die tot de bestuurder of commissaris van een
vennootschap zijn gericht (zoals art. 336 en art. 342 Sr), maar ook aan de primaire schending
van art. 6:162 BW door een functionaris waarvoor de rechtspersoon alleen op grond van art.
6:170 BW aansprakelijk kan zijn. Wel zal in het strafrechtelijke deel aandacht worden besteed
aan het functioneel daderschap van natuurlijke personen, wat een eigen (zelfstandig)
daderschap behelst, omdat dit soms kan worden gebruikt in plaats van vervolging op grond van
art. 51 Sr (met name bij publiekrechtelijke rechtspersonen die immuniteit genieten dan wel in
geval de geschonden rechtsnorm niet tot de rechtspersoon is gericht maar juist tot ambtenaren).
Voorts is van belang dat het functionele daderschap van natuurlijke personen grote invloed
heeft gehad op het daderschap van de rechtspersoon en overeenkomsten vertoont in de te han -
teren criteria met de aansprakelijkheid van leidinggevenden op grond van art. 51 Sr.

35. In het kader van de immuniteitskwestie komen deze onderwerpen overigens in de hoofd -
stukken 5 en 6 wel zijdelings aan bod. 
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gehouden voor gedragingen van dochtervennootschappen.36 In het onderzoek ligt
de nadruk immers op de aansprakelijkheid van leidinggevenden jegens derden
voor overtredingen van rechtsnormen die (tevens) als primaire overtreding van de
rechtspersoon hebben te gelden. Slechts de interne aansprakelijkheidsregels stip
ik in het eerste hoofdstuk – dat handelt over begrippen en afbakening – kort aan. 

Aangezien doel van het onderzoek is algemene lijnen van overeenkomsten en
verschillen in voorwaarden voor daderschap en aansprakelijkheid in privaatrecht,
strafrecht en bestuursrecht te duiden, zijn de belangrijkste gronden voor aanspra-
kelijkheid voor het onderzoek als volgt geselecteerd. In het strafrechtelijke deel
staat art. 51 Sr centraal. Ik ga echter ook in op de figuur van ‘functioneel plegen’
omdat deze onder omstandigheden ook kan worden gebruikt om leidinggevenden
aansprakelijk te stellen en bovendien door een vergelijking de aard van de aan-
sprakelijkheid op grond van art. 51 Sr duidelijker wordt. Voorts besteed ik kort
aandacht aan de deelnemingsvormen. Voor het bestuurlijk sanctierecht geldt het-
zelfde. In het privaatrechtelijke deel staat de onrechtmatige daad centraal, omdat
hierop veel van de gevoerde aansprakelijkheidsprocedures tegen functionarissen
zijn gebaseerd. Voorts besteed ik in dat deel aandacht aan de gronden voor aan-
sprakelijkheid die in Boek 2 BW voor bestuurders (en andere functionarissen)
van kapitaalvennootschappen zijn neergelegd. De daarin vervatte gronden voor
aansprakelijkheid hebben tot belangrijke jurisprudentie inzake persoonlijke aan-
sprakelijkheid van leidinggevende functionarissen geleid. Voor het bestuurlijk
sanctierecht bespreek ik de last onder dwangsom, de (last onder) bestuursdwang
en de bestuurlijke boete, omdat de oplegging daarvan vermogensrechtelijke
gevolgen voor leidinggevenden met zich (kunnen) brengen. De bestuurlijke boete
is een bestraffende sanctie, die grote gelijkenis vertoont met het strafrecht. De
dwangsom en bestuursdwang zijn daarentegen herstelsancties, die tot doel heb-
ben naleving van de geschonden rechtsnorm te bewerkstelligen. Het gaat bij deze
sancties dus niet om schadevergoeding of leedtoevoeging, met andere woorden
aansprakelijkheid in ‘enge’ zin. In het strafrecht37 en het privaatrecht38 zijn er ook
sancties die als preventieve en/of herstelmaatregelen in die zin kunnen worden
aangemerkt. Gelet op de omvang van het onderzoek besteed ik slechts beperkt
aandacht aan de vraag in welke omstandigheden buiten het bestuursrecht aan lei-
dinggevenden herstelmaatregelen kunnen worden opgelegd teneinde naleving van
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36. De aansprakelijkheid van de moedervennootschap en die van het toezichthoudende be -
stuursorgaan/ambt kunnen namelijk worden gezien als een afgeleide c.q. zijdelingse aan -
sprakelijkheid.

37. Denk onder meer aan de art. 36a-36f Sr inzake onttrekking aan het verkeer, ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding, aan de maatregelen van art. 8 WED
en de voorlopige maatregelen van art. 28 en 29 WED. Zie over herziening van het straf -
rechtelijke sanctiestelsel de preadviezen van (NJV) van De Hullu, Bleichrodt & Jansen 2002.
Zie voor een bespreking van deze preadviezen Keulen 2002.

38. In de eerste plaats denke men aan het gebod of verbod op grond van onrechtmatige daad, maar
ook aan de vordering van art. 3:299 BW en aan de (voorlopige) voorzieningen van art. 2:356
en 2:349a BW.
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rechtsnormen in het kader van activiteiten van de rechtspersoon te be werk -
stelligen.39

Het onderzoek is intern juridisch vergelijkend van aard. Ik vergelijk privaatrecht
(inclusief vennootschapsrecht), strafrecht en bestuursrecht op voornoemde vraag-
punten met elkaar. Door analyse van wetgeving, jurisprudentie en opvattingen in
de literatuur zoek ik een antwoord op de opgeworpen vragen. Buitenlandse recht-
stelsels vallen buiten het bestek van dit onderzoek. 

Ik heb de hoofdstukken zo opgezet dat zij zelfstandig kunnen worden gelezen.
Hoewel ik zoveel mogelijk heb geprobeerd overlappingen te voorkomen, komen
bepaalde onderwerpen daardoor noodgedwongen op meer plaatsen (kort) aan bod.
Een andere opzet zou de leesbaarheid tekort hebben gedaan. Voorts zij opgemerkt
dat de eerste hoofdstukken van ieder deel een eerste paragraaf bevatten waarin kort
uiteen is gezet wat de algemene voorwaarden zijn voor aansprakelijkheid in het
betreffende rechtsgebied. Dit heb ik gedaan om het boek toegankelijk te laten zijn
voor juristen van verschillende disciplines. Ten slotte heb ik ervoor gekozen om
een eerste inleidend hoofdstuk op te nemen, waarin ik een nadere uitleg geef van
een aantal kernbegrippen die in het onderzoek aan de orde komen dan wel nauw
verband houden met het onderwerp. Hierdoor worden de onderzoeksvragen in een
wat breder kader geplaatst en kan het onderwerp verder worden afgebakend. 

Opzet en plan van behandeling 

Het boek is opgebouwd uit vijf delen. In het eerste deel bespreek ik in een voor-
beschouwing een aantal voor het onderzoek belangrijke begrippen en baken ik
het onderwerp van onderzoek verder af. Deel II bestaat uit drie hoofdstukken:
hoofdstuk 2 handelt over de aansprakelijkheid van de rechtspersoon uit onrecht-
matige daad, hoofdstuk 3 over de aansprakelijkheid van leidinggevenden uit
onrechtmatige daad en in hoofdstuk 4 wordt de aansprakelijkheid van leidingge-
venden van privaatrechtelijke rechtspersonen in het vennootschapsrecht bespro-
ken. Vervolgens behandel ik in deel III de strafrechtelijke aansprakelijkheid:
hoofdstuk 5 is gewijd aan beschouwingen over de aansprakelijkheid van de
rechtspersoon, hoofdstuk 6 bevat de bevindingen van het onderzoek naar de posi-
tie van leidinggevenden. Deel IV, dat de aansprakelijkheid in het bestuursrecht
behandelt, is op gelijke wijze opgezet: eerst wordt in hoofdstuk 7 de aansprake-
lijkheid van de rechtspersoon behandeld, daarna wordt in hoofdstuk 8 de positie
van leidinggevenden besproken. Ten slotte komen in het vijfde deel, in hoofdstuk
9, de interne rechtsvergelijking en de conclusies aan bod. 

Het onderzoek is afgesloten op 1 augustus 2008.
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39. Voor een vergelijking van de strafrechtelijke maatregel met bestuursrecht en privaatrecht ver -
wijs ik naar Kooijmans 2002 (diss.). Zie voor een integrale bespreking van de handhaving van
milieurecht ook Blomberg 1997, p. 98-104. Zie voorts ten aanzien van de maatregelen in de
Wet op de economische delicten: Keulen 1995.
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Deel I

Voorbeschouwing





Hoofdstuk 1

Begrippen en afbakening

1.1 Inleiding

Dit hoofdstuk is inleidend van aard. Ik bespreek een aantal begrippen die in het
boek aan de orde komen dan wel nauw verband houden met het onderwerp. Doel
is om deze begrippen kort uit te leggen, het onderzoeksterrein nader af te bake-
nen en de onderzoeksvragen in een wat breder kader te plaatsen. 

Belangrijke begrippen in het onderzoek zijn privaatrechtelijke rechtspersonen
en publiekrechtelijke rechtspersonen; ik breng dan ook eerst het onderscheid
tussen deze twee soorten rechtspersonen voor het voetlicht. Daarbij bespreek ik
wat rechtssubjectiviteit in het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht betekent.
Het begrip ‘rechtspersoon’ blijkt soms tot verwarring aanleiding te geven.1

Vervolgens geef ik weer wat in dit boek wordt verstaan onder ‘leidinggevenden’
en tot welke rechtspersonen ik het onderzoek heb beperkt. 

In de paragraaf daarna ga ik in op de begrippen verantwoordelijkheid en
aanspra kelijkheid. Na een korte inleiding over het onderscheid tussen deze beide
begrippen geef ik eerst een schets van de verantwoordelijkheid in het kader van
publiekrech telijke rechtspersonen: aan bod komen het stelsel van politieke cont-
role en het bestuurlijk toezicht bij de staat, provincies en gemeenten. Een
bespreking hiervan is van belang omdat het stelsel van politieke en bestuurlijke
controle wel als argument voor strafrechtelijke immuniteit van overheden en hun
leidinggevende functionarissen wordt aangedragen (zie hoofdstukken 5 en 6).
Ook maak ik enkele opmerkingen over bestuursrechtelijke rechtsbescherming,
aangezien in de bestuursrechtelijke rechtsgang een belangrijk deel van de han-
delingen van (bestuursorganen van) publiekrechtelijke2 rechtspersonen jegens
derden wordt beoordeeld, namelijk besluiten in de zin van art. 1:3 lid 2 Awb (be -
schikkingen). Daarmee kunnen feitelijke verschillen worden verklaard in de aan -
sprakelijkheidspositie van leidinggevenden van privaatrechtelijke en publiekrech -
telijke rechtspersonen op grond van onrechtmatige daad (zie hoofdstuk 3).
Vervolgens bespreek ik wat verantwoordelijkheid betekent bij privaatrechtelijke
rechtspersonen, in het bijzonder de kapitaalvennootschappen. Ook hier blijken
verantwoordelijkheidsvragen invloed te hebben op vragen van aansprakelijkheid.
Zo lijkt de vaststelling in een enquêteprocedure van verantwoordelijkheid van
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1. Zie ook Scheltema & Scheltema 2008, p. 27.
2. Doorgaans; soms kan een privaatrechtelijke rechtspersoon ook bestuursorgaan zijn, zie art. 1:1

lid 1 sub b Awb, namelijk indien hij met enig openbaar gezag is bekleed.



bestuurders voor het wanbeleid van de vennootschap van belang te kunnen zijn
voor de vaststelling van (interne) aansprakelijkheid van bestuurders. In de vol-
gende subparagraaf ga ik nog kort in op de interne aansprakelijkheidsregels die
er voor lei dinggevenden van beide soorten rechtspersonen bestaan. In de laatste
paragraaf komen ten slotte de sancties en maatregelen in het privaatrecht,
strafrecht en bestuursrecht aan de orde en geef ik (nogmaals) weer tot welke gron-
den voor aansprakelijkheid het onderzoek is beperkt. 

1.2 Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen

1.2.1 Onderscheid privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen

Criterium onderscheid: privaatrechtelijk of publiekrechtelijk organisatierecht

De eerste twee begrippen die nadere aandacht verdienen, zijn privaatrechtelijke
en publiekrechtelijke rechtspersonen, immers een vergelijking van de aansprake-
lijkheidspositie van leidinggevenden van beide categorieën rechtspersonen staat
in het onderzoek centraal. Criterium voor het onderscheid tussen privaatrechtelij-
ke en publiekrechtelijke rechtspersonen is of organisatie en inrichting door regels
van publiek- dan wel privaatrecht worden beheerst. Beslissend is het rechtsregi-
me dat voor de rechtspersoon geldt: publiekrechtelijk of privaatrechtelijk.3

Art. 2:3 BW geeft een opsomming van privaatrechtelijke rechtsvormen waar -
aan rechtspersoonlijkheid toekomt.4 Verenigingen, coöperaties, onderlinge waar-
borgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met
beperkte aansprakelijkheid en stichtingen bezitten rechtspersoonlijkheid. Deze
ontstaan in het algemeen door een privaatrechtelijke rechtshandeling (oprich -
ting).5 De inrichting en het functioneren van deze rechtspersonen zijn in het pri-
vaatrecht (Boek 2 BW) uitvoerig geregeld.

In art. 2:1 BW is een regeling gegeven voor de publiekrechtelijke rechtsper-
sonen.6 In lid 1 is bepaald dat de staat7, de provincies, de gemeenten, de water-
schappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende
bevoegdheid is verleend, rechtspersoonlijkheid bezitten. De rechtspersoonlijk -
heid van de staat, provincies, gemeenten en waterschappen is reeds lang aanvaard;
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3. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 172.
4. Andere dan de in dit artikel opgesomde privaatrechtelijke rechtsvormen hebben slechts

rechtspersoonlijkheid als dit met zoveel woorden in de wet is bepaald of uit de wet volgt. Zie
Huizink (Rechtspersonen), art. 3, aant. 3, die aldaar het voorbeeld noemt van de vereniging van
appartementseigenaren. 

5. Zie over de privaatrechtelijke rechtspersonen o.a. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II),
nr. 184 e.v.

6. Zie over deze bepaling uitgebreid en kritisch Peters 1997a (diss). Zie ook Scheltema &
Scheltema 2008, p. 38-46 en Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 21-31.

7. Zie over de verschillende betekenissen van het begrip staat o.a. Kortmann 2008, p. 3-9 en
Holterman 1995, p. 9-10.
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de bepaling in artikel 1 moet dan ook meer als een bevestiging van die erkenning
worden beschouwd.8 Daarnaast bepaalt het eerste lid dat alle lichamen waaraan
krachtens de Grondwet verordende bevoegdheid is verleend, rechtspersoon-
lijkheid hebben. Hierbij moet worden gedacht aan de openbare lichamen van art.
134 Gw. Het eerste lid van dat artikel bepaalt dat bij of krachtens de wet open-
bare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen kunnen wor-
den ingesteld en opgeheven. Het tweede lid bepaalt vervolgens dat bij of krach-
tens de wet aan hun besturen verordenende bevoegdheid kan worden verleend.
Indien verordenende bevoegdheid is toegekend, is het openbare lichaam inge -
volge art. 2:1 lid 1 BW rechtspersoon. Voorbeelden zijn de produktschappen en
bedrijfschappen die ingevolge art. 66 van de Wet op de bedrijfsorganisatie zijn
ingesteld.

Ingevolge art. 2:1 lid 2 bezitten andere lichamen, waaraan een deel van de
overheidstaak is opgedragen, slechts rechtspersoonlijkheid, indien dit uit het bij
of krachtens de wet bepaalde volgt, de zogeheten rechtspersonen sui generis.
Enkele voorbeelden van publiekrechtelijke rechtspersonen uit deze categorie zijn
de Informatie Beheer Groep (art. 2 Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank)
en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (art. 2 lid 1 Wet Centraal Orgaan
opvang asielzoekers).9 Op grond van deze bepaling wordt overigens ook aan
bepaalde categorieën van instellingen rechtspersoonlijkheid verleend, zoals de
openbare universiteiten en de daaraan verbonden academische ziekenhuizen (art.
1.8 lid 2 respectievelijk art. 1.13 lid 2 Wet op het hoger onderwijs en weten-
schappelijk onderzoek).10

Op de in art. 2:1 BW neergelegde regeling is in de literatuur kritiek geleverd.
Een belangrijk punt van kritiek is dat de regeling niet goed aansluit bij het pu -
bliekrechtelijk organisatierecht.11 De inrichting en het functioneren van pu -
bliekrechtelijke rechtspersonen worden beheerst door het publiekrecht. Op deze
plaats volsta ik met een verwijzing naar de literatuur; voor het onderzoek neem
ik de huidige regeling tot uitgangspunt.12 Op de motieven om rechtspersoon-
lijkheid toe te kennen aan een bepaalde (overheids)organisatie en de gevolgen van
die toekenning kom ik in subparagraaf 1.2.2 kort terug.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en de overheids-
organisatie

Staatsrechtelijk gezien is de overheidsorganisatie opgebouwd uit openbare licha-
men; een openbaar lichaam kan worden omschreven als ‘een groep van ambten,
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8. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 177 en Peters 1997a, p. 51-52.
9. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 179-180 en voor een uitgebreide (deels

gedateerde) lijst: Peters 1997a, p. 63-65.
10. Zie Scheltema & Scheltema 2008, p. 42-43 en Peters 1997a, p. 68 voor meer voorbeelden.
11. Peters 1997a, met name hoofdstuk 4 en p. 185-190, die een voorstel doet tot aanpassing van de

regeling. Vgl. Scheltema & Scheltema 2008, p. 27-33.
12. Zie Peters 1997a en Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 21-31.
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die tevens is een gemeenschap, vatbaar voor democratisering’.13 Er zijn openba-
re lichamen van territoriale decentralisatie (staat, provincies en gemeenten) en
van functionele decentralisatie (onder andere de bedrijfschappen).14 Een open-
baar lichaam is ingevolge het eerste lid van art. 2:1 BW een publiekrechtelijke
rechtspersoon indien het verordenende bevoegdheid heeft. De publiekrechtelijke
rechtspersonen sui generis van het tweede lid van art. 2:1 BW behoren in staats-
rechtelijke zin tot één van die openbare lichamen (veelal de staat), ook al zijn zij
in privaatrechtelijke zin zelfstandig. Deze rechtspersonen hebben een bijzondere
positie, omdat zij vanwege het ontbreken van een hiërarchische relatie met een
minister geen directe democratische controle kennen. De bestuursorganen van
deze publiekrechtelijke rechtspersonen zijn zogenaamde zelfstandige bestuursor-
ganen. Zelfstandige bestuursorganen kunnen ook tot de rechtspersoon staat beho-
ren, maar zijn dan om diverse redenen op afstand van de minister geplaatst.
Zelfstandige bestuursorganen zijn ‘buiten de gewone, departementale organisatie
vallende overheidsinstanties waaraan (krachtens attributie of delegatie) bestuurs-
bevoegdheden zijn toegekend, dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn “besluiten” te
nemen. Ze zijn niet hiërarchisch ondergeschikt aan een minister maar behoren
wel tot de “centrale overheid”.’15 Overigens kunnen ook sommige privaatrechte-
lijke rechtspersonen tot de overheidsorganisatie worden gerekend. Indien zij
openbaar gezag uitoefenen, vallen zij onder het begrip bestuursorgaan van art. 1:1
lid 1 onder sub b Awb, denk aan de Autoriteit Financiële Markten.16

1.2.2 Rechtssubjectiviteit in privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht

Privaatrechtelijke rechtssubjectiviteit

Ingevolge het bepaalde in art. 2:5 BW is de rechtspersoon voor wat het vermo-
gensrecht betreft gelijkgesteld met de natuurlijke persoon, tenzij uit de wet het

16

13. Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 9-11, die op die plaats eveneens wijzen op het willekeurige
gebruik dat de wetgever van de term openbaar lichaam maakt, waardoor het begrip staats -
rechtelijk is gedevalueerd. Zie ook Peters 1997a, p. 82-85 en 108-111 over het gebruik van het
openbaar lichaam in de overheidsorganisatie. Volgens Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male
(2005, p. 86) is van een openbaar lichaam sprake ‘bij een krachtens publiekrecht inge stelde
rechtspersoon die leden kent – desnoods in rudimentaire vorm – en een bestuur dat binnen die
rechtspersoon zekere publiekrechtelijke bevoegdheden bezit’. Overigens richt het bestuurs -
recht zich niet op openbare lichamen, maar op bestuursorganen. Kortmann (2008, p. 45-46)
geeft de voorkeur aan de term overheidsverband met ambten boven openbaar lichaam met
organen, omdat deze terminologie beter past in het publiekrecht.

14. De waterschappen zijn een mengvorm van functionele en territoriale decentralisatie.
15. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 89. Zie over zelfstandige bestuursorganen ook

Boxum 1994, p. 257-277, Zijlstra 1997 en Peters 1997a, p. 85-88. 
16. Zie over privaatrechtelijke rechtspersonen met publieke taken uitvoerig Scheltema & Schelte -

ma 2008, p. 54-112 die op p. 112-121 nog met een eigen voorstel komen voor een nieuwe
rechtsvorm: publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid (pir). Zie over privaat -
rechtelijke rechtspersonen met publieke taken ook Schreuder 1994 en Van Wijk/Konijnenbelt
& Van Male 2005, p. 91-93.
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tegendeel voortvloeit. Privaatrechtelijke èn publiekrechtelijke rechtspersonen zijn
dus rechtssubject – drager van rechten en plichten – in het privaatrecht. Dit bete-
kent dat de rechtspersoon onder meer eigenaar kan zijn van een goed, overeen-
komsten kan sluiten of een actie uit onrechtmatige daad kan instellen. 

De toekenning van rechtspersoonlijkheid heeft geen gevolgen voor de interne
organisatie en bevoegdheidsverdeling tussen bestuursorganen die deel uitmaken
van de zelfde publiekrechtelijke rechtspersoon. Ik kom daarop hierna nog terug.
De mo tieven om rechtspersoonlijkheid toe te kennen aan een bepaalde (overheids) -
organisatie liggen louter op het interne, beheersmatige vlak, namelijk de verde -
ling van kosten van het overheidsoptreden.17 Ten Berge en Zijlstra stellen dat het
enige ‘harde’ gevolg van toekenning van rechtspersoonlijkheid lijkt te zijn, dat
rechtshandelingen geschieden ten laste van het eigen vermogen van de rechtsper-
soon, en ook overigens de aansprakelijkheid en de draagplicht dat vermogen be-
treffen.18

Strafrechtelijke rechtssubjectiviteit

Ook in het strafrecht zijn – naast de natuurlijke persoon – privaatrechtelijke èn
publiekrechtelijke rechtspersonen rechtssubject. Met de invoering van art. 51 Sr
in 1976 is de strafbaarheid van de rechtspersoon voor het gehele strafrecht
erkend. De rechtssubjectiviteit is echter niet beperkt tot de in de art. 2:1-3 BW
genoemde organisaties nu het derde lid van art. 51 Sr een uitbreiding aan het
begrip rechtspersoon geeft. Voor de toepassing van art. 51 Sr wordt met de rechts-
persoon gelijkgesteld: de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, de maat-
schap, de rederij en het doelvermogen. Zie over de rechtspersoon als rechtssub-
ject in het strafrecht nader hoofdstuk 5. Wel gelden thans (nog) bijzondere regels
voor bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen, in die zin dat zij (onder omstan-
digheden) niet kunnen worden vervolgd voor door hen begane strafbare feiten.
Op deze kwestie ga ik in hoofdstuk 5 verder in. 

Bestuursrechtelijke (publiekrechtelijke) rechtssubjectiviteit

Het is belangrijk te benadrukken dat in het staatsrecht en bestuursrecht een ander
subjectbegrip wordt gehanteerd dan het privaatrechtelijke rechtspersoon-begrip.19

Pu bliekrechtelijk gezien is niet de rechtspersoon naar privaatrecht (dus de pri-
vaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon) rechtssubject, maar het ambt
(of in het bestuursrecht: het bestuursorgaan), aangezien dit de drager van rechten
en verplichtingen in het publiekrecht is. Een ambt is een subject, waaraan bij of
krachtens de wet een complex van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden

17

17. Scheltema & Scheltema 2008, p. 29 e.v. en Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 31-54.
18. Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 31-54, met name 49-50. Zie ook Scheltema & Scheltema 2008,

p. 34.
19. Zie over dit onderscheid: Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 7-21. Zie voorts Van der Ploeg 1998,

p. 22-25.
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wordt toegekend. Aan een ambt is dus publiekrechtelijke bevoegdheid toegekend.
Het ambt moet worden onderscheiden van de ambtsdrager(s), de natuurlijke per-
soon of personen die het ambt vervult c.q. vervullen. De bevoegdheden worden
toegekend aan het ambt, niet aan de ambstdra ger(s).20 Vanwege democratisch-
rechtsstatelijke waarborgen – trias politica en legaliteitsbeginsel – komen pu -
bliekrechtelijke bevoegdheden toe aan een bestuursorgaan en niet aan de rechts-
persoon waartoe dit orgaan behoort.21 De rechtspersoon is dus niet tot (publiek-
rechtelijk) handelen bevoegd.22 Ook is de bevoegdheid tot het verrichten van
rechtshandelingen in het publiekrecht – anders dan in het privaatrecht – niet alge-
meen.23 Het ambt/be stuursorgaan is slechts bevoegd tot het verrichten van die pu -
bliekrechtelijke rechtshandelingen waartoe de wet het bevoegd heeft verklaard.
Art. 1:1 Awb noemt twee soorten bestuursorganen: het orgaan van een rechtsper-
soon die krachtens publiekrecht is ingesteld (a-orgaan) en andere personen of col-
leges, met enig openbaar gezag bekleed (b-organen). Ingevolge het onder sub b
bepaalde kunnen (organen van) privaatrechtelijke rechtspersonen bestuursorgaan
zijn, namelijk indien zij met enig openbaar gezag zijn bekleed. Een orgaan heeft
openbaar gezag indien het bevoegd is eenzijdig de rechtspositie van een ander
rechtssubject te bepalen.24

De vermogensrechtelijke gevolgen van een handeling van een bestuursorgaan
treffen echter steeds de rechtspersoon (naar privaatrecht), waartoe het bestuurs-
orgaan behoort. Een bestuursorgaan heeft geen eigen vermogen. Uiteindelijk is
steeds de rechtspersoon het vermogensrechtelijke toerekeningspunt van privaat-
rechtelijke alsmede publiekrechtelijke activiteiten.25 In de huidige wet is de
aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor publiekrechtelijke handelingen van
een bestuursorgaan bijvoorbeeld in art. 8:73 Awb geregeld: in geval de rechter een
administratief beroep (tegen een besluit van een bestuursorgaan) gegrond ver-
klaart, kan de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort tot schadever-
goeding worden veroordeeld. In het wetsvoorstel voor de vierde tranche voor de
Awb is voorgesteld om aan art. 1:1 een vierde lid toe te voegen waarin die ver-
mogensrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor handelingen van
het bestuursorgaan in algemene zin expliciet wordt geregeld.26
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20. Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 12-13 en 18 en Holterman 1995, p. 11-12.
21. Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 81. Zie ook Scheltema & Scheltema 2008, p. 28. 
22. Wel tot privaatrechtelijke rechtshandelingen, deze worden namens de rechtspersoon aange -

gaan.
23. Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 18-21. De uitoefening van privaatrechtelijke rechtshandelingen

wordt overigens wel beperkt door publiekrechtelijke normen. Ten Berge & Zijlstra noemen als
belangrijkste voorbeeld de twee-wegenleer van de Hoge Raad.

24. Ingevolge art. 1 lid 2 Awb is een aantal organen, personen en colleges uitgezonderd; onder
meer de wetgevende en rechterlijke macht, de Eerste en Tweede kamer en de Raad van State
worden niet als bestuurorganen aangemerkt. Deze vallen overigens wel weer onder het ruimere
begrip ambt. Zie over deze begrippen: Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 13-18; Ten Berge &
Michiels 2001, p. 83-87 en Peters 1997a, p. 80-82.

25. Peters 1997a, p. 145.
26. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 27.
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Iets anders is dat de rechtspersoon (naar privaatrecht) evenals de natuurlijke
persoon wel adressaat van overheidshandelen in het bestuursrecht kan zijn; de
rechtspersoon kan geadresseerde zijn van een besluit van een bestuursorgaan of
derde-belanghebbende in de zin van art. 1:2 Awb.27 Dit is voor het onderwerp van
het onderzoek van belang, omdat in de hoofdstukken 7 en 8 wordt ingegaan op
het bestuurlijk sanctierecht. Daar bespreek ik onder welke omstandigheden aan
rechtspersonen (óók publiekrechtelijke) en hun leidinggevenden wegens de
schending van een bestuursrechtelijke norm een last onder dwangsom, bestuurs-
dwang en/of bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Opgemerkt zij nog dat met
invoering van het wetsvoorstel Awb-IV en de Aanpassingswet Awb-IV ook in het
bestuurlijk sanctierecht van een ruim begrip ‘rechtspersoon’ zal worden uitge-
gaan; in art. 5.0.3 (5:3) lid 3 wordt namelijk het derde lid van art. 51 Sr van
overeenkomstige toepassing verklaard, waardoor een bestuurlijke sanctie ook kan
worden opgelegd aan bijvoorbeeld een vennootschap onder firma of maatschap.
Ik verwijs voor een verdere uitleg naar hoofdstuk 7.

1.2.3 Nadere afbakening van het onderzoek

1.2.3.1 Kapitaalvennootschappen versus de staat, provincies en gemeenten

Het onderzoek heb ik vooral gericht op een vergelijking van de aansprakelijkheid
van leidinggevende functionarissen van naamloze en besloten vennootschappen
en van die van de staat, de provincies en de gemeenten. Een vergelijking van de
positie van leidinggevenden van deze categorieën van rechtspersonen is interes-
sant, omdat deze privaatrechtelijke respectievelijk publiekrechtelijke rechtsperso-
nen in aard het meest van elkaar verschillen. Bij genoemde publiekrechtelijke
rechtspersonen is de politieke en bestuurlijke controle groot en dient er uitslui-
tend te worden gehandeld ter behartiging van het algemeen belang.28 Daarentegen
hebben zeer weinig NV’s en BV’s (direct) te maken met politieke en bestuurlijke
controle en in NV’s en BV’s wordt – met uitsluiting van persoonlijke aansprake-
lijkheid – door kapitaalverschaffers (aandeelhouders) deelgenomen waarbij de
rechtspersoon eigen, commerciële belangen nastreeft.29 Voor de staat en de de -
centrale overheden en hun leidinggevenden is voorts in de strafrechtelijke recht-
spraak (onder voorwaarden) immuniteit aanvaard; deze is daarentegen niet voor
privaatrechtelijke rechtspersonen aanvaard. Ten slotte is het interessant juist BV’s
en NV’s in het onderzoek te betrekken, omdat voor deze rechtspersonen specifie-
ke wettelijke aansprakelijkheidsregels voor leidinggevenden zijn ontwikkeld
(Boek 2 BW) en er inmiddels veel rechtspraak over persoonlijke aansprakelijk-
heid van leidinggevenden van BV’s en NV’s is verschenen. 
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27. Zie Ten Berge & Michiels 2001, p. 117 e.v.
28. Zie ook Ten Berge & Zijlstra 2000, p. 94-95 en Scheltema & Scheltema 2008, p. 70.
29. Het feit dat privaatrechtelijke rechtspersonen een eigen belang hebben, maakt hen in beginsel

dan ook minder geschikt om als overheidsorganisatie te fungeren, aldus Scheltema &
Scheltema 2008, p. 70-71.
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1.2.3.2 Leidinggevenden?

Het begrip leidinggevende functionaris is ruim opgevat. Voor de privaatrechtelij-
ke rechtspersonen moet uiteraard in de eerste plaats worden gedacht aan de for-
mele bestuurders van NV’s en BV’s, met andere woorden degenen die deel uit-
maken van het orgaan dat ingevolge art. 2:129/239 (en art. 2:151/261) BW belast
is met het besturen van de vennootschap. Maar ook degenen die feitelijk het
beleid van de vennootschap bepalen of hebben bepaald en diegenen die op beslis-
sende wijze (actief dan wel passief) betrokken zijn geweest bij de inbreukmaken-
de gedraging van de rechtspersoon, worden onder het begrip leidinggevende
begrepen. 

Voor de staat, provincies en gemeenten gaat het in de eerste plaats om die per-
sonen die (alleen of in een college) als bestuursorgaan een bepaald ambt30 bekle-
den: denk onder meer aan ministers, burgemeesters, gedeputeerden en wethou-
ders. Ook ten aanzien van de publiekrechtelijke rechtspersonen wordt echter niet
alleen gekeken naar de positie van degenen die (als ambt) de formele bestuurs-
bevoegdheden uitoefenen. Ook degenen die op beslissende wijze (actief dan wel
passief) betrokken zijn geweest bij de inbreukmakende gedraging van (het be -
stuurs orgaan van) de rechtspersoon, zijn als leidinggevende functionarissen ob -
ject van onderzoek. 

1.2.3.3 Primair daderschap van de rechtspersoon: een genuanceerde benadering
in het bestuursrecht 

In de inleiding van het boek heb ik aangegeven, dat onder meer buiten het onder-
zoeksveld vallen de mogelijkheden tot persoonlijke aansprakelijkstelling in geval
van gebrek aan bestuurlijke en politieke controle en de vraag wanneer leidingge-
venden van een moedervennootschap aansprakelijk kunnen worden gehouden
voor gedragingen van dochtervennootschappen. De aansprakelijkheid van de
moedervennootschap en die van het toezichthoudende bestuursorgaan betreffen
immers een afgeleide c.q. zijdelingse aansprakelijkheid31 en in het onderzoek ligt
de nadruk nu juist op de aansprakelijkheid van leidinggevenden jegens derden
voor overtredingen van rechtsnormen die (tevens) als primaire overtreding van de
rechtspersoon hebben te gelden. 

De in de inleiding gemaakte opmerking dat het moet gaan om primair dader-
schap van de rechtspersoon, behoeft evenwel enige nuancering. De publiek -
rechtelijke rechtspersoon is namelijk vanuit bestuursrechtelijk oogpunt niet altijd
als primaire dader aan te merken. Van belang is (nogmaals) te benadrukken dat
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30. Zie over het onderscheid tussen de begrippen ambt, (bestuurs)orgaan, ambtsdragers en be -
stuurders o.a. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 97 en Ten Berge & Zijlstra 2000, p.
12-18.

31. Zie over de zijdelingse aansprakelijkheid van de overheid in geval van gebrek aan toezicht o.a.
Kamerstukken II 2006/07, 31 123, nr. 1; Scheltema & Scheltema 2008, p. 355-366; Busch
2007, p. 57-91 en Van Maanen 2007, p. 127-140.
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het bestuursorgaan zelfstandig de aan hem toebedeelde bestuurstaak uitoefent en
niet de rechtspersoon waartoe het behoort.32 Het bestuursorgaan treedt niet op
namens de rechtspersoon bij de uitoefening van de aan hem opgedragen publieke
taak.33 De vermogensrechtelijke gevolgen van dit handelen komen echter wel
voor rekening van de rechtspersoon. In zoverre is de rechtspersoon – ook in het
bestuursrecht – dus wel (primair) aansprakelijk voor het handelen. In het privaat-
recht, het strafrecht en het bestuurlijk sanctierecht is de rechtspersoon (naar pri-
vaatrecht) evenwel rechtssubject (en niet het bestuursorgaan). Het handelen van
het bestuursorgaan wordt aan de rechtspersoon als eigen gedraging toegerekend.
Dat in het bestuursrecht (en het staatsrecht) van een ander begrip rechtssubject
wordt uitgegaan, is dus voor de beantwoording van de vraag of de rechtspersoon
aansprakelijk is uit onrechtmatige daad, op grond van strafrecht of vanwege de
schending van een bestuursrechtelijke norm in dat opzicht niet echt van belang.34

1.3 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

1.3.1 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Naast privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen is een tweede
begrippenpaar voor het onderwerp van dit boek belangrijk, namelijk verantwoor-
delijkheid en aansprakelijkheid. Aan het begrip verantwoordelijkheid worden in
de rechtsliteratuur verschillende betekenissen toegekend, waarvan verantwoorde-
lijkheid als aansprakelijkheid er één is.35 Toch dienen deze begrippen te worden
onderscheiden. Ver antwoordelijkheid betekent de gehoudenheid om zich te ver-
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32. Zie Kortmann 2008, p. 46 en Scheltema & Scheltema 2008, p. 29. Scheltema & Scheltema
2008, p. 32-33 wijzen onder meer op de consequentie daarvan dat in procedures voor de bur -
gerlijke rechter inzake geschillen over de uitoefening van een bevoegdheid van het bestuurs -
orgaan (de burgerlijke rechter als aanvullende rechter, art. 112 Gw) de rechter dit bestuurs -
orgaan ook zelfstandige procesbevoegdheid zou moeten toekennen. Dat de rechtspersoon in de
praktijk slechts als procespartij wordt toegelaten is volgens hen in strijd met de structuur van
het bestuursrecht.

33. Hier ligt dus een wezenlijk punt van verschil met het optreden van het bestuur van een NV of
BV, dat naar buiten toe altijd namens de vennootschap geschiedt.

34. Scheltema & Scheltema (2008, p. 345-346) stellen dat, met uitzondering van privaatrechtelijke
onrechtmatige feitelijke handelingen, er in geval van de onrechtmatige overheidsdaad (ook)
door de burgerlijke rechter regels van bestuursrecht worden toegepast; de onrechtmatige daad
(art. 6:162 BW) is volgens hen dan niet rechtstreeks van toepassing. O.a. Van Wijk/Ko -
nijnenbelt & Van Male 2005, p. 663 en Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 280 gaan daarentegen
wel uit van rechtstreekse toepasselijkheid van art. 6:162 BW. Hoewel het uitgangspunt een
totaal andere is, zijn de benaderingen naar resultaat beschouwd niet erg verschillend. Ik kom
daarop in hoofdstuk 2 nog terug. Overigens dient de vraag of mogelijk sprake is van
persoonlijke aansprakelijkheid wel steeds aan de hand van art. 6:162 BW te worden be oor -
deeld. Van toepassing van bestuursrecht (zoals Scheltema & Scheltema betogen voor de on -
rechtmatige overheidsdaad) kan geen sprake zijn.

35. Bovens 1990, p. 32 e.v. Zie ook Bovens, Schuyt & Witteveen 1989.
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antwoorden, om rekenschap af te leggen. Politieke bestuurders dragen bijvoor-
beeld politieke verantwoordelijkheid; ministers dienen zich te verantwoorden
tegenover het parlement. Het bestuur van een NV of BV is voor het gevoerde
beleid verantwoording schuldig (veelal in de vorm van een inlichtingenplicht)
tegenover de Aandeelhoudersvergadering (AVA), de Raad van Commissarissen
(RvC) en de Ondernemingsraad.36 Aansprake lijk heid gaat een stapje verder dan
verantwoordelijkheid37: hieronder wordt veelal verstaan dat de verantwoordelijke
is gehouden tot het betalen van schadevergoeding of tot het ondergaan van een
straf.38 Aansprakelijkheid betekent met andere woorden dat iemand voor de ge -
volgen van een gedraging moet opdraaien. Ik vat aansprakelijkheid hierna iets
ruimer op, namelijk dat daaronder ook valt de situatie dat de leidinggevende
wordt aangesproken tot naleving van de geschonden norm. Zoals ik in de inlei-
ding van het boek heb aangegeven, worden ook de bestuurlijke sancties in het
onderzoek betrokken. In geval van de bestuurlijke boete gaat het om een
bestraffende sanctie resulterend in de onvoorwaardelijke gehoudenheid tot beta-
ling van een geldboete, hetgeen een vorm van aansprakelijkheid (in de hiervoor
bedoelde ‘enge’ zin) betreft. Indien een leidinggevende functionaris evenwel een
last onder dwangsom krijgt opgelegd of indien ten aanzien van hem bestuurs-
dwang wordt toegepast, gaat het primair om de naleving van de geschonden rechts -
norm. De vergoeding van de kosten van bestuursdwang of het betalen van ver-
beurde dwangsommen betreft géén schadevergoeding. Deze sancties worden ook
besproken, omdat zij voor de leidinggevende in privé vermogensrechtelijke
gevolgen kunnen hebben. 

1.3.2 Staat, provincies en gemeenten

Politieke controle

Voor het handelen van ‘de overheid’ wordt op verschillende wijzen verantwoor-
ding afgelegd. Eén van die manieren is dat het handelen van bestuursorganen in
beginsel is onderworpen aan politieke controle.39 In een democratische samenle-
ving moeten door burgers gekozen lichamen de uitoefening van publieke taken
door ‘de overheid’ kunnen controleren. Het functioneren van publiekrechtelijke
rechtspersonen wordt in beginsel dan ook mede beïnvloed door het uitoefenen
van politieke controle. Politieke controle speelt met name een zeer belangrijke rol
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36. Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 47.
37. Timmerman heeft voor het vennootschapsrecht uitdrukkelijk de aandacht gevestigd op het

onderscheid tussen – wat hij noemt – gedragsnormen en aansprakelijkheidsnormen, zie o.a.
Timmerman 2003b, p. 555-562; Timmerman 2006a, p. 540-542 en Timmerman 2006b, p. 337.

38. Loth 1988, p. 8. Dit wordt ook wel aansprakelijkheid in enge zin genoemd, zie hierover nader
1.3.5. 

39. Gelet op het onderwerp en doel van het onderzoek zal ik slechts enkele – en daarmee
onvolledige – opmerkingen maken over dit omvangrijke onderwerp. Ik verwijs voor meer
informatie onder meer naar Elzinga 1994a; Bax, Boon & Mentink 1995; Broeksteeg 2004,
hoofdstukken 2 en 3 en Kortmann 2008, p. 301-326.
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bij de staat, provincies en gemeenten. Bestuursorganen van deze publiekrechte-
lijke rechtspersonen dienen voor het uitoefenen van hun taken verantwoording af
te leggen aan vertegenwoordigende lichamen. Zo zijn ministers verantwoording
verschuldigd aan het parlement, gedeputeerde staten aan provinciale staten en het
college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Voor de zoge-
naamde zelfstandige bestuursorganen met rechtspersoonlijkheid (rechtspersonen
sui generis) is de politieke controle echter minder groot, nu deze organen juist
bewust op afstand van het politieke bestuur zijn geplaatst. Controle op het han-
delen van dergelijke organen vindt vaak mede via andere wegen plaats.40 De
invloed van politieke controle op zelfstandige bestuursorganen laat ik hier verder
rusten.41 Ik beperk mij tot enkele opmerkingen over de politieke controle bij de
staat, provincies, gemeenten en waterschappen.

Staatsrechtelijk staan de vertegenwoordigende lichamen verschillende instru-
menten ter beschikking om controle uit te oefenen op de taakvervulling van de
bestuursorganen.42 Op het niveau van de staat vindt de controle door het par-
lement op het bestuur (regering) in belangrijke mate plaats door middel van het
stelsel van politieke ministeriële verantwoordelijkheid.43 Kern is dat de ministers
niet slechts volledig verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag, maar ook voor
het handelen van de Koning (art. 42 lid 2 Gw) en dat van het onder hen
ressorterende ambtelijk apparaat. Een deel van de bestuurstaken wordt via dele-
gatie en mandaat uitgeoefend door een ambtelijke organisatie.44 Het verantwoor -
dingsproces tussen parlement en minister(s) bestaat in de eerste plaats uit het
geven van inlichtingen, waarna debat kan plaatsvinden en ten slotte ‘sancties’
kunnen volgen, bijvoorbeeld het amenderen of verwerpen van wetsvoorstellen.
Het opzeggen van het vertrouwen is de meest verstrekkende sanctie die een mi-
nister of staatssecretaris kan treffen.45 Ofschoon verwijtbaarheid in het gehele
verantwoordingsproces een rol kan spelen, is het geen vereiste.46 Overigens kan
het vertrouwen ook worden opgezegd zonder dat er sprake is van ministeriële ver-
antwoordelijkheid (de minister had geen bevoegdheid) of indien gezegd kan wor-
den dat de minister(s) zich voldoende heeft verantwoord; de vertrouwensregel
biedt het parlement de uiteindelijke macht ten opzichte van de regering.47 De
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40. Onder meer via toezicht, rechterlijke controle en de Nationale ombudsman: zie nader o.a.
Zijlstra 1997.

41. Zie over ministeriële verantwoordelijkheid en zelfstandige bestuursorganen o.a.: Commissie
Scheltema 1993, nr. 41, hoofdstuk 7; Boxum 1994, p. 257- 277 en Ten Berge & Zijlstra 2000.

42. Buiten beschouwing blijven de zogenaamde ‘politieke sancties’, bijvoorbeeld het ver -
trouwensverlies van de bevriende fractie: zie hierover Elzinga 1994b, p. 44.

43. Politieke ministeriële verantwoordelijkheid bestaat er overigens ook jegens de Eerste Kamer,
maar de feitelijke politieke controle (invloed op het optreden van de regering) van de Eerste
Kamer is beperkter dan die van de Tweede Kamer, zie daarover: De Vries 1994, p. 149 e.v.

44. Algemene regels betreffende delegatie en mandaat zijn inmiddels in hoofdstuk 10 van de Awb
neergelegd.

45. Zie Elzinga 1989, p. 69-72 en 1994b, p. 35-44.
46. Scheltema 1996, p. 202; Elzinga 1994b, p. 38 en Warmelink 1994, p. 103-115.
47. Elzinga 1994b, p. 46.
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vertrouwensregel heeft een zelfstandige functie naast die van ultieme sanctie voor
de politieke ministeriële verantwoordelijkheid. Het parlement staat bovendien een
aantal meer specifieke instrumenten van controle op de regering ter beschikking;
denk onder meer aan het kunnen wijzigen of verwerpen van de begroting (bud-
getrecht), het recht van amendement en dat van initiatief, het vragen- en interpel-
latierecht en het recht een parlementaire enquête te gelasten.48

Ook op gemeentelijk en provinciaal niveau is er een stelsel van politieke ver-
antwoordelijkheid van wethouders respectievelijk gedeputeerden.49 De verantwoor -
dingsplicht jegens de gemeenteraad en provinciale staten is neergelegd in art. 169
Gemeentewet (Gemw) en art. 167 Provinciewet (Provw). Ook hier geldt dat er
een volle verantwoordelijkheid voor de uitoefening van toegekende be -
voegdheden is; het ontbreken van verwijtbaarheid is geen grond voor disculpatie.
De ultieme sanctie in het verantwoordingsproces betreft wederom opzegging van
vertrouwen. De vertrouwensregel is – in tegenstelling tot het landelijk niveau –
echter expliciet in de wet neergelegd: art. 49 Gemw en Provw. Voor de water-
schappen is de verantwoordingsplicht van het dagelijks bestuur aan het algemeen
bestuur neergelegd in art. 89, de vertrouwensregel in het vijfde lid van art. 41
Waterschapswet. 

Bestuurlijke controle: vormen van toezicht

Verantwoording voor de bevoegdheidsuitoefening door bestuursorganen wordt
óók afgelegd door middel van verschillende vormen van bestuurlijk toezicht.50

Bestuurlijk toezicht dient onder meer een uniform beleid van de overheid. De
bestuursmacht is immers op vele manieren gedecentraliseerd. Belangrijke vor-
men van bestuurlijk toezicht zijn in de Grondwet te vinden; de Grondwet onder-
scheidt in het derde en vierde lid van art. 132 preventief respectievelijk repressief
bestuurlijk toezicht. In titel 10.2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn sinds de
invoering van de derde tranche algemene regels gegeven voor dit toezicht op
bestuursorganen. Het gaat bij dit toezicht met name om de bevoegdheid tot goed-
keuring vooraf dan wel vernietiging (of schorsing) achteraf van door andere
bestuursorganen te nemen of genomen besluiten. Repressief toezicht staat op de
voorgrond, preventief toezicht is uitzondering. Voor de provincies en de gemeen-
ten is het toezicht onder andere geregeld in art. 253 e.v. Provw en art. 259 e.v.
Gemw. In het vijfde lid van art. 132 Gw is bovendien een grondslag geboden voor
de zogeheten ‘taakverwaarlozingsregelingen’ (positief toezicht), in geval een
bestuursorgaan in gebreke blijft zijn taak te vervullen. Ook bestuurlijk toezicht
blijft in het onderzoek buiten beschouwing, omdat het uitoefenen daarvan veelal
geen vermogensrechtelijke sanctie betreft (immers het gaat om goedkeuring, ver-
nietiging van besluiten en niet om schadevergoeding). Bovendien is een eventu-
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48. Elzinga 1994b, p. 32-34.
49. Zie hierover Elzinga 1979 en Holterman 1995, p. 63-69
50. Zie hierover uitgebreid Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, hoofdstuk 11; Kortmann

2008, p. 482-484; Ten Berge & Michiels 2001, hoofdstuk 17 en Holterman 1995, p. 142-149.
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ele aansprakelijkheid die voortvloeit uit het niet voldoende toezicht houden op
een ander bestuursorgaan geen primaire maar een zijdelingse.51

Individuele rechtsbescherming52

Politieke en bestuurlijke controle biedt de burger geen individuele rechtsbescher-
ming, terwijl het handelen van ‘de overheid’ voor hem wel zeer ingrijpend kan
zijn. Bestuursorganen kunnen bijvoorbeeld vergunningen en uitkeringen toeken-
nen of weigeren. Voor de uitoefening van bevoegdheden door bestuursorganen
gelden allerlei geschreven (in de Awb neergelegd) en ongeschreven rechtsnor-
men.53 Rechtsbe scherming tegen een belangrijk deel van de handelingen van het
bestuur (schriftelijke, publiekrechtelijke rechtshandelingen) wordt in eerste
instantie verleend door het bestuur zelf; tegen besluiten van bestuursorganen kun-
nen belanghebbenden eerst bezwaar maken of administratief beroep instellen.
Uiteindelijk staat echter beroep open bij een onafhankelijke rechter (art. 1:5 en
7:1 Awb).54

In de bestuursrechtelijke rechtsgang staat dus de beoordeling van het besluit
centraal.55 Onder besluit dient ingevolge art. 1:3 Awb te worden verstaan ‘een
schrifte lijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiek rech -
telijke rechtshandeling’. De bestuursrechter beoordeelt de rechtmatigheid van het
genomen besluit.56 De beoordeling door bestuursorganen in bezwaar en admini -
stratief beroep is ruimer aangezien het bestuursorgaan ook de doelmatigheid van
het besluit toetst. Indien het beroep door de rechter gegrond wordt bevonden, zal
het besluit van het bestuursorgaan (gedeeltelijk) worden vernietigd. Ook kan de
rechter op grond van art. 8:72 Awb het bestuursorgaan opdragen binnen een
bepaalde termijn een nieuw besluit te nemen of een andere handeling te verrich -
ten, dan wel bepalen dat de uitspraak van de rechtbank in de plaats treedt van het
vernietigde (gedeelte van het) besluit. De belanghebbende voert de procedure
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51. Zie voor de mogelijkheden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid Ten Berge & Zijlstra 2000,
p. 50-51 en de afscheidsrede van Maeijer (1997).

52. Zie hierover o.a. uitgebreid Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, hoofdstuk 12.
53. Bovendien kunnen burgers zich met klachten over de behoorlijkheid van gedragingen van

bestuursorganen wenden tot de Nationale ombudsman. Deze kan de behoorlijkheid van de ge -
draging van een bestuursorgaan overigens ook op eigen initiatief onderzoeken. Het onderzoek
resulteert in een rapport. De Nationale ombudsman kan echter verder geen sancties treffen. Zie
hierover Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, hoofdstuk 16.

54. Dit is ingevolge art. 6 EVRM vereist: EHRM 23 oktober 1985, AB 1986, 1 (Benthem). Naast
de algemene administratieve rechtsgang bij de rechtbank die de Awb biedt, zijn er door de
wetgever soms bijzondere administratieve rechtsgangen ingesteld, die in dat geval ingevolge
art. 8:6 Awb exclusief bevoegd zijn: zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 501.

55. Ingevolge art. 6:2 Awb is rechtsbescherming eveneens mogelijk tegen de schriftelijke
weigering een besluit te nemen en het niet tijdig nemen van een besluit. Het bepaalde in art.
8:2-6 Awb sluit echter weer een aantal besluiten uit. In uitzonderingsgevallen is beroep mo -
gelijk tegen handelingen, zie bijvoorbeeld het tweede lid van art. 8:1 Awb.

56. In de toetsing door de rechter aan het evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 Awb ligt echter een
zeer terughoudende toetsing aan de doelmatigheid (beleid) besloten. 
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tegen het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. De vermogensrechtelijke
gevolgen van een procedure tegen een bestuursorgaan worden echter gedragen
door de (veelal: publiekrechtelijke57) rechtspersoon waartoe het behoort, zie het
zevende lid van art. 8:72 en art. 8:73-75 Awb. Na invoering van de vierde tranche
van de Awb wordt deze aansprakelijkheid in algemene zin in art. 1:1 lid 4 Awb
geregeld. In geval sprake is van een vernietigd besluit kan de be nadeelde zich ook
wenden tot de burgerlijke rechter voor het verkrijgen van schadevergoeding op
grond van art. 6:162 BW. In hoofdstuk 2 ga ik kort in op de aansprakelijkheid van
de rechtspersoon op grond van onrechtmatige daad in geval van een vernietigd
besluit en in hoofdstuk 3 op de invloed van de bestuurs rechtelijke rechtsgang op
de persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende ambtsdrager(s).

Opgemerkt zij nog dat er in 2007 een voorontwerp Wet nadeelscompenstatie
en onrechtmatige overheidsdaad is verschenen, waarin onder meer wordt
voorgesteld om de burgerlijke rechter in de meeste gevallen exclusief bevoegd te
maken om te oordelen over vorderingen tot schadevergoeding. Aangezien geen
wijzigingen in de materiële aansprakelijkheidsnormen is beoogd, ga ik op het
voorontwerp hierna niet verder in. Ik verwijs daarvoor naar andere literatuur.58

1.3.3 Kapitaalvennootschappen 

Het bestuur van een BV of NV is voor het gevoerde beleid in de eerste plaats ver-
antwoording schuldig tegenover de AVA. Deze algemene verantwoordingsplicht
rust op het bestuur als zodanig, maar ook iedere bestuurder afzonderlijk is ver-
antwoordelijk voor zijn aandeel in het gevoerde beleid, zo kan uit art. 2:9 BW
worden afgeleid.59 Het bestuur heeft ingevolge art. 2:217/107 lid 2 BW een ver-
plichting tot het geven van verlangde inlichtingen en voorts dient het ingevolge
art. 2:210/101 BW in de jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af te leg-
gen voor het financieel en bedrijfseconomisch beleid. Overigens kunnen fouten
bij het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag onder omstandigheden lei-
den tot een persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens derden (ook
aandeelhouders) op grond van onder meer art. 2:249/139 BW. Deze aansprake-
lijkheid bespreek ik in hoofdstuk 4. Voorts zij nog opgemerkt dat art. 2:244/134
bepaalt dat bestuurders in beginsel te allen tijde kunnen worden ontslagen door
de AVA (tenzij sprake is van een structuurvennootschap, zie hierna).60 Den
Boogert heeft er echter op gewezen dat met ontslag wel behoedzaam moet wor-
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57. Er zijn immers ook bestuurorganen die behoren tot een privaatrechtelijke rechtspersoon.
58. Zie o.a. De Graaf & Marseille 2007, p. 2010-2017 en Scheltema & Scheltema 2008, p. 298-

303.
59. Zie Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 47, die wijzen op HR 4 december 1992, NJ 1993, 271,

m.nt. Maeijer (Mast Holding).
60. De bestuurder kan onder omstandigheden evenwel de nietigheid van het ontslagbesluit in -

roepen, bijvoorbeeld omdat het in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, zie nader Van
Schilf gaarde/Winter 2006, nr. 46. Overigens is een schorsing ook mogelijk. Voorts zij op -
gemerkt dat het ontslag door de AVA doorgaans ook met zich brengt dat een einde komt →
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den omgegaan, omdat er in het vennootschapsrecht niet zoiets bestaat ‘als een
demissionair kabinet dat met inachtneming van zekere beperkingen doorre-
geert’.61 De AVA kan wel ingrijpen in het bestuur, maar behoort afstand te hou-
den tot de bestuurstaak, aldus Den Boogert. 

Indien de vennootschap een RvC heeft, hetgeen bij zogenaamde structuur-
vennootschappen verplicht is (grote vennootschappen in de zin van art. 2:263/153
BW), is het bestuur ingevolge art. 2:251/141 BW jegens de RvC gehouden tot het
verschaffen inlichtingen. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op en advies
te geven aan het bestuur, zie art. 2:250/140 BW. De RvC bij een structuurven-
nootschap heeft daarboven als belangrijke bevoegdheden de benoeming (en het
ontslag) van bestuurders ingevolge art. 2:272/162 BW (bij een gewone ven-
nootschap heeft de AVA deze bevoegdheid) en het goedkeuringsrecht van de be -
stuursbesluiten genoemd in art. 274/164 BW. 

Het bestuur is voorts in bepaalde omstandigheden verantwoording ver-
schuldigd jegens werknemersvertegenwoordigers. In de eerste plaats zijn in de
Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepalingen opgenomen die met zich bren-
gen dat het bestuur verplicht is tot het verstrekken van bepaalde informatie aan
de Ondernemingsraad, indien deze is ingesteld (art. 23, 24 en 31 e.v. WOR). In de
tweede plaats kunnen vakbonden met tussenkomst van de rechter onder om -
standigheden in de enquêteprocedure van art. 2:344 e.v. BW het bestuur dwingen
tot het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid, indien er sprake is
van gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid.62 De enquêteprocedure
is in de praktijk een belangrijk instrument gebleken voor de vaststelling van ver-
antwoordelijkheid in geval er kritiek is op het beleid en de koers van (het be stuur
van) de vennootschap.63 Op de enquêteprocedure ga ik hierna iets dieper in,
omdat wel is gesteld dat dit instrument ook van belang zou kunnen voor de vast-
stelling van (interne) aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.

De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam (OK) laat ingevolge art. 2:350
BW op verzoek (van belanghebbenden) of op vordering (van de P-G) een onder-
zoek bij de rechtspersoon instellen indien er gegronde redenen zijn om aan een
juist beleid te twijfelen. Van gegronde redenen is sprake indien er feiten en om -
standigheden zijn die tezamen een behoorlijke kans inhouden dat bij nader onder-
zoek blijkt van onjuist beleid.64 De OK benoemt vervolgens ingevolge het twee-
de lid van art. 2:345 BW een of meer personen als enquêteurs. Indien uit het ver-
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aan de arbeidsovereenkomst van de bestuurder, zo volgt uit HR 15 april 2005, JOR 2005, 144
(Ciris) en 145 (Unidek). De bestuurder heeft een tweeledige relatie met de vennootschap, een
vennootschapsrechtelijke en een arbeidsrechtelijke. Doorgaans is sprake van een arbeidsover -
een komst, zo niet dan is sprake van een overeenkomst van opdracht. Zie Van Schilfgaarde/
Winter 2006, nr. 45-46.

61. Den Boogert 2007, p. 141-142.
62. Zie voor een recent voorbeeld: OK 10 januari 2008, JOR 2008, 39, m.nt. Brink (PCM)
63. Voor een meer uitgebreide bespreking verwijs ik naar: Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 515 e.v.

en de dissertatie van Geerts uit 2004. Zie ook Timmerman 2006a, p. 531-543.
64. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 526.

BEGRIPPEN EN AFBAKENING



slag van deze onderzoeker(s) blijkt dat er sprake is van wanbeleid, kan de OK (in
een tweede verzoekschriftprocedure of op vordering van de P-G, zie art. 2:355
BW) een of meer van de in art. 2:356 BW genoemde voorzieningen treffen, welke
zij op grond van de uitkomst van het onderzoek geboden acht. De OK kan ook
volstaan met het uitspreken van het oordeel ‘wanbeleid’, dus zonder dat zij een
voorziening oplegt. Dit heeft de Hoge Raad uitgemaakt in de tweede uitspraak
inzake Ogem.65

In Ogem-II heeft de Hoge Raad ook belangrijke overwegingen gewijd aan de
vraag wat onder wanbeleid moet worden begrepen. Niet iedere beleidsfout levert
wanbeleid op; de fout moet voldoende ernstig zijn. Wel kan een enkele gedraging
reeds wanbeleid opleveren, met name indien deze voor de onderneming zeer
nadelige gevolgen heeft gehad. De Hoge Raad heeft in Ogem-II bovendien uitge-
maakt dat het in de enquêteprocedure gaat om het wanbeleid van de rechtsper-
soon; wanbeleid van de organen van de rechtspersoon of van degenen die daar-
van deel uitmaken, moet aan de rechtspersoon worden toegerekend. Voor het aan-
nemen van wanbeleid is niet nodig dat de bestuurders en/of commissarissen per-
soonlijk wanbeleid kan worden verweten en ook niet dat schade het gevolg is. Wel
heeft de Hoge Raad beslist dat de vaststelling van wanbeleid – behoudens cassatie
– bindend is, ook in andere procedures, voor diegenen die in de onderhavige pro-
cedure zijn verschenen en ofwel tot toewijzing van het verzochte en/of ge -
vorderde hebben geconcludeerd ofwel daartegen verweer hebben gevoerd. Daar -
mee is volgens de Hoge Raad echter niet tevens vastgesteld of en in hoeverre dit
wanbeleid aan iedere individuele verweerder kan worden verweten en deze daar-
voor aansprakelijk kan worden gesteld. 

De Hoge Raad heeft aan deze laatste beslissingen in zijn Laurus-beschikking
uit 2005 een nadere uitleg gegeven.66 In zijn overwegingen herhaalt de Hoge Raad
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65. HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, m.nt. Maeijer.
66. Hoge Raad 8 april 2005, JOR 2005, 119, m.nt. Brink (Laurus): ‘3.8. Deze overwegingen (uit

de Ogem-beschikking; SdV) dienen als volgt te worden verstaan. Indien personen die deel
uitmaken van de organen van de rechtspersoon door derden die als gevolg van wanbeleid scha -
de hebben geleden aansprakelijk worden gesteld in een afzonderlijke, op art. 6:74 en/of art.
6:162 en/of art. 2:138/248 BW gebaseerde, procedure, is de vaststelling van de onderne mings -
kamer dat van wanbeleid van de onderzochte rechtspersoon sprake is – behoudens cassatie –
weliswaar bindend voor diegenen die in de tweede procedure van de enquête zijn verschenen
en ofwel tot toewijzing van hetgeen verzocht en/of gevorderd is hebben ge concludeerd ofwel
daartegen verweer hebben gevoerd, maar dit impliceert niet de persoonlijke aansprakelijkheid
van de leden van de organen van de rechtspersoon voor dat wanbeleid. De door de onder ne -
mingskamer vastgestelde feiten staan in een aansprakelijkheidsprocedure ook niet op voorhand
vast, zelfs niet behoudens tegenbewijs. Het oordeel van de onderne mingskamer dat van
wanbeleid sprake is geweest, kan daarin onder omstandigheden wel de bewijsrechtelijke bete -
kenis hebben dat de rechter, mede gelet op de inhoud van het door de onderzoekers opgestelde
verslag en het daarover in de tweede procedure van de enquête gevoerde debat, voorshands
bewezen acht dat de aangesproken persoon tegenover de rechtspersoon zijn taak niet heeft
vervuld op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk handelende functionaris die taak
in de gegeven omstandigheden had behoren te vervullen.’ Inmiddels is er een vervolg uitspraak
gewezen door de OK waarin is geoordeeld dat in casu geen sprake is geweest van wanbeleid:
OK 18 januari 2006, JOR 2006, 46, m.nt. Brink.
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in grote lijnen zijn eerdere overwegingen in de Ogem II-uitspraak – wat er in de
kern op neer komt dat de vaststelling wanbeleid nog niet persoonlijke aansprake-
lijkheid impliceert – maar hij voegt daaraan toe dat het oordeel wanbeleid van de
OK in een aansprakelijkheidsprocedure onder omstandigheden wel een bewijs-
rechtelijke betekenis kan hebben, namelijk dat de rechter (mede gelet op het
onderzoekverslag en het daarover in de tweede procedure gevoerde debat) voors -
hands bewezen acht dat de aangesproken persoon tegenover de rechtspersoon zijn
taak niet heeft vervuld op de wijze waarop een redelijk bekwame en redelijk han-
delende functionaris die taak in de gegeven omstandigheden had behoren te
vervullen.67 Hoewel de Hoge Raad kennelijk heeft beoogd met deze uitspraak
meer duidelijkheid te verschaffen, heeft juist deze laatste overweging weer vra-
gen opgeroepen in de literatuur.68 Ik laat dit punt – gelet op het onderwerp van
deze subparagraaf – hier verder rusten.69

In geval van wanbeleid van de vennootschap kan de OK besluiten tot het tref-
fen van (een van) de voorzieningen van art. 2:356 BW. Voor het onderwerp van
het onderzoek is met name interessant de voorziening genoemd in sub b van art.
2:356 BW: bestuurders en commissarissen kunnen worden geschorst dan wel
ontslagen.70 Voor het treffen van deze voorzieningen is in beginsel niet vereist dat
de bestuurder of commissaris een verwijt treft; het gaat om het belang van de ven-
nootschap en het herstel van de gezonde verhoudingen.71 De bestuurder(s) en/of
commissaris(sen) worden weliswaar persoonlijk getroffen indien een dergelijke
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67. Deze open norm dient in het concrete geval te worden ingevuld. Zie hierover nader Timmer -
man 2006b, p. 334-337, die de ‘uiteenlopende gezichtspunten-leer’ verdedigt en voorstelt dat
één van de gezichtspunten die in de afweging moet worden betrokken dient te zijn of de
bestuurder beleidsvrijheid had.

68. Zie o.a. Van Wijk 2007, p. 396-398; Assink 2005, p. 407-408; Veenstra 2005, p. 60. Volgens
Van Wijk moet het oordeel van de Hoge Raad aldus worden begrepen dat voorshands is
bewezen dat de bestuurder – objectief bezien – tegenover de rechtspersoon de hem opgedragen
taak niet behoorlijk heeft vervuld, maar dat voor aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW
meer nodig is, namelijk dat de bestuurder subjectief gezien een ernstig verwijt kan worden
gemaakt (hetgeen beoordeeld moet worden aan de hand van alle omstandigheden van het
geval).

69. Opgemerkt zij nog wel dat gelet op de aard van de enquêteprocedure – het gedrag van de
vennootschap en de ten aanzien daarvan eventueel te treffen maatregelen staat centraal – het
zeer de vraag is of doorwerking naar (interne) aansprakelijkheid van bestuurders en com -
missarissen zou kunnen (mogen) worden aangenomen. 

70. Dit moet worden onderscheiden van de mogelijkheid die de OK heeft om een commissaris van
een structuurvennootschap te ontslaan, art. 2:271/161 lid 2 BW. Naast de mogelijkheid dat de
commissaris zelf zijn ontslag indient, heeft slechts de OK ingevolge het tweede lid van art.
2:271/161 BW de bevoegdheid op verzoek van de vennootschap, de AVA of de onder ne mings -
raad een commissaris van de (structuur)vennootschap te ontslaan. De gronden waarop de OK
het verzoek kan toewijzen staan in het tweede lid limitatief genoemd.

71. Aldus ook Van Solinge 1998, p. 45 en de door hem aldaar in noot 30 aangehaalde rechtspraak.
Zie ook OK 27 april 2005, JOR 2005, 181. Anders: OK 29 mei 1986, NJ 1988, 98.
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maatregel wordt opgelegd om een einde te maken aan het geconstateerde wan-
beleid.72 Het gaat echter niet om een vorm van persoonlijke aansprakelijkheid.

In de enquêteregeling zijn overigens wel bepalingen te vinden die daadwerke-
lijk tot persoonlijke aansprakelijkheid kunnen leiden. Daarbij moet vooral wor-
den gedacht aan de regeling van kostenverhaal van art. 2:354 BW. Deze bepaling
kan worden gezien als een vorm van interne aansprakelijkheid. Voor een uitge-
breide bespreking van deze aansprakelijkheidsgrond verwijs ik onder meer naar
de dissertatie van Geerts.73 Aan de vernietiging van het dechargebesluit opgelegd
als voorziening ex art. 2:356 onder a BW besteed ik evenmin aandacht, aangezien
vernietiging leidt tot de mogelijkheid van interne aansprakelijkstelling op grond
van art. 2:9 BW; voor meer informatie hierover verwijs ik wederom naar Geerts.74

1.3.4 Interne aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid gaat als gezegd een stapje verder dan verantwoordelijkheid,
omdat de functionaris in zijn privé-vermogen wordt getroffen (dan wel straf krijgt
opgelegd) voor een situatie die primair betrekking heeft op de rechtspersoon. In
deze subparagraaf bespreek ik summier de mogelijke gronden voor interne aan-
sprakelijkheid van leidinggevende functionarissen van privaatrechtelijke en pu -
bliekrechtelijke rechtspersonen. De externe aansprakelijkheidsgronden vormen
de kern van het onderzoek en komen in de volgende hoofdstukken aan bod.

Zoals in het voorgaande al is aangestipt, kunnen bestuurders van een BV of NV
onder omstandigheden jegens de vennootschap aansprakelijk zijn op grond van
art. 2:9 BW. In de rechtspraak wordt aangenomen dat eerst sprake kan zijn van
persoonlijke aansprakelijkheid jegens de vennootschap indien de bestuurder een
ernstig verwijt kan worden gemaakt.75 Achterliggende gedachte van een grote
terughoudendheid in het aannemen van aansprakelijkheid jegens de vennoot-
schap is dat hierdoor mede het belang van die vennootschap en de daarmee ver-
bonden onderneming wordt gediend: voorkomen wordt dat bestuurders hun han-
delen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen, aldus de
Hoge Raad in een arrest uit 2008.76 Timmerman heeft in dit verband gewezen op
het belang onderscheid te maken tussen de schending van de gedragsnorm en de
aansprakelijkheidsnorm door de bestuurder.77 De gedragsnorm die de bestuurder
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72. De maatregel schorsing kan eveneens als onmiddellijke voorziening ingevolge art. 2:349a BW
worden opgelegd. Zie over de reikwijdte van de bevoegdheid van de OK tot het treffen van on -
middellijke voorzieningen: HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 92 (Skygate). Zie over de onmiddel -
lijke voorzieningen verder Willems 2000, p. 459 e.v.; Van Wijk 2007, p. 391-392; Geerts 2001a
en Geerts 2001b.

73. Geerts 2004, p. 224-240. Zie ook Winters 2008 (Sdu Commentaar Ondernemingsrecht), art.
354. 

74. Geerts 2004, p. 287-289.
75. HR 10 januari 1997, NJ 1997, 330 (Staleman/Van der Ven).
76. HR 20 juni 2008, LJN BC4959, JOR 2008, 60 (NOM).
77. Zie o.a. Timmerman 2006a, p. 540-541. 
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in acht dient te nemen jegens de vennootschap is de ‘redelijk handelende en rede-
lijk bekwame bestuurder’ zoals de Hoge Raad in de Laurus-beschikking heeft uit-
gemaakt (zie hiervoor). Overtreding van deze gedragsnorm leidt er toe dat de
vennootschap de bestuurder-werknemer kan ontslaan zonder dat zij eventueel
gehouden is een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag aan hem
te betalen. Voor aansprakelijkheid jegens de vennootschap is echter meer nodig,
namelijk dat hij voldoet aan de aansprakelijkheidsnorm. Timmerman bepleit dat
eerst in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aansprakelijkheid jegens de
vennootschap zal ontstaan. In de huidige rechtspraak van de Hoge Raad – waar-
in ernstige verwijtbaarheid een centrale rol vervult – lijkt een iets minder hoge
schuldgraad te worden geëist.78 Over de interpretatie van ‘ernstig verwijt’ en de
rechtspraak van de Hoge Raad bestaat geen volstrekte helderheid en in de litera-
tuur zijn ook wel voorstellen gedaan om tot een (enigszins) andere toetsing te
komen.79 Zo wordt in de rechtspraak volgens Timmerman ten onrechte niet in de
afweging betrokken of de bestuurder beleidsvrijheid had.80 Op deze plaats ga ik
op dit onderwerp niet verder in. De aansprakelijkheid uit art. 2:9 BW komt in
hoofdstuk 4 nog kort aan de orde, als ik de (externe) aansprakelijkheid van
bestuurders op grond van art. 2:248/138 BW bespreek. 

De vennootschap kan de bestuurder overigens ook aansprakelijk stellen op de
algemene grondslag van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW), maar de norm
wordt dan wel gekleurd door de strenge norm van art. 2:9 BW, zo volgt uit een
arrest van de Hoge Raad uit 2007.81

Voor andere leidinggevende functionarissen dan bestuurders82 kan persoon-
lijke aansprakelijkheid jegens de BV of NV worden gegrond op art. 7:661 BW.
Criterium voor aansprakelijkheid van een werknemer is dat hem opzet of bewuste
roekeloosheid kan worden verweten, hetgeen in de rechtspraak zeer stringent
wordt uitgelegd.83 Ook in geval de werknemer door de vennootschap wordt aan -
gesproken op grond van onrechtmatige daad, dient de aansprakelijkheid te wor-
den beoordeeld aan de hand van deze norm, zo volgt uit eerder genoemd arrest
van de Hoge Raad uit 2007. 
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78. Vgl. De Groot 2006, p. 26-27.
79. Zie o.a. Kroeze 2006, p. 1-14; Timmerman 2006b, p. 334-337; Assink 2007.
80. Timmerman 2006b, p. 336-337.
81. HR 2 maart 2007, NJ 2007, 240, m.nt. Maeijer (Holding Nutsbedrijf Westland NV).
82. Ook de bestuurder-werknemer valt in beginsel onder de reikwijdte van deze bepaling, maar

betwijfeld kan worden of hij hierop een beroep kan doen, nu art. 2:9 BW de leidende norm lijkt
te zijn. Ik verwijs naar o.a. Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 47. 

83. Zie HR 14 oktober 2005, NJ 2005, 539 (City Tax), waarin wordt gesteld dat voor de in ter -
pretatie van opzet en bewuste roekeloosheid aansluiting moet worden gezocht bij de recht -
spraak inzake art. 7:658 BW, waarin een zeer strenge maatstaf wordt aangelegd: HR 20 sep -
tember 1996, NJ 1997, 198, m.nt. PAS (Pollemans/Hoondert) en HR 11 september 1998, NJ
1998, 870 (Van der Wiel/Philips). Voorts geldt voor de werknemer dat hij onder om stan -
digheden op staande voet kan worden ontslagen als er sprake is van een dringende reden in de
zin van art. 7:678 BW of dat de arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden zonder toe -
kenning van een ontslagvergoeding (art. 7:685 BW), hetgeen zich met name kan voordoen als
sprake is van strafbare feiten, zie hiervoor Verhulp & Zondag 2008.
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Ook bij publiekrechtelijke rechtspersonen dient er wat betreft de sancties die aan
functionarissen kunnen worden opgelegd een onderscheid te worden gemaakt tus-
sen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zoals hiervoor besproken, dienen
de politieke ambtsdragers vertrouwen te genieten van het democratisch gekozen
lichaam. Daarom kan bijvoorbeeld een minister of wethouder te allen tijde naar
huis gestuurd worden.84

Een andere vraag is of er persoonlijke aansprakelijkheid van politieke ambts-
dragers jegens de rechtspersoon staat, provincie of gemeente kan bestaan. In het
kader van het afleggen van rekening en verantwoording voor de begroting (ook
wel comptabele verantwoordelijkheid genoemd) heeft tot voor 2002 een per-
soonlijke aansprakelijkheidsregeling bestaan voor collegeleden van provincies en
gemeenten. Deze was neergelegd in art. 201 Gemw respectievelijk art. 205 Provw
en is in de praktijk ook een aantal malen toegepast.85 In 2002 is deze regeling ver-
vangen door een indemniteitsprocedure die vergelijkbaar is met die welke geldt
bij de staat. Voor ministers is nimmer een dergelijke comptabele aansprake-
lijkheid aanvaard. Onrechtmatige uitgaven worden ‘opgelost’ door middel van de
zogenaamde indemniteitsprocedure, neergelegd in de Comptabiliteits wet.86 De
persoonlijke aansprakelijkheid lost zich op doordat decharge wordt verleend. Aan
de comptabele verantwoordelijkheid zijn dan ook alleen politieke sancties ver-
bonden. Onder de thans geldende regeling kan volgens Broeksteeg wel aan -
sprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW jegens de gemeente (en provincie;
SdV) worden aangenomen voor (financiële) handelingen die bestuurders niet in
hun ambt hebben begaan.87 Voor ministers acht hij een dergelijke persoonlijke
aansprakelijkheid gelet op de wetsgeschiedenis evenwel niet mogelijk.88 Ik kom
op zijn standpunt ten aanzien van de aansprakelijkheid jegens derden nog in
hoofdstuk 3 terug. Thans geldt overigens nog wel een hoofdelijke aansprake-
lijkheid van de raadsleden en leden van provinciale staten in geval sprake is
geweest van een spoeduitgave waarvoor achteraf geen goedkeuring wordt verkre-
gen van gedeputeerde staten respectievelijk de minister, zie art. 210 Gemw en art.
214 Provw. 

Ten slotte zij opgemerkt dat voor rijksambtenaren in art. 66 Algemeen rijks-
ambtenarenreglement (ARAR) een speciale interne aansprakelijkheidsregel te
vinden is en dat het ARAR ook een regeling kent voor disciplinaire straffen
(ambtenarentuchtrecht)89. 

Deze en andere mogelijkheden tot aansprakelijkstelling van leidinggevenden van
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen door de rechtspersoon zelf
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84. Zie de hiervoor besproken opvatting van Den Boogert (2007, p. 141-142), die wijst op een
belangrijk verschil tussen het ontslag van het bestuur van een BV/NV en een kabinet, namelijk
dat het kabinet demissionair doorregeert. 

85. Zie hierover o.a. Broeksteeg & Warmelink 2001 en Broeksteeg 2004, met name hoofdstuk 7.
86. Zie hierover uitgebreid Broeksteeg 2004, hoofdstuk 6.
87. Broeksteeg 2004, p. 292-293.
88. Broeksteeg 2004, p. 236-240.
89. Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 101-102.
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zullen niet worden onderzocht en onderling vergeleken.90 De externe aansprake-
lijkheid van leidinggevende functionarissen staat in het onderzoek centraal. Een
vergelijking van de criteria en grondslagen voor interne aansprakelijkheid van lei-
dinggevenden van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen ver-
dient apart onderzoek. Naast de omvang van het onderzoek is reden voor beper-
king gelegen in de verwachting dat voor interne aansprakelijkheid andere criteria
gelden dan voor externe aansprakelijkheid aangezien de verhouding tussen
rechtspersoon en functionaris wezenlijk anders is dan die tussen de functionaris
en een derde die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon en voorts in het feit dat
de strafrechtelijke aansprakelijkheid in het onderzoek wordt betrokken en straf-
rechtelijke aansprakelijkheid een externe aansprakelijkheid behelst.

1.3.5 Sancties en maatregelen in privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht 

Privaatrecht 

Civielrechtelijke aansprakelijkheid in ruime zin heeft tot doel de handhaving van
aanspraken door middel van sancties.91 Dit kan preventief geschieden door de
nakoming van verplichtingen af te dwingen (art. 3:296 BW), maar indien schade
is ontstaan kan de gelaedeerde schadevergoeding vorderen.92 Doel van de scha-
devergoeding is te bewerkstelligen dat de gelaedeerde zoveel mogelijk in de situ-
atie wordt gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de rechtsnorm niet zou
zijn geschonden.93 Andere mogelijke doelen of (neven)effecten van schadever-
goeding kunnen volgens Lindenbergh zijn: preventie, straf, genoegdoening94 en
on gedaanmaking van verrijking.95

In geval van een onrechtmatige daad of wanprestatie van de rechtspersoon is
deze in beginsel exclusief aansprakelijk. Slechts in bepaalde omstandigheden is
ruimte voor doorbraak van aansprakelijkheid naar een functionaris in privé.
Hierop zal in de hoofdstukken 3 en 4 worden ingegaan. De vraag naar persoon-
lijke aansprakelijkheid dient te worden onderscheiden van de vraag in hoeverre
(leidinggevende) functionarissen in rechte kunnen worden aangesproken teneinde
een overtreding die in het kader van de rechtspersoon is gepleegd ongedaan te
maken. Aangezien dit in de vergelijking met bestuurlijke dwangsom en bestuurs-
dwang interessant is, ga ik in de hoofdstukken 3 en 4 kort in op de vraag onder
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90. Zie over genoemde gronden voor interne aansprakelijkheid onder meer Klaassen 2000, p. 86
e.v. en Wezeman 1998, p. 65 e.v.

91. Lindenbergh 2008, nr. 5.
92. Zie over het karakter van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Asser/Hartkamp 2006

(4-III), nr. 3-11.
93. Lindenbergh 2008, nr. 4-6.
94. Zie hierover ook: Chao Duivis 1990, p. 513-520.
95. Lindenbergh 2008, nr. 8. Zie ook Engelhard & Van Maanen 2008, nr. 9-14, die als neven -

functies van het aansprakelijkheidsrecht noemen (dus naast het handhaven van aanspraken):
preventie, zuivere kostenallocatie, straffen, erkenning en genoegdoening en waarheidsvinding.
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welke omstandigheden aan een (leidinggevende) functionaris in het privaatrecht
respectievelijk vennootschapsrecht (preventieve) maatregelen of sancties kunnen
worden opgelegd teneinde naleving van rechtsplichten (van de vennootschap) af
te dwingen.96

Strafrecht

In het strafrecht kan iemand slechts aansprakelijk zijn indien hij persoonlijk ver-
antwoordelijk kan worden gehouden en hem een verwijt treft. Door strafrechte-
lijke aansprakelijkstelling wordt de dader leed toegevoegd en wordt de norm
bevestigd.97 Volgens Remmelink is ‘straf’ een leedtoebrengende sanctie ‘van
overheidswege opgelegd aan een persoon, op grond, dat deze verwijtbaar heeft
gehandeld in strijd met een aldus gesanctioneerde gedragsregel. De straf heeft tot
doel beveiliging en betere regulering van de maatschappij, waarbij gedacht moet
worden aan speciale en generale preventie, aan conflictoplossing (wegneming van
onrust) en normbevestiging, kortom aan alle mogelijke in de diverse strafrechts-
theorieën te vinden “issues”, maar het meest kenmerkende is toch wel de vergel-
ding’.98

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon sluit strafrechtelijke
aansprakelijkheid van leidinggevende functionarissen in privé niet uit; de mo ge -
lijkheid van cumulatieve aansprakelijkheid bestaat steeds. De voorwaarden voor
persoonlijke aansprakelijkheid op grond van art. 51 Sr bespreek ik in hoofdstuk
6. 

Naast zogeheten punitieve (bestraffende) sancties, waarvan de vrijheidsstraf
en de geldboete de meest bekende voorbeelden zijn, kent het strafrecht ook sanc-
ties die niet primair leedtoevoeging tot doel hebben. Onder andere de schade -
vergoedingsmaat regel (art. 36f Sr) heeft een meer reparatoir karakter.99 Op enkele
van deze maat regelen ga ik in het onderzoek ook heel kort in, omdat deze ver -
geleken kunnen worden met sommige bestuursrechtelijke en civielrechtelijke
sancties.
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96. In de eerste plaats denke men aan het gebod of verbod op grond van onrechtmatige daad, maar
ook aan de vordering van art. 3:299 BW en aan de (voorlopige) voorzieningen van art. 2:356
en 2:349a BW.

97. Zie hierover Van Bemmelen/Van Veen/De Jong & Knigge 2003, p. 16 e.v.
98. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 644.
99. Zie hierover o.a. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 643 e.v.; Borgers 2001 (diss.);

Keulen 1995, hoofdstuk 4 en Keulen 1999, hoofdstuk 2. Denk bij maatregelen o.a. ook aan de
maatregelen van art. 8 WED en de voorlopige maatregelen van art. 28 en 29 WED. Over
herziening van het strafrechtelijke sanctiestelsel zijn drie preadviezen voor de vergadering van
de NJV verschenen, zie De Hullu, Bleichrodt & Jansen 2002. Zie voor een bespreking Keulen
2002, p. 1094 e.v.
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Bestuursrecht 

Een niet onbelangrijk deel van de tot rechtspersonen gerichte wet- en regelgeving
is bestuursrechtelijk van aard. Met die bestuursrechtelijke normen beoogt de
overheid het economisch en maatschappelijk leven te ordenen. De overheid
beschikt over bestuurlijke sancties teneinde naleving van deze normen af te kun-
nen dwingen. De bestuurlijke boete is een bestraffende reactie op een in het ver-
leden begane overtreding. Deze sanctie is in feite strafrechtelijk van aard, want
leedtoevoeging is beoogd, waardoor er onder meer aan de eisen van art. 6 EVRM
moet worden voldaan. De doelen komen overeen met de strafrechtelijke sancties.
In een aantal bijzondere wetten is het inmiddels mogelijk gemaakt dat aan lei-
dinggevenden bestuurlijke boetes worden opgelegd in geval van een overtreding
van de rechtspersoon. Invoering van de vierde tranche van de Awb zal een uit-
breiding met zich brengen. De mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke
boetes aan leidinggevenden bespreek ik in hoofdstuk 8. 

Er zijn ook bestuurlijke sancties die tot doel hebben een einde te maken aan
een met een wettelijk voorschrift strijdige situatie en deze worden daarom ook
wel herstelsancties (of reparatoire sancties) genoemd. In dit onderzoek gaat het
om bestuursdwang en last onder dwangsom. Aan het kunnen opleggen van deze
sancties worden minder hoge eisen gesteld. Aan de algemene voorwaarden voor
het opleggen van bestuurlijke sancties wordt in hoofdstuk 7 nader aandacht be -
steed. In hoofdstuk 8 wordt besproken onder welke omstandigheden aan func-
tionarissen persoonlijk een last onder dwangsom kan worden opgelegd of be -
stuurs dwang kan worden toegepast voor situaties die primair betrekking hebben
op de rechtspersoon.
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Deel II

Privaatrecht





Hoofdstuk 2

Aansprakelijkheid van rechtspersonen uit
onrechtmatige daad 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan twee onderwerpen centraal. In de eerste plaats wordt be -
schreven onder welke omstandigheden privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtspersonen jegens derden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade
als gevolg van eigen onrechtmatig handelen of nalaten, met andere woorden:
wanneer is nu eigenlijk sprake van een eigen (primaire) onrechtmatige daad van
de rechtspersoon? Een rechtspersoon kan uit zijn aard niet zelf handelen in feite-
lijke zin. Hij handelt door middel van gedragingen van natuurlijke personen.1

Sinds 1979 is voor het antwoord op de vraag of een gedraging van een functio-
naris als eigen gedraging aan de rechtspersoon kan worden toegerekend beslis-
send of de gedraging in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de
rechtspersoon heeft te gelden. Dit maatschappelijk verkeerscriterium is evenwel
een open criterium. Hoe wordt aan dit criterium voor privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke rechtspersonen in de rechtspraak invulling gegeven? Ik zal
daarbij ook aandacht besteden aan de vraag hoe met vragen van wetenschap en
schuld bij rechtspersonen wordt omgegaan. Hoe worden kennis (wetenschap) en
schuld van een organisatie/rechtspersoon vastgesteld? Voorts zal ik in dit hoofd-
stuk een korte schets geven van de zogenaamde onrechtmatige overheidsdaad.
Hoewel in de wettelijke regeling van de onrechtmatige daad geen bijzondere posi-
tie voor ‘de overheid’ is gecreëerd, gelden ingevolge de jurisprudentie namelijk
wel bijzondere regels.2 Dit houdt verband met het feit dat de overheid een publie-
ke taak verricht (behartiging van het algemeen belang) en haar optreden (mede)
door publiekrechtelijke regels wordt genormeerd. Voordat beide onderwerpen
worden besproken, zet ik ter inleiding op dit hoofdstuk en het volgende hoofdstuk
in de paragraaf hierna eerst kort de algemene vereisten voor vestiging van aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad uiteen. 
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1. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90, Ondernemingsrecht 2006, p. 283-287,
m.nt. S-J. Spanjaard (Voorsluijs). Zie ook Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 145.

2. Zie Van der Does & Snijders 2001, p. 7. Opgemerkt zij alvast dat volgens de Afdeling (ABRvS
6 mei 1997, AB 1997, 229 (Van Vlodrop)) en onder andere Scheltema & Scheltema (2008, p.
6-7, 11, 299-300) geen sprake is van een rechtstreekse toepassing van art. 6:162 BW, maar dat
het gaat om regels van bestuursrecht. Ik kom hierop in de paragraaf over de onrechtmatige
overheidsdaad terug.



Opgemerkt zij nog dat de aansprakelijkheid uit eigen onrechtmatige daad van
rechtspersonen moet worden onderscheiden van de andere aansprakelijkheids-
grondslagen die in titel 13 van Boek 6 van het BW zijn opgenomen. Het gaat hier
om zogenaamde kwalitatieve aansprakelijkheden, aansprakelijkheden voor ande-
re personen of voor zaken in een bepaalde hoedanigheid. Een aantal van deze
grondslagen kan ook van toepassing zijn op rechtspersonen. Een belangrijk voor-
beeld van zo’n kwalitatieve aansprakelijkheid betreft de in art. 6:170 BW neer-
gelegde aansprakelijkheid van de werkgever voor onrechtmatige daden van
ondergeschikten. Dit is een risico-aansprakelijkheid, omdat de werkgever in zijn
hoedanigheid (onder voorwaarden) heeft in te staan voor de onrechtmatige daden
van zijn ondergeschikten.3 De werkgever heeft zelf geen onrechtmatige daad
gepleegd, maar is aansprakelijk voor de onrechtmatige daden van anderen. Ik laat
de grondslagen voor kwalitatieve aansprakelijkheid in dit hoofdstuk verder bui-
ten beschouwing, omdat deze uitgaan van aansprakelijkheid in hoedanigheid
(voor personen of zaken), terwijl in het onderzoek de eigen onrechtmatige daad
van de rechtspersoon centraal staat; het gaat met andere woorden om eigen fou-
tief gedrag van de rechtspersoon. De in het volgende hoofdstuk te beantwoorden
vraag is immers onder welke omstandigheden leidinggevenden van privaatrech-
telijke en publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van onrechtmatige daad
persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade van een derde, in -
dien de rechtspersoon (primair) als veroorzaker van de schade heeft te gelden. 

2.2 Voorwaarden voor (vestiging van) aansprakelijkheid op grond
van onrechtmatige daad

Inleiding

In de artikelen 6:162 en 6:163 BW zijn de voorwaarden neergelegd voor een suc-
cesvolle aansprakelijkheidsstelling uit onrechtmatige daad. Art. 6:162 lid 1 be -
paalt: ‘Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te
vergoeden.’ Hierin zijn vijf voorwaarden terug te lezen: 1) onrechtmatigheid (het
plegen van een onrechtmatige daad), 2) relativiteit (jegens een ander), 3) toere-
kening (de daad moet aan de dader kunnen worden toegerekend, 4) schade en 5)
causaal verband (tussen daad en schade). In art. 6:163 BW is het relativiteitsbe-
ginsel nader uitgewerkt. Het artikel bepaalt: ‘Geen verplichting tot schadever-
goeding bestaat, wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen
de schade zoals de benadeelde die heeft geleden.’ Over deze vijf voorwaarden
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3. Zie hierover o.a. Hoekzema 2000; Oldenhuis 1985; Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 139-152.
Zie over andere kwalitatieve aansprakelijkheidsgronden ook: Verheij 2005, hoofdstuk 3.
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maak ik in deze paragraaf een aantal korte opmerkingen. Voor een uitgebreidere
bespreking verwijs ik naar andere literatuur.4

Onrechtmatige daad

Lid 1 noemt als eerste voorwaarde voor aansprakelijkheid dat een onrechtmatige
daad is gepleegd. Onder ‘daad’ valt niet alleen een handelen, maar ook een nala-
ten, hetgeen expliciet in het tweede lid is terug te lezen.5 De aansprakelijkgestel-
de dient dus een tot hem gerichte gedragsnorm te hebben geschonden. Lid 2 van
art. 6:162 BW geeft een uitwerking van deze voorwaarde en noemt een drietal
gronden waarop een daad als onrechtmatig kan worden aangemerkt: een inbreuk
op een recht, een doen of laten in strijd met een wettelijke plicht (een wettelijk
gebod of verbod) en een doen of laten in strijd met hetgeen volgens ongeschre-
ven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.6 Onder inbreuk op een recht
wordt inbreuk op een subjectief recht verstaan. Een subjectief recht kan worden
gedefinieerd als ‘een bijzondere door het recht aan iemand toegekende bevoegd-
heid, die hem verleend wordt om zijn belang te dienen’.7 Wanneer sprake is van
een subjectief recht is niet altijd duidelijk. In ieder geval behoren daartoe de zake-
lijke en andere absolute rechten zoals het eigendomsrecht en persoonlijkheids-
rechten zoals het recht op eer en goede naam.8 Of er strijd is met hetgeen volgens
het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, moet van geval
tot geval door de rechter worden beoordeeld. Bij het bepalen wat de zorgvuldig-
heidsnorm in een concreet geval inhoudt, kan de rechter wel enig houvast vinden
bij de criteria die de Hoge Raad heeft geformuleerd in het Kelderluik-arrest. De
vraag of een veiligheidsnorm is geschonden dient volgens de Hoge Raad te wor-
den beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval en daarbij
‘dient te worden gelet niet alleen op de mate van waarschijnlijkheid waarmee de
niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid kan worden
verwacht, maar ook op de hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ont-
staan, op de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben, en op de mate van
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4. Zie o.a. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), hoofdstuk 3 en Verheij 2005, hoofdstuk 2, waarin in de
laatste paragraaf de vereisten weer enigszins worden gerelativeerd.

5. Van onrechtmatig nalaten zal doorgaans slechts sprake zijn indien de geschonden verplichting
strekte tot een ‘doen’: Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 27. Zie over het onderscheid tussen
doen en nalaten nader o.a. Tjong Tjin Tai 2007, p. 2540-2546; Giesen 2004; Van Andel 2006a,
p. 50-55; J.S. Kortmann 2006, p. 384-388 en Van Dam 1995.

6. Deze laatste grond is in de wet neergelegd in art. 6:162 BW nadat de Hoge Raad in 1919 (HR
31 januari 1919, NJ 1919, 161 (Lindenbaum/Cohen)) de gronden voor aansprakelijkheid had
verruimd met een handelen of nalaten dat ‘indruischt, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen
de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders
persoon of goed.’

7. Meijers 1948, p. 86.
8. Zie over het begrip subjectieve recht in de zin van art. 6:162 lid 2 BW en welke rechten daar-

onder kunnen worden begrepen o.a. Verheij 2005, nr. 15 en Jansen (Onrechtmatige daad I), art.
162 lid 2, aant. 7-43.
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bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen’.9 Hoewel in dit arrest spra-
ke was van een situatie van gevaarzetting, wordt in de literatuur aangenomen dat
de daarin geformuleerde criteria ook meer in het algemeen als gezichtspunten
kunnen dienen bij het invullen van de zorgvuldigheidsnorm.10 Aan deze gezichts-
punten zijn door onder andere Jansen nog een aantal andere toegevoegd.11

Over de zelfstandigheid van de onrechtmatigheidsgronden ‘inbreuk op een
recht’ en ‘een doen en laten in strijd met een wettelijke plicht’ bestaat in de lite-
ratuur overigens discussie. Sommige auteurs verdedigen dat een aanvullende
zorgvuldigheidstoets nodig is, namelijk dat er tevens sprake moet zijn van strijd
met de maatschappelijke zorgvuldigheid, om tot onrechtmatigheid van de gedra-
ging te kunnen concluderen (leer-Smits) of zelfs dat beide criteria overbodig zijn
en dat kan worden volstaan met de zorgvuldigheidsnorm.12 Andere auteurs ver-
dedigen dat er wel een zelfstandig bestaansrecht voor beide criteria bestaat.13 De
Hoge Raad heeft zich over deze kwesties echter (nog) niet expliciet uitgesproken.
Voor het onderwerp van mijn onderzoek is het niet nodig hierop dieper in te gaan
en ik verwijs voor een weergave van de discussie en de daarin gebruikte argu-
menten dan ook naar andere literatuur.14

Opgemerkt zij voorts dat uit de laatste zinsnede van art. 6:162 lid 2 BW volgt
dat de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond de onrechtmatigheid van de
daad opheft. Overmacht, noodweer, wettelijk voorschrift of wettelijke bevoegd-
heid en ambtelijk bevel zijn voorbeelden van (geschreven15) rechtvaardigings-
gronden. In dat geval is er dus geen onrechtmatige daad. In het algemeen wordt
voor de invulling van deze gronden aansluiting gezocht bij het strafrecht, maar
met name Sieburgh heeft – vanwege de verschillende aard en achtergrond van pri-
vaat- en strafrecht – ervoor gepleit om een civielrechtelijke benadering te kiezen
voor de invulling van de rechtvaardigingsgronden (en ook schulduitsluitings-
gronden) door aansluiting te zoeken bij andere in het verbintenissenrecht gere-
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9. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136, m.nt. GJS (Kelderluik). 
10. Zie o.a. Verheij 2005, p. 43, nr. 16 en nr. 30 en Van Dam 2003, nr. 801. 
11. Jansen (Onrechtmatige daad I), art. 162 lid 2, aant. 88 en over de rol van de kennis van de lae-

dens op het onrechtmatigheidsoordeel in gevaarzettingssituaties in het algemeen: K.J.O. Jansen
2006, p. 54-63. 

12. Zie o.a. Smits 1940; Van Dam 1989, p. 74-80; Van Dam 2003, nr. 827-829; Kottenhagen-Edzes
1992, hoofdstuk 5.

13. Zie met name Sieburgh 2000, p. 59-71 en 2001, p. 583. Volgens Sieburgh zit het probleem in
het feit dat inbreuk op een recht vaak te ruim wordt opgevat, waardoor een extra toets nodig is.
Dat is niet het geval indien, zoals Sieburgh verdedigt, ervan wordt uitgegaan dat de gedraging
zelf de aantasting van het subjectieve recht is, afgezien van de schadelijke gevolgen ervan. Zie
ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 54 met uitgebreide verwijzingen naar andere literatuur.
Vgl. voor een genuanceerde opvatting over de categorie ‘rechtsinbreuk’ Jansen 2007, p. 225-
226.

14. Zie o.a. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 54 en Verheij 2005, nr. 15.
15. In HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (Edamse bijstandsvrouw) was de mogelijke aanwezigheid

van een ongeschreven rechtvaardigingsgrond aan de orde.
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gelde rechtsverhoudingen, zoals wanprestatie en contractuele overmacht en onge-
rechtvaardigde verrijking.16

Toerekening op grond van schuld, wet of verkeersopvattingen 
(art. 6:162 lid 3 BW)

De tweede voorwaarde voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is dat de
onrechtmatige daad aan de dader moet kunnen worden toegerekend. Toerekening
vindt plaats indien de onrechtmatige daad te wijten is aan de schuld van de dader
of indien zij te wijten is aan een oorzaak die krachtens de wet of de in het verkeer
geldende opvattingen voor rekening komt van de dader, zo volgt uit lid 3 van art.
6:162 BW. Een voorbeeld van toerekening krachtens de wet betreft de toereke-
ning ondanks een geestelijke of lichamelijke tekortkoming (art. 6:165 BW).
Voorbeelden van toerekening op grond van de verkeersopvattingen zijn de aan-
sprakelijkheid van de overheid in geval van een verkeerde wetsuitleg en de aan-
sprakelijkheid in geval van een ten onrechte gelegd beslag.17 Beide gronden van
toerekening – wet en verkeersopvattingen – berusten dus op risico. Dat geldt niet
voor de derde grond voor toerekening, te weten schuld.18 Toerekening op grond
van schuld houdt in dat het plegen van de onrechtmatige daad aan de dader kan
worden verweten, omdat hij de daad had kunnen en behoren te voorkomen.

In de literatuur wordt verschillend gedacht over de vraag of schuld in de zin
van lid 3 objectief dan wel subjectief moet worden opgevat. Zo betoogt o.a.
Verheij dat schuld in objectieve zin moet worden opgevat en mag worden aange-
nomen ‘als een met de dader vergelijkbaar persoon bij de nodige oplettendheid en
voorzichtigheid het schadegebeuren redelijkerwijs had kunnen voorzien en voor-
komen’.19 Door uit te gaan van een geobjectiveerd schuldbegrip vervaagt het
onderscheid tussen schuld en onrechtmatigheid. Vooral Sieburgh heeft zich sterk
gemaakt voor een duidelijk onderscheid tussen onrechtmatigheid en schuld (toe-
rekening). Sieburgh pleit daarom onder meer voor een subjectieve invulling van
schuld in de zin van lid 3. Verwijtbaarheid is volgens haar een op de persoon van
de dader toegesneden oordeel, waarbij zijn persoonlijke kenmerken zoals zijn
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16. Sieburgh 2003, p 647-683. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 58.
17. Zie voor verkeerde wetsuitleg o.a. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van jusititie).

Zie voor ten onrechte gelegd beslag: Jansen (Onrechtmatige daad I), art. 162 lid 3, aant. 43.
Anders voor de laatste situatie (ten onrechte gelegd beslag): Sieburgh 2000, p. 164 die de aan-
sprakelijkheid in zo’n geval ook op subjectieve schuld grondt. De toerekening op grond van de
wet is in art. 6:162 lid 3 BW als nieuwe toerekeningsgrond geïntroduceerd; het oude art. 1401
BW bevatte dit niet. Zie hierover uitgebreid de dissertatie van Sieburgh 2000, p. 197 e.v. Zie
ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 69.

18. Het begrip ‘schuld’ wordt in het kader van de onrechtmatige daad ook wel in ander verband
gebruikt, namelijk in de betekenis van onachtzaamheid in tegenstelling tot opzet en in de bete-
kenis van onrechtmatigheid als synoniem van onrechtmatige daad: Asser/Hartkamp 2006 (4-
III), nr. 70-73.

19. Verheij 2005, nr. 17.3. Zie ook Van Dam 2003, nr. 908 en 909.
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ervaring, capaciteiten, kennis en kunde van belang zijn.20 Geobjectiveerde schuld
bestaat niet, omdat de standaardman in dat geval ook wordt aangepast aan de
dader in kwestie en voorzien van persoonlijke kenmerken van de dader, waardoor
de objectieve standaard in feite toch wordt gesubjectiveerd. Een ‘enger’ schuld-
begrip is ook niet bezwaarlijk, omdat altijd nog op grond van de verkeersopvat-
tingen kan worden toegerekend, zo stelt Sieburgh. Een gesubjectiveerd schuldbe-
grip is bovendien de bedoeling van de wetgever geweest. Aangetekend zij echter
dat hoewel onrechtmatigheid en schuld aparte vereisten zijn21, dit onderscheid
wel enigszins kan worden gerelativeerd.22 In de praktijk zal vaak toch een zekere
mate van objectivering plaatsvinden, in de zin dat zal worden bekeken wat van
een gemiddeld persoon in gelijke omstandigheden kan worden verwacht.23

Sieburgh wijst er zelf overigens ook op dat bij het vaststellen van schuld de rech-
ter uitgaat van het vermoeden dat de dader een doorsneepersoon is en dat schuld
wordt vermoed aanwezig te zijn.24 Voorts is van belang op te merken dat de
schuldvraag soms reeds met het vaststellen van de onrechtmatigheid (min of
meer) is beantwoord, omdat opzet of schuld bestanddeel van de overtreden wet-
telijke norm is òf omdat wetenschap van een bepaald feit bestanddeel van de
ongeschreven zorgvuldigheidsnorm vormt.25 Juist bij aansprakelijkheid op grond
van de maatschappelijke betamelijkheid impliceert het oordeel dat onrechtmatig
is gehandeld veelal ook de aanwezigheid van schuld.26 Het verschil tussen beide
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20. Sieburgh 2000, p. 157-161 en 2001, p. 586-587. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 76
met verdere literatuurverwijzingen en Jansen (Onrechtmatige daad I), art. 162 lid 3, aant. 6.

21. Van Dam (2003, nr. 704) wijst in dit verband op HR 22 juni 1979, NJ 1979, 535, m.nt. GJS
(Vinylacetaat), waarin de HR overwoog: ‘Ook bij schade veroorzaakt door bijzonder gevaar
opleverende zaken die iemand onder zijn opzicht heeft, moeten onrechtmatigheid en schuld
worden vastgesteld wil aansprakelijkheid kunnen worden aangenomen.’

22. Zie ook Rogmans 2007, nr. 57 en 58.
23. Jansen (Onrechtmatige daad I), art. 162 lid 3, aant. 6; Van Dam 2003, nr. 704. Vgl. Asser/Hart -

kamp 2006 (4-III), nr. 76.
24. Sieburgh 2000, p. 167.
25. Een bekend voorbeeld is HR 22 november 1974, NJ 1975, 149, m.nt. GJS (Broodbezorger).

Zie hierover en over andere gevallen Jansen (Onrechtmatige daad I), art. 162 lid 2, aant. 88.6
en art. 162 lid 3, aant. 7. Zie ook HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90
(Voorsluijs). Anders: Sieburgh 2001, p. 587, die ook kritiek heeft op HR 2 februari 2002, RvdW
2001, 46 waarin een subjectief element in de zorgvuldigheidsnorm is opgenomen, waardoor
met het schenden daarvan de schuld gegeven is. Sieburgh gaat in haar dissertatie (2000, p. 85-
95) uitgebreid in op de argumenten voor een objectieve uitleg van onrechtmatigheid. Ik noem
o.a. haar argument dat subjectieve elementen in de onrechtmatigheidsnorm de mogelijkheid
belemmeren toe te rekenen op grond van de verkeersopvattingen en aansprakelijkheid op
grond van art. 6:170 BW aan te nemen. Ik kom hierop nog terug in hoofdstuk 3. Ik wijs voorts
op het interessante artikel van K.J.O. Jansen, ‘Het subjectieve element van de onrechtmatig-
heid. Over de structuur van art. 6:162 BW’, NTBR 2007, p. 222-228. Het subjectieve element
van de onrechtmatigheid kan volgens hem een belangrijk functie vervullen bij de opzettelijke
schadetoebrenging (namelijk bij vergoeding van smartengeld in geval van shockschade) en bij
schadetoebrenging door zuiver nalaten (zoals het geval was in het hiervoor genoemde Brood -
bezorger-arrest). 

26. Rogmans 2007, nr. 57.
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benaderingen is in de praktijk ook minder groot dan het in eerste instantie lijkt,
omdat Sieburgh persoonlijke verwijtbaarheid ruim opvat; gevallen die door ande-
ren als objectieve schuld worden aangemerkt, schaart zij onder persoonlijke ver-
wijtbaarheid.27

Schade, causaal verband en relativiteit

De derde voorwaarde voor aansprakelijkheid is dat er schade is geleden. Onder
schade verstaat art. 6:95 BW vermogensschade of ander nadeel. Niet voor alle
vorderingen die op onrechtmatige daad kunnen worden gebaseerd, is echter ver-
eist dat schade is geleden. De derde jegens wie onrechtmatig is gehandeld dan wel
dreigt te worden gehandeld, kan een verbod vorderen tot het plegen van de
onrechtmatige daad (dan wel een bevel tot het verrichten van een handeling waar-
van het nalaten onrechtmatig is), waaraan een vordering tot betaling van een
dwangsom kan worden verbonden (art. 611a Rv). Voor deze vorderingen is niet
vereist dat er reeds schade is geleden. Overigens is evenmin schuld aan de zijde
van de gedaagde vereist.28 In geval een onrechtmatige daad is gepleegd, kan de
derde voorts de volgende vorderingen instellen: schadevergoeding in geld of
natura, herstel in de vorige toestand, een verklaring voor recht dat de gepleegde
daad onrechtmatig is, een rectificatie of een combinatie van deze vorderingen.29

Daarvoor is wel vereist dat schade is geleden en dat de daad aan de dader kan
worden toegerekend.

De schade moet bovendien zijn veroorzaakt door de onrechtmatige gedraging;
er moet causaal verband zijn tussen schade en daad (conditio sine qua non-ver-
band). Dit wordt ook wel het feitelijk causaal verband genoemd. Als dit feitelijk
causaal verband vaststaat, moet voorts zijn voldaan aan het in art. 6:98 BW
genoemde juridisch causaal verband, dat een normatieve toets betreft.30 Ingevolge
art. 6:98 BW dient de rechter bij het bepalen of de schade voor rekening van de
pleger van de onrechtmatige daad kan worden gebracht de leer van de redelijke
toerekening te hanteren.31 De dader hoeft niet alle schade die in enig (ver) ver-
wijderd verband staat met de gedraging te vergoeden. Schadevergoeding kan
daarom slechts worden verkregen indien er zodanig verband bestaat tussen de
onrechtmatige gedraging en de schade, dat deze schade aan hem, in verband met
de omstandigheden van het geval, als een gevolg van de onrechtmatige daad kan
worden toegerekend. Het begrip ‘toerekenen’ heeft hier dus een andere betekenis
dan toerekenen van de daad aan de dader ingevolge lid 3 van art. 6:162 BW.
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27. Indien bijvoorbeeld iemand ondanks zijn gebrek aan capaciteiten handelt, is dit persoonlijk
verwijtbaar: Sieburgh 2000, p. 163-164.

28. Zie hierover uitgebreider Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 116-118a.
29. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 116-118a.
30. Zie hierover nader Verheij 2005, nr. 12 en 18.
31. Deze leer van de redelijke toerekening was voor de invoering van art. 6:98 BW reeds in de

rechtspraak aanvaard. Zie o.a. HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84 en HR 8 februari 1985, NJ 1986,
137. 
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De laatste voorwaarde voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is dat
aan de relativiteitseis van art. 6:163 BW is voldaan, ook wel de Schutznorm -
theorie genoemd. De norm die door de dader is geschonden moet de strekking
hebben de benadeelde tegen de geleden schade te beschermen. Indien de norm
een andere strekking heeft, dan is er geen verplichting tot schadevergoeding.32

Desondanks kan aansprakelijkheid bestaan, indien de zogenaamde correctie-
Langemeijer van toepassing is. Deze correctie houdt in dat, hoewel de geschon-
den norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die
heeft geleden, en de schending van de norm dus op zichzelf genomen geen aan-
sprakelijkheid voor die schade schept, nochtans daarvoor aansprakelijkheid
bestaat omdat onder de omstandigheden van het geval die schending bijdraagt tot
het oordeel dat een zorgvuldigheidsnorm is geschonden die wèl bescherming
biedt tegen die schade.33 Het relativiteitsvereiste kan met name bij de schending
van wettelijke verplichtingen de aansprakelijkheid (van vooral de overheid), die
anders veel te ruim zou uitvallen, indammen.34

2.3 Criteria voor daderschap van rechtspersonen 

2.3.1 Historische ontwikkeling: van orgaancriterium naar maatschappelijk
verkeerscriterium 

Van orgaancriterium naar maatschappelijk verkeerscriterium

Een rechtspersoon is een constructie van het recht. Hij kan uit zijn aard niet zelf
handelen in feitelijke zin. Hij handelt feitelijk door middel van gedragingen van
natuurlijke personen.35 De vraag kan dan ook worden opgeworpen of een rechts-
persoon wel uit eigen onrechtmatige daad aansprakelijk kan worden gesteld en zo
ja, hoe het daderschap dan dient te worden vastgesteld. 
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32. Zie o.a. HR 25 mei 1928, NJ 1928, p. 1688 en HR 17 januari 1958, NJ 1961, 568 (Tandartsen).
Zie over de relativiteitsleer verder Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 95-115. Zie voor recente
gevallen waarin op grond hiervan aansprakelijkheid is afgewezen o.a.: HR 7 mei 2004, NJ
2006, 281 (Duwbak Linda); HR 10 november 2006, LJN AY9317, NJ 2008, 491, m.nt.
Vranken, JA 2007, 20, m.nt. Van Kogelenberg, JIN 2007, 28 (Zorgverzekeraars) en HR 13 april
2007, JA 2007, 93, m.nt. Van Maanen, JB 2007, 100, JV 2007, 322, JIN 2007, 261 (Iranese
vluchteling). 

33. HR 10 november 2006, LJN AY9317, NJ 2008, 491, m.nt. Vranken, JA 2007, 20 m.nt. Van
Kogelenberg, JIN 2007, 28 (Zorgverzekeraars), r.o. 3.3.5. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-
III), nr. 102.

34. Zie o.a. Verheij 2005, nr. 12 en 14. Zie voor de nauwe samenhang die bestaat tussen relativi-
teitsvereiste en onrechtmatigheid, met name in geval van ongeschreven zorgvuldigheidsnor-
men: HR 30 september 1994, NJ 1996, 196, m.nt. Brunner (Staat/Shell), r.o. 3.8.4.
Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 99-101 verdedigt echter een veel ruimer toepassingsbereik
van het relativiteitsvereiste.

35. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2005, 90 (Voorsluijs), r.o. 3.6. Zie ook Asser/Van
der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 145.
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In de literatuur is over de grondslag voor aansprakelijkheid van rechtsperso-
nen uit onrechtmatige daad in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw
hevig gedebatteerd, hetgeen verband hield met verschillende theorieën over de
rechtspersoon als rechtssubject. De belangrijkste theorieën zijn de orgaantheorie
en de fictieleer, waarvan ik hierna een korte schets geef. Voor een uitgebreide
beschrijving van deze en andere theorieën verwijs ik naar andere literatuur.36 De
fictieleer is door Von Savigny geïntroduceerd en had vooral in de negentiende
eeuw grote aanhang. De fictieleer gaat ervan uit dat alleen de mens van nature
rechtssubject is en dat de rechtspersoon een fictie is, een abstract en leeg wezen.
De rechtspersoon heeft daarom in deze leer vertegenwoordigers nodig om te kun-
nen handelen. Hij kan als fictief wezen voorts geen schuld of geestesgesteldheid
hebben; aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is daardoor niet goed denkbaar
zonder met allerlei ficties te werken. Vanwege deze problemen is een andere theo-
rie in de literatuur opgekomen waarin de rechtspersoon juist wel heel goed aan-
sprakelijk kan zijn uit onrechtmatige daad. De door Von Gierke bedachte orgaan-
theorie gaat ervan uit dat de rechtspersoon een reëel wezen is, dat handelt via zijn
organen; vertegenwoordiging is niet nodig omdat de rechtspersoon zelf kan han-
delen en willen via zijn organen. De orgaantheorie stoelt op een analogie tussen
mens en rechtspersoon, waardoor de rechtspersoon zelfs een bewustzijn wordt
toegedacht. Rechtspersoon en zijn organen worden in deze theorie met elkaar ver-
eenzelvigd. 

In de rechtspraak is aan de dogmatische, theoretische grondslag van de aan-
sprakelijkheid van rechtspersonen uit onrechtmatige daad nauwelijks aandacht
besteed. Wel is in de rechtspraak steeds aangenomen dat de rechtspersoon uit
onrechtmatige daad aansprakelijk kan zijn. Daarbij werd sinds het begin van de
twintigste eeuw doorgaans het orgaancriterium gehanteerd.37 De Hoge Raad heeft
in Het Noorden/NHL-arrest uit 1955 bevestigd dat het orgaancriterium beslissend
is voor het vaststellen of de rechtspersoon een onrechtmatige daad heeft ge -
pleegd:

‘Dat toch niet het enkele feit dat aan iemand door de rechtspersoon vertegen-
woordigingsbevoegdheid is verleend, doch de omstandigheid dat de bijzonde-
re verhouding aanwezig is, waarin hij als orgaan tot de rechtspersoon staat, de
rechtspersoon voor de onrechtmatige daden, welke hij alsdan als orgaan bin-
nen den formelen kring van zijn bevoegdheid verricht, aansprakelijk doet zijn,
wijl dan zijn handelen met dat van de rechtspersoon is te vereenzelvigen.’38
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36. Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van deze theorieën o.a. Timmerman 2000a, p. 115-124;
Hoekzema 2000, p. 81-93; Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 1, 2 en 112;
Pitlo/Löwensteyn 1986, p. 14-16.

37. Zie o.a. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 112; Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr.
256 en Hoekzema 2000, p. 87-92.

38. HR 10 juni 1955, NJ 1955, 522, m.nt. Rutten (Het Noorden/NHL).
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Volgens de Hoge Raad konden dus alleen de handelingen die in hoedanigheid
door het orgaan zijn verricht onrechtmatige handelingen van de rechtspersoon
opleveren. Het resultaat was dat het handelen van het orgaan met dat van de
rechtspersoon werd vereenzelvigd. Dit alles wijst erop dat de Hoge Raad de zoge-
naamde orgaantheorie toepaste.

Aan de orgaantheorie kleven echter bezwaren. In de eerste plaats gaat de theo-
rie uit van een vereenzelviging van het handelen van het orgaan met dat van de
rechtspersoon, waardoor de eigen gedraging en eventuele aansprakelijkheid van
het orgaan buiten beeld raakt. Toch heeft de Hoge Raad al in 1927 beslist dat de
aansprakelijkheid van de rechtspersoon de aansprakelijkheid van het handelende
orgaan niet uitsluit, hetgeen niet strookt met de orgaantheorie.39 Een tweede
bezwaar van de orgaantheorie is dat het soms lastig vast te stellen blijkt wat pre-
cies onder het begrip orgaan van de rechtspersoon moet worden verstaan. De
Hoge Raad heeft ook nooit beslist wat hieronder (in algemene zin) moet worden
verstaan.40 Niet alleen vanwege het feit dat het begrip vaag en moeilijk te defi-
niëren is, maar ook omdat het een formeel criterium is, dat te weinig ruimte biedt
voor aansprakelijkheid van de rechtspersoon, is in de literatuur kritiek geuit op
het orgaancriterium.41 Volgens Van der Grinten dient daarom beslissend te zijn of
de gedraging in het maatschappelijk verkeer als een gedraging van de rechtsper-
soon heeft te gelden.42 Een groot aantal feitelijke handelingen, zoals het verwek-
ken van stank en lawaai, is immers niet of nauwelijks terug te voeren op indivi-
dualiseerbaar menselijk handelen. Ook reclameboodschappen en het in het ver-
keer brengen van producten worden in het maatschappelijk verkeer gezien als
activiteiten van de rechtspersoon, zo stelt hij.

De Hoge Raad heeft de opvatting van Van der Grinten gevolgd in het befaam-
de Kleuterschool Babbel-arrest uit 1979.43 In casu werd de gemeente door een
aannemer aansprakelijk gesteld voor onjuiste uitlatingen die één van haar wet-
houders had gedaan over de oorzaak van het instorten van een plafond in Kleuter -
school Babbel, door welke uitlatingen de betrokken aannemer schade had gele-
den. Hoewel de wethouder geen orgaan is van de gemeente kan toch aansprake-
lijkheid uit eigen onrechtmatige daad van de gemeente jegens de aannemer wor-
den aangenomen. Volgens de Hoge Raad is namelijk niet beslissend of de wet-
houder in de Gemeentewet als orgaan van de gemeente wordt erkend: 

‘De gedragingen van een wethouder kunnen immers ook dan een onrechtma-
tige daad van de Gemeente opleveren, wanneer zij in het maatschappelijk ver-
keer als gedragingen van de Gemeente hebben te gelden. Aangenomen moet
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39. HR 25 november 1927, NJ 1928, 364 (Kretschmar/Mendes de Leon). Zie hierover ook
Timmerman 2000a, p. 117.

40. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 257.
41. Zie o.a. Van Schilfgaarde 1980, p. 251 e.v.; Wachter 1984, p. 79 e.v.; Asser/Van der

Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 147. 
42. Asser/Van der Grinten 1978 (2-I), p. 115-118.
43. HR 6 april 1979, NJ 1980, 34, m.nt. Brunner (Kleuterschool Babbel). 
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worden dat dit het geval is, wanneer de gedragingen van een wethouder van
onderwijs bestaan in het doen van uitlatingen in zijn hoedanigheid ter zake
van de aansprakelijkheid voor gebreken in de bouw van een in de gemeente
gevestigde kleuterschool.’ 

Met dit criterium heeft de Hoge Raad een open norm gegeven ter bepaling van
het daderschap van rechtspersonen. De opvattingen in het maatschappelijk ver-
keer moeten immers steeds in het concrete geval worden ingevuld. In casu lever-
den de onjuiste uitlatingen van de wethouder een onrechtmatig handelen van de
gemeente, omdat de uitlatingen door de wethouder in zijn functie zijn gedaan en
een onderwerp betreffen dat op zijn werkterrein ligt.

Vereenzelviging of toerekening?

In een arrest uit 2005 heeft de Hoge Raad een toelichting gegeven op de achter-
grond en rechtvaardiging van de in het Kleuterschool Babbel-arrest geformuleer-
de maatstaf: 

‘In dat arrest is ter beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden
een onrechtmatig handelen of nalaten als eigen onrechtmatig handelen aan
een rechtspersoon kan worden toegerekend, als norm aanvaard of het hande-
len of nalaten in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als handelen of
nalaten van de rechtspersoon zelf. Een dergelijke maatstaf biedt een oplossing
voor het probleem dat een juridische constructie als een rechtspersoon slechts
door natuurlijke personen aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen.
Toerekening van onrechtmatige gedragingen aan de rechtspersoon wordt dan
mede gerechtvaardigd doordat de in feite handelende persoon en de rechts-
persoon aan wie dat handelen wordt toegerekend, vanuit het perspectief van de
benadeelde tot op zekere hoogte met elkaar zijn te vereenzelvigen.’44

Een aantal opmerkingen zou ik bij deze overwegingen willen plaatsen. In de eer-
ste plaats blijkt uit het arrest dat het maatschappelijk verkeerscriterium slechts
ziet op de toerekening van gedragingen van anderen als eigen gedraging aan de
rechtspersoon. Het maatschappelijk verkeerscriterium komt eerst in beeld, indien
het handelen of nalaten45 van anderen voor het vaststellen van de onrechtmatige
daad van de rechtspersoon relevant is. Zo is toerekening van gedragingen van
anderen als eigen gedraging aan de rechtspersoon niet nodig, in geval de rechts-
persoon wordt verweten een op hem rustende verplichting om te doen te hebben
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44. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs), r.o. 3.6. Zie over dit arrest
ook Spanjaard 2006, p. 283-287 en Tjong Tjin Tai 2005.

45. Ook een nalaten een besluit te nemen door een orgaan kan aan de rechtspersoon als onrecht-
matige daad worden toegerekend. Zie hierover Timmerman 2000a, p. 122 die in dit verband
wijst op HR 29 november 1996, NJ 1997, 345. Zie ook Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004
(2-I), nr. 148.
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geschonden (nalaten). De onrechtmatige daad kan dan los van de gedragingen
van anderen worden vastgesteld. De rechtspraak ziet dus slechts op het zoge-
naamde functioneel daderschap van de rechtspersoon, niet op het eigen/recht -
streeks daderschap van de rechtspersoon.46 Ik kom hierop in hoofdstuk 9 nog uit-
gebreid op terug, als ik een vergelijking maak met de strafrechtelijke rechtspraak
over daderschap van rechtspersonen. 

In de tweede plaats is opmerkelijk dat de Hoge Raad spreekt over onrechtma-
tig (mijn curs.; SdV) handelen of nalaten dat aan de rechtspersoon als eigen
onrechtmatig handelen kan worden toegerekend. In het Kleuterschool Babbel-
arrest ging het nog om ‘gedragingen van de wethouder’ die een eigen onrechtma-
tige daad van de gemeente opleveren en niet om ‘onrechtmatige gedragingen van
de wethouder’. Dit laatste is mijns inziens juister. Hoewel het handelen of nala-
ten soms óók een onrechtmatig handelen of nalaten (in hoedanigheid) van de
functionaris/het orgaan kan zijn, is voor toerekening aan de rechtspersoon op
zichzelf niet vereist dat degene die de feitelijke handeling heeft verricht zelf óók
onrechtmatig heeft gehandeld. Het is immers mogelijk dat de geschonden norm
slechts tot de rechtspersoon is gericht en dan kàn de natuurlijke persoon niet eens
zelf onrechtmatig handelen. Ook kunnen meer natuurlijke personen betrokken
zijn geweest bij een complex van feitelijke handelingen dat als eigen onrechtma-
tige daad van de rechtspersoon heeft te gelden of is het feitelijk handelen hele-
maal niet terug te voeren op individualiseerbaar menselijk handelen (bijvoorbeeld
hinder of stank).47

De derde opmerking over het arrest betreft de motivering van de Hoge Raad
waarom eigen daderschap van de rechtspersoon kan worden aangenomen. Het
‘maatschappelijk verkeerscriterium’ biedt een oplossing voor het probleem dat
een juridische constructie als de rechtspersoon slechts door middel van natuurlij-
ke personen aan het maatschappelijke verkeer kan deelnemen, aldus de Hoge
Raad. Het criterium vormt als het ware de brug tussen de juridische realiteit van
de rechtspersoon als rechtssubject en de fysieke, maatschappelijke realiteit waar-
in de rechtspersoon slechts door middel van natuurlijke personen kan opereren.
Toerekening is volgens de Hoge Raad mede gerechtvaardigd doordat de in feite
handelende persoon en de rechtspersoon vanuit het perspectief van de benadeel-
de tot op zekere hoogte (mijn curs.; SdV) met elkaar zijn te vereenzelvigen, met
andere woorden het argument van eenheid van onderneming. Opmerkelijk is dat
de Hoge Raad in één zin de woorden ‘toerekening’ en ‘vereenzelviging’ gebruikt.
Het gaat in de woorden van de Hoge Raad echter om ‘het perspectief van de bena-
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46. Onder functioneel daderschap begrijp ik de aansprakelijkheid van een rechtssubject voor de
gedraging van een ander rechtssubject; de Hoge Raad heeft voor het strafrecht functioneel
daderschap van natuurlijke personen op deze wijze opgevat: HR 13 oktober 2003, NJ 2006,
328 (Zijpe). In de strafrechtelijke literatuur wordt echter ook wel van een ruimer begrip
functioneel daderschap uitgegaan, zie nader de hoofdstukken 5 en 6.

47. Zie ook Klaassen 2000, p. 14-15; Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 147;
Hoekzema 2000, p. 148-150, 181 en Timmerman 2000a, p. 122. Zie ook Pitlo/Löwensteyn
1986, p. 71 en Menu 1994, p. 137-138. 
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deelde’ en om vereenzelviging ‘tot op zekere hoogte’. Vereenzelviging lijkt de
Hoge Raad dan ook meer als beeldspraak te gebruiken. Deze constateringen zijn
van belang omdat over het gebruik van vereenzelviging en toerekening in verband
met de eigen onrechtmatige daad van de rechtspersoon in de literatuur verschil
van mening bestaat. Hoewel de Hoge Raad in het Kleuterschool Babbel-arrest
met de orgaantheorie48 – waarin de rechtspersoon met zijn organen wordt ver-
eenzelvigd – heeft gebroken, spreken sommige auteurs in dit verband toch (ook)
over vereenzelviging.49 Timmerman heeft erop gewezen dat het bezwaar van het
gebruik van de term vereenzelviging is, dat het begrip erop lijkt te wijzen dat aan
de eigen identiteit van de handelende natuurlijke persoon (zijn rechtssubjectivi-
teit) wordt voorbijgegaan. Vereenzelviging dient slechts te worden gebruikt voor
de situatie dat er eigenlijk geen twee rechtssubjecten horen te zijn.50 In casu gaat
het echter niet om het op één hoop gooien van twee rechtssubjecten, maar om de
toerekening van een gedraging van de ene persoon aan de andere, aldus Timmer -
man. In de literatuur is tegen het begrip ‘toerekenen’ als bezwaar aangevoerd dat
het verwarring kan scheppen, omdat het ook wordt gebruikt voor de toerekening
van de daad aan de dader in de zin van lid 3 van art. 6:162 BW. Volgens Hoek -
zema roept de term bovendien associaties op met vertegenwoordiging, terwijl de
constructie van het aanmerken van gedrag als eigen gedrag van de rechtspersoon
niet kan worden verklaard met vertegenwoordiging.51 Volgens Sieburgh kunnen
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48. Timmerman 2000a, p. 117-120.
49. Zie bijv. Klaassen (2000, p. 11) die beide termen gebruikt. Zie ook Oldenhuis (Onrechtmatige

daad VIII.7), aant. 9 e.v. die eveneens spreekt over vereenzelviging en toerekening. Zie voorts
de disseratie van Hoekzema uit 2000 (hoofdstuk 3 en 4), die de constructie van het rechtens als
eigen gedraging aanmerken van de gedraging van een ander als vereenzelvigingsleer presen-
teert. Deze leer/constructie kan volgens hem worden verklaard door uit te gaan van een juri-
disch handelingsbegrip. Zie voorts Kortmann 1992, p. 796, die aldaar vereenzelviging in de zin
van (een versie van) de ‘oude’ orgaantheorie lijkt te verdedigen.

50. Timmerman 2000a, p. 118-119 en 154-159. Zie over de zeer beperkte mogelijkheden die de
Hoge Raad voor de techniek van vereenzelviging ziet om misbruik van identiteitsverschil te
pareren: HR 9 juni 1995, NJ 1996, 213 (Krijger/Citco) en HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698,
m.nt. Maeijer (Rainbow).

51. Hoekzema 2000, p. 171-174. Het aanmerken van gedrag als eigen gedrag bestempelt Hoek -
zema als vereenzelvigingsleer. Deze leer kan volgens hem verklaard worden door uit te gaan
van een juridisch handelingsbegrip, dat niet alleen voor rechtspersonen maar ook voor natuur-
lijke personen geldt. Van juridisch handelen is volgens hem sprake als 1) feitelijk is gehandeld
of 2) als een (feitelijke) gedraging van een ander rechtens geldt als zijn eigen gedraging. Het
daderschap van een rechtspersoon kan alleen op grond van de tweede mogelijkheid intreden.
Voor de vaststelling van daderschap is feitelijk handelen dus wel van belang. Ik merk op dat,
hoewel volgens Hoekzema (2000, p. 165) de aansprakelijkheid van de rechtspersoon geen aan-
sprakelijkheid is voor het gedrag van anderen (omdat de rechtspersoon zelf juridisch kan han-
delen), ook Hoekzema uiteindelijk aanknoopt bij feitelijke handelingen. Ook Hoekzema komt
niet heen om het feit dat op de één of andere manier feitelijk optreden van anderen voor reke-
ning van de rechtspersoon wordt gebracht. Zie ook Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-
I), nr. 145. Ik merk op dat hetgeen Hoekzema als vereenzelvigingsleer en juridisch hande-
lingsbegrip presenteert in het strafrecht wel als functioneel daderschap wordt aangemerkt. Ik
kom daarop in hoofdstuk 5 en 6 nog terug. Het is ook mogelijk om geheel los van het  →
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beide termen – vereenzelviging en toerekening – tot verwarring aanleiding geven
en zij pleit er daarom voor aansluiting te zoeken bij de in het Kleuterschool
Babbel-arrest gebruikte terminologie van ‘te gelden heeft’ of ‘aanmerken’ dan
wel ‘opleveren’.52

Ik merk op dat het begrip toerekenen óók wordt gebruikt in het kader van het
vaststellen of er causaal verband bestaat tussen daad en schade. Het gebruik van
toerekenen in verschillende situaties hoeft mijns inziens niet verwarrend te zijn
als de rechter maar duidelijk maakt in welke context het begrip wordt gebruikt.53

Voorts wijs ik er op dat de Hoge Raad in voornoemd arrest uit 2005 expliciet
spreekt over het toerekenen van een gedraging aan de rechtspersoon. De term ver-
eenzelviging, die daarin ook wordt gebezigd, lijkt mij als gezegd slechts als
beeldspraak bedoeld. Ik meen dan ook dat in het kader van het daderschap van
rechtspersonen dient te worden gesproken van ‘toerekening’. De rechtspersoon
kan – zoals Timmerman stelt – alleen bij de gratie van toerekening in het rechts-
leven functioneren:

‘Men zou ook kunnen zeggen dat als gevolg van toerekening de formeel opge-
richte rechtspersoon een meer dan formele betekenis krijgt. De rechtspersoon
is onder het geldende recht meer dan een fictie, maar ook minder dan volle-
dige realiteit. Zijn realiteit blijft als rechtsfiguur in het recht steken. De rechts-
persoon bestaat dankzij zijn erkenning door het recht. Hij krijgt echter
ondanks toerekeningen geen stoffelijke realiteit. Hij is even reëel als elk ander
juridisch begrip dat naar iets niet-stoffelijks verwijst, zoals een octrooi of een
auteursrecht. Deze zaken kan men, evenals een rechtspersoon, ook niet vast-
pakken.’54

Opgemerkt zij ten slotte dat de Hoge Raad (inmiddels) ook in het strafrecht in het
kader van het daderschap van rechtspersonen gebruik maakt van de term ‘toere-
kenen’. Ik kom daarop in hoofdstuk 5 (daderschap van de rechtspersoon in het
strafrecht) en hoofdstuk 9 (vergelijking met het privaatrecht) terug.

Een aanvullende rol voor het orgaancriterium?

In de literatuur is de vraag opgeworpen of er na de introductie van het maat-
schappelijk verkeerscriterium nog wel een rol is weggelegd voor het orgaancrite-
rium bij de vaststelling van eigen daderschap van rechtspersonen. Maeijer ziet

52

fysieke handelen van anderen tot daderschap van rechtspersonen te concluderen, namelijk door
de verantwoordelijkheid van de rechtspersoon als uitgangspunt te nemen en daderschap aan te
nemen indien de schade is veroorzaakt doordat de organisatie niet behoorlijk heeft
gefunctioneerd. Een dergelijke opvatting wordt door Löwensteyn verdedigd. Ik kom daarop
hierna nog kort terug.

52. Sieburgh 2001, p. 585. In deze zin ook: Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 258.
53. Vgl. Van 1995, p. 186.
54. Timmerman 2000a, p. 135.
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voor het orgaancriterium een zelfstandige rol weggelegd; het maatschappelijk
verkeerscriterium en het orgaancriterium vullen elkaar volgens hem aan.55 Het
belang van het orgaancriterium is volgens Maeijer gelegen in het feit dat het han-
delen of nalaten van een orgaan binnen de formele kring van zijn bevoegdheid
vrijwel steeds als gedraging van de rechtspersoon heeft te gelden. Volgens
Maeijer is van ‘orgaan’ sprake bij een min of meer algemene bevoegdheid de
rechtspersoon te vertegenwoordigen (ongeacht of deze berust op wet of statuten),
zij het dat deze kan liggen op een beperkt werkgebied. Over de inhoud van het
begrip orgaan bestaan echter ook andere opvattingen56, waardoor niet duidelijk is
wat nu in het algemeen onder het begrip moet worden verstaan. Volgens Van
Schilfgaarde kan de zelfstandige rol van het orgaancriterium uit de overwegingen
in het Kleuterschool Babbel-arrest zelf worden afgeleid – de Hoge Raad spreekt
immers van ‘ook dan’ – en voorts is het orgaancriterium nog expliciet toegepast
in een arrest uit 1994.57 Ik wijs er op dat er ook rechtspraak van de Hoge Raad
van latere datum is, waarin het orgaancriterium niet is gebruikt, terwijl dit wel
voor de hand had gelegen.58

Van der Grinten acht het maatschappelijk verkeerscriterium daarentegen
beslissend en voldoende. Daarbinnen kan het orgaancriterium volgens hem nog
wel een nuttige rol vervullen, omdat een gedraging door een orgaan in de regel
als een gedraging van de rechtspersoon heeft te gelden.59 Ook Hoekzema neemt
het maatschappelijk verkeerscriterium (Babbelcriterium) als uitgangspunt en ziet
het orgaancriterium als een bijzondere toepassing daarvan.60 Ik sluit mij bij laatst-
genoemde schrijvers aan, omdat deze benadering vanuit dogmatisch oogpunt en
praktisch gezien valt te prefereren. Het draait in de kern steeds om de vraag of de
gedraging van een ander aan de rechtspersoon kan worden toegerekend als eigen
gedraging. Die ander kàn een orgaan zijn, maar als gezegd is het begrip orgaan
niet altijd duidelijk omlijnd en voorts kan niet worden uitgesloten dat het hande-
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55. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 113. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr.
258; Klaassen 2000, p. 11 en Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 60.

56. Zie hierover uitgebreid Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 257. Hierin wordt uitgegaan van de
volgende omschrijving: ‘Een persoon of college, krachtens wet of statuten bevoegd de wil van
de betrokken corporatie tot stand of tot uiting te brengen. Onder de daarmede bedoelde han-
delingen vallen het nemen van – zowel naar buiten als intern werkende – beslissingen en
besluiten en het aangaan van rechtshandelingen.’

57. Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 60, die wijst op HR 2 september 1994, NJ 1995, 660. In deze zin
ook: Oldenhuis 1998, nr. 69 en Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 13. Zie ook Van
Schilfgaarde 1980, p. 252.

58. HR 25 juni 1999, NJ 2000, 33, m.nt. PAS (B. BV/Br. BV), waarop ook wordt gewezen door
Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 148. Aangetekend zij echter dat het in deze
zaak niet ging om een onrechtmatige daad van de rechtspersoon, maar om de vraag of een
huurovereenkomst wegens wanprestatie door de verhuurder-BV kon worden ontbonden, waar-
bij de oorzaak van de wanprestatie was gelegen in een gedraging van de directeur van de huur-
der-BV, die aan de huurder-BV op grond van de verkeersopvattingen werd toegerekend. 

59. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 148.
60. Hoekzema 2000, p. 198-200.
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len van een orgaan niet steeds aan de rechtspersoon kan worden toegerekend.61

Daarom zijn, hoewel beide benaderingen in de praktijk doorgaans tot hetzelfde
resultaat zullen leiden, óók voor het beoordelen of het handelen van een orgaan
als eigen handelen van de rechtspersoon heeft te gelden de maatschappelijke ver-
keersopvattingen daaromtrent bepalend.62

2.3.2 Toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium 

Gezichtspunten

Als gezegd is het maatschappelijk verkeerscriterium een open criterium dat in het
concrete geval door de rechter dient te worden ingevuld. Het Kleuterschool
Babbel-arrest zelf geeft weinig duidelijke aanknopingspunten voor het antwoord
op de vraag wanneer gedragingen in het maatschappelijke verkeer als gedragin-
gen van de rechtspersoon hebben te gelden. Zoals in het slot van de vorige para-
graaf al is beschreven, is algemeen aanvaard dat het handelen of nalaten van een
orgaan in hoedanigheid begaan (in de uitoefening van de taak) in de regel als
eigen handelen aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Ook bestaat in de
literatuur overeenstemming over het toerekenen van gedragingen aan de rechts-
persoon die niet zijn te herleiden tot individualiseerbaar menselijk handelen, maar
die wel samenhangen met de bedrijfsuitoefening, zoals stank of lawaai.63 Ten aan-
zien van het toerekenen van gedragingen van andere functionarissen dan een
orgaan worden in de literatuur echter een ruime en een meer beperkte toepassing
van het maatschappelijk verkeerscriterium bepleit. 

Volgens sommige schrijvers moet voorzichtigheid worden betracht bij de toere-
kening op grond van de verkeersopvatting van gedragingen van een functionaris
die geen orgaan van de rechtspersoon is. Zo vindt Wachter dat toerekening slechts
kan plaatsvinden ten aanzien van personen die, gezien hun werkterrein, feitelijk
tot de leiding van de organisatie behoren. Hij denkt hierbij aan subbestuurders
aan wie, door grootte of de aard van de organisatie, bepaalde (leidinggevende)
werkzaamheden zijn gedelegeerd.64 Ook volgens andere auteurs dient het te gaan
om leidinggevende functionarissen dan wel functionarissen met een grote mate
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61. Zie hierover ook Hoekzema 2000, p. 190 en de door hem aangehaalde discussie tussen Meijers
en Van der Grinten over de vraag of een verkeersfout van een bestuurder van een rechtspersoon
rechtens kan geleden als een (verkeers)fout van de rechtspersoon. 

62. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 148 ziet voor deze opvatting ook steun in HR
25 juni 1999, NJ 2000, 33. Zie ook Timmerman 2000a, p. 121, die benadrukt dat de feitelijke
positie van de handelende beslissend dient te zijn en niet de formele positie, zoals een statu-
taire positie.

63. Zie o.a. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 150; Timmerman 2000a, p. 120-121;
Klaassen 2000, p. 11-12; Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 60; Hoekzema 2000, p. 202.

64. Wachter 1984, p. 86.
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van zelfstandigheid, zoals een procuratiehouder of filiaalchef.65 Kortmann wil
toerekening eveneens aannemen voor handelingen van lagere ambtenaren die
namens de leidinggevende ambtenaren en de bestuurders worden verricht.66

Er zijn opvattingen waaruit een ruimere visie op de invulling van het maatschap-
pelijk verkeerscriterium blijkt. Zo heeft Brunner in zijn noot in de NJ onder het
Kleuterschool Babbel-arrest een aantal voorbeelden gegeven van handelingen
van ondergeschikten of andere functionarissen die als daden van de rechtspersoon
zijn te beschouwen. Volgens hem zijn handelingen van ondergeschikten of ande-
re functionarissen waardoor de rechtspersoon zelf naar buiten treedt daden van de
rechtspersoon. Hierbij denkt hij met name aan reclame en advertenties en aan
informatie die door bevoegde functionarissen wordt verstrekt.67 Tevens kunnen
volgens hem handelingen die leiden tot oneerlijke concurrentie, schending van
octrooien, modellen, merken en kwalitatieve verplichtingen van de rechtspersoon
een onrechtmatige daad opleveren. Dat de Hoge Raad niet afwijzend staat tegen-
over het toerekenen van handelingen van lagere functionarissen kan worden afge-
leid uit hetgeen hij in een arrest uit 1990 heeft overwogen inzake de aansprake-
lijkheid van Aruba voor onjuiste uitlatingen van haar douaneambtenaren.68 De
Hoge Raad wijst daarin een mogelijke aansprakelijkheid van Aruba niet van de
hand, maar het cassatieberoep wordt verworpen omdat eerst in cassatie is aange-
voerd dat de uitlatingen van de ambtenaren in het maatschappelijk verkeer als
gedragingen van Aruba hebben te gelden, hetgeen een feitelijk onderzoek vraagt
waarvoor in cassatie geen plaats is. Wel overweegt de Hoge Raad nog dat in zo’n
onderzoek met name de positie van de betrokken ambtenaren, de omstandighe-
den waaronder de uitlatingen zijn gedaan en de maatschappelijke opvattingen te
dier zake op Aruba dienen te worden betrokken.

Ook andere auteurs nemen aan dat voor toerekening niet steeds is vereist dat
de handelingen zijn verricht door leidinggevende functionarissen c.q. de bedrijfs-
leiding.69 Volgens Klaassen bestaat er een tendens om, althans in het kader van de
aansprakelijkheidsvraag, kennis en gedrag van functionarissen die namens een
organisatie optreden vrij snel als eigen kennis en gedrag aan deze organisatie toe
te rekenen.70 Een ruime toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium
wordt ook gerechtvaardigd door het feit dat naar buiten toe de organisatie als een-
heid opereert en dat het voor een schadelijdende derde niet altijd duidelijk hoeft
te zijn wie binnen de organisatie precies de schade heeft veroorzaakt. Naast dit
argument van de eenheid van organisatie zijn er nog twee argumenten aan te voe-
ren voor een ruime toerekening van gedrag aan de organisatie, namelijk het feit
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65. Zie o.a. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 113 en Van Schilfgaarde/Winter 2006,
nr. 60. Zie bijvoorbeeld HR 3 november 1982, NJ 1983, 510, m.nt. Maeijer en m.nt. Van Veen.

66. Kortmann 1989, p. 76.
67. HR 6 april 1979, NJ 1980, 34, m.nt. Brunner, nr. 1 (Kleuterschool Babbel). 
68. HR 2 februari 1990, NJ 1990, 384 (Garage Cordia Aruba NV/Het Land Aruba). Zie ook

Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 28. Zie over dit arrest ook uitvoerig: Menu 1994,
p. 125-128.
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dat de rechtspersoon ook profijt heeft van de arbeid van de functionarissen (pro-
fijttheorie) en het feit dat een rechtspersoon in staat is om risico’s als gevolg van
het handelen te spreiden door dit in de prijs van zijn producten of diensten te ver-
disconteren. Deze argumenten liggen ook ten grondslag aan de risico-aansprake-
lijkheid van de werkgever voor onrechtmatige daden van ondergeschikten ex art.
6:170 BW. 

Hoekzema pleit voor een ruime toepassing van het maatschappelijk verkeers-
criterium in de zin dat ook gedragingen van personen buiten de bedrijfsleiding
onder omstandigheden tot toerekening (in zijn woorden: vereenzelviging) als
eigen gedraging aan de rechtspersoon kunnen leiden. Volgens Hoekzema dient
het maatschappelijk verkeerscriterium in het algemeen aan de hand van drie ele-
menten te worden ingevuld71: de strekking van de toepasselijke wetsbepaling, de
positie van de handelende functionaris (Hoekzema noemt deze de aangestelde) en
de concrete gedragingen en omstandigheden. Zijn er meer algemene factoren of
gezichtspunten aan te geven dan de strekking van de wetsbepaling (in casu de
onrechtmatige daad) en de positie van de handelende om het daderschap van de
rechtspersoon te bepalen? In zijn bespreking van de vraag wanneer gedragingen
van lager geplaatste functionarissen aan de rechtspersoon kunnen worden toege-
rekend, noemt Hoekzema als relevante factor of de gedragingen in het maat-
schappelijk verkeer typisch als gedragingen van de rechtspersoon (principaal)
zijn te beschouwen. Gedragingen die typisch samenhangen met de bedrijfsuitoe-
fening kunnen volgens hem gelden als die van de organisatie, ook al zijn deze niet
terug te voeren op gedragingen van de bedrijfsleiding of van organen.72 Hij geeft
daarvan twee voorbeelden uit de rechtspraak: 1) het veroorzaken van geluids-
overlast door laaggeplaatste ondergeschikten in het kader van de bedrijfsuitoefe-
ning geldt als hinder van het bedrijf73 en 2) onjuiste uitlatingen van medewerkers
van het GAK (die verband hielden met hun werkzaamheden voor de bedrijfsver-
eniging) gelden als die van de bedrijfsvereniging.74 In de literatuur worden deze
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69. Hoekzema 2000, p. 201-203; Timmerman 2000a, p. 120-121; Asser/Van der Grinten/Kortmann
2004 (2-I), nr. 150; Klaassen 2000, p. 11-12; Menu 1994, p. 133.

70. Klaassen 2000, p. 11-12. Zij illustreert dit aan de hand van informatieverstrekking van respec-
tievelijk aan een baliemedewerker van een organisatie-rechtspersoon. De informatie die een
cliënt van een bank aan een baliemedewerker van de bank verstrekt, zal vrij snel beschouwd
worden als bij de bank aanwezige informatie en de informatie die door een baliemedewerker
van de afdeling Huisvesting van de gemeente wordt verstrekt over het al dan niet in aanmer-
king komen voor een woonvergunning, zal in de regel als informatie afkomstig van de gemeen-
te worden beschouwd.

71. Hoekzema 2000, p. 107-112, die overigens het maatschappelijk verkeerscriterium aanduidt als
Babbelcriterium. Hoekzema pleit meer in het algemeen voor een brede en algemene toepassing
van het Babbel-criterium, zie daarvoor p. 95-96 en 170. Zie voor een pleidooi voor een brede
toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium reeds Asser/Van der Grinten 1978 (2-I),
p. 115-116. 

72. Hoekzema 2000, p. 201-203.
73. HR 15 mei 1992, NJ 1992, 510.
74. Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297.
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voorbeelden door andere auteurs in aparte categorieën van toerekeningsfactoren
ingedeeld.75 Op zichzelf is dit niet zo vreemd, omdat in het eerste voorbeeld
(geluidsoverlast) het niet zoveel verschil maakt wie die gedraging heeft verricht
(ondergeschikte(n) en/of leidinggevende(n)), terwijl voor het tweede voorbeeld
voor toerekening wel van belang is wat de positie en taak van de handelende func-
tionaris in kwestie was.76 Dit speelt in het bijzonder bij onbevoegd gedane over-
heidstoezeggingen.77 Voor het antwoord op de vraag of het handelen van laagge-
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75. Zie Van Schilfgaarde 1980, p. 253 en Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 11:
gedragingen die niet zijn terug te voeren tot een bepaald individu (zoals geluidsoverlast),
gedragingen die voortvloeien uit het normale bedrijfsgebeuren (zoals het door de onderge -
schikte functionaris overtreden van verplichtingen die voor de rechtspersoon zijn geschreven
als het schenden van octrooien of het voeren van oneerlijke concurrentie) en gedragingen die
zijn terug te voeren tot een functionaris met zelfstandig uit te oefenen bevoegdheden (zoals de
uitlatingen van de GAK-medewerkers uit het tweede voorbeeld).

76. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. In het Kleuterschool Babbel-arrest konden de uitlatin-
gen van de wethouder van onderwijs over de oorzaak van de instorting van het plafond van een
kleuterschool aan de gemeente worden toegerekend als eigen gedraging; het waren uitlatingen
van de wethouder over een gebeurtenis die onder zijn portefeuille (onderwijs) viel. Ook indien
het onderwerp niet rechtstreeks tot de eigen portefeuille van de wethouder zou behoren, kan
toch sprake zijn van toerekening, indien het onderwerp in het concrete geval daarmee zo’n
nauwe samenhang vertoont dat de derde de uitlatingen mocht beschouwen als door de gemeen-
te gedaan: zie Hof ’s-Hertogenbosch 9 november 1992, NJ 1993, 113, waarin het hof oordeel-
de dat de benadeelde derde de uitlatingen van de wethouder van economische zaken als uitla-
tingen van de gemeente kon beschouwen hoewel het onderwerp niet tot zijn eigen portefeuille
behoorde maar tot die van de wethouder van ruimtelijke ordening, omdat het onderwerp in het
concrete geval wel een nauwe samenhang daarmee vertoonde. Dit ligt evenwel anders indien
de wethouder uitlatingen doet over een onderwerp dat geen enkel verband houdt met zijn por-
tefeuille. In dat geval zal toerekening uitblijven ook al zou sprake zijn van uitlatingen die lig-
gen op het terrein van de activiteiten van de gemeente.

77. Zie hierover uitgebreid Menu, p. 11-141; Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 28;
Scheltema & Stoutjesdijk (Onrechtmatige daad V.B), aant. 160. Volgens Menu dient het
Babbel-criterium voor de onbevoegde overheidstoezegging nader te worden ingevuld aan de
hand van de criteria die gelden voor de vraag of nakoming van een toezegging kan worden
afgedwongen; het gaat erom of er sprake is van een toerekenbare schijn van bevoegdheid en of
de burger daarop in redelijkheid mocht afgaan. Daarbij speelt dan ook een rol de persoonlijke
hoedanigheid en onderzoeksplicht van de burger. Een richtinggevend arrest waarin toereke-
ningsfactoren zijn geformuleerd is: HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 (Felix/Aruba), waar-
van de belangrijkste overweging (3.3) aldus luidt: ‘Bij de beoordeling van dit betoog, dat van
wezenlijke aard is, zodat het Hof daaraan niet voorbij had mogen gaan, is mede van betekenis
dat in geval van onderhandelingen tussen een overheidsfunctionaris en een derde die in de
onjuiste veronderstelling verkeert dat deze functionaris ten aanzien van de desbetreffende
materie bevoegd is de overheid te binden, zich omstandigheden kunnen voordoen, waaronder
die onjuiste veronderstelling voor rekening van de overheid dient te komen. Daarbij valt niet
alleen te denken aan het geval dat de onjuiste veronderstelling is gewekt door een gedraging
van het wel bevoegde overheidsorgaan, maar ook aan factoren als: de positie die de handelen-
de functionaris binnen de organisatie van de overheid inneemt en diens gedragingen, de om -
standigheid dat die organisatie en/of de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende
organen van de overheid, als gevolg van onduidelijkheid, onoverzichtelijkheid of ontoeganke-
lijkheid van de desbetreffende regelingen, voor buitenstaanders ondoorzichtig zijn, →
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plaatste functionarissen aan de rechtspersoon kan worden toegerekend, is dus
soms óók (maar niet altijd) de positie en de taak van de handelende functionaris
in kwestie relevant. 

Hoekzema is niet de enige auteur die meer in het algemeen factoren heeft
geformuleerd die de rechter bij de invulling van het maatschappelijk verkeerscri-
terium in het concrete geval van dienst kunnen zijn. Zo noemt Timmerman in zijn
preadvies voor de NJV de strekking van de regeling, de positie van de handelen-
de, de verwevenheid van de onrechtmatige gedraging met de activiteiten die door-
gaans vanuit de rechtspersoon plaatsvinden en de kwestie of sprake is van al dan
niet individualiseerbaar menselijk handelen als relevante factoren die van invloed
kunnen zijn op toerekening aan de rechtspersoon.78 Gelet op het doel van de rege-
ling van de onrechtmatige daad, te weten bescherming bieden aan benadeelde
derden, moeten de maatschappelijke verkeersopvattingen volgens Timmerman
niet al te beperkt worden uitgelegd. Hij benadrukt dat de feitelijke positie en niet
de juridische positie van de handelende doorslaggevend dient te zijn: het gaat
erom in hoeverre bij derden terecht de indruk is ontstaan dat de handelende func-
tionaris over een eigen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen de rechtsper-
soon beschikt. Niet beslissend is of door een orgaan is gehandeld dan wel of spra-
ke is van vertegenwoordigingsbevoegdheid.79 Voor toerekening dient er volgens
hem voorts een intrinsieke band te bestaan tussen het onrechtmatige gedrag en de
gebruikelijke activiteiten van de rechtspersoon. Een voorbeeld van een geval
waarin aansprakelijkheid is afgewezen vanwege het ontbreken van deze band is te
vinden in een arrest van de Hoge Raad uit 1990.80 In deze zaak konden de gedra-
gingen van een leidinggevende bankemployé – de belegging van zwarte gelden –
niet als een eigen gedraging van de bank NCB worden aangemerkt, ook al had de
functionaris een grote beslissingsmacht binnen de bank. Het hoogst ongebruike-
lijke karakter van de gedragingen stond hieraan in de weg.81 Ten slotte ligt toere-
kening meer in de rede naarmate meer functionarissen van de rechtspersoon bij
het handelen betrokken zijn (en het handelen dus minder is te herleiden tot indi-
vidualiseerbaar menselijk handelen), zoals milieuvervuiling. Ik merk nog op dat
in dit verband een extra argument voor toerekening zou kunnen zijn gelegen in
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alsmede eventuele nalatigheid aan de zijde van de overheid om de derde tijdig op de onbe -
voegd heid van de functionaris opmerkzaam te maken.’ Zie hierover ook Ackermans-Wijn
1999, p. 543. Zie over de gevolgen van toezeggingen van wethouders voor de aansprakelijkheid
van de gemeente ook: Ackermans-Wijn 1990, p. 233-238; HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456
(Gemeente Heesch/Reijs) en HR 1 mei 1987, NJ 1988, 949, nt MS (Van Dalen/Gemeente
Aarle-Rixtel).

78. Timmerman 2000a, p. 120.
79. Vgl. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco).
80. Zie voor een voorbeeld waarin vanwege het ontbreken van voldoende verband daderschap van

de rechtspersoon is afgewezen: HR 25 mei 1990, NJ 1990, 576 (NCB) inzake zwart-geld-trans-
acties door een bankemployé.

81. Ik merk op dat toerekening wel in de rede zal liggen indien de directie op de hoogte was of kon
zijn van het plaatsvinden van de verboden gedragingen; ook in het strafrecht wordt dan dader-
schap aangenomen (er is dan voldaan aan het aanvaardingscriterium, zie hoofdstuk 5).
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het feit dat de rechtspersoon voordeel heeft gehad van de gedragingen.82 Voor -
noemde omstandigheden dienen in onderling verband en samenhang te worden
beschouwd en gewogen bij de beoordeling of een bepaald feitencomplex als eigen
gedrag aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. 

Van Schilfgaarde heeft in zijn annotatie bij het Kleuterschool Babbel-arrest
een lijst van (elkaar deels overlappende) factoren opgesomd, die het meer of min-
der aannemelijk maken dat een gedraging als eigen gedraging van de rechtsper-
soon (organisatie) heeft te gelden. Deze komen grotendeels overeen met de reeds
genoemde gezichtspunten.83

Een geheel andere benadering kiest Löwensteyn, die het daderschap van de
rechtspersoon helemaal los van de handelende natuurlijke personen wil vaststel-
len.84 Volgens hem is beslissend of de onrechtmatige handelingen door een be -
hoorlijk functionerende organisatie redelijkerwijze voorkomen hadden kunnen
worden. Indien de organisatie door een rechtspersoon in stand wordt gehouden,
zal deze voor het tekortschieten van de organisatie aansprakelijk zijn. In de opvat-
ting van Löwensteyn betekent een succesvol beroep op een schulduitsluitings-
grond als plotselinge ziekte van leidinggevenden of het niet opvolgen van instruc-
ties door lagere functionarissen dat de rechtspersoon geen onrechtmatige daad
heeft gepleegd. Tegen deze benadering kan worden ingebracht dat deze de aan-
sprakelijkheid van rechtspersonen jegens schadelijdende derden teveel beperkt.
Gelet op het doel van de regeling van de onrechtmatige daad, te weten bescher-
ming van derden, ligt mijns inziens een ruimer toerekeningscriterium in de rede.
Het feit of de interne organisatie wel of niet goed functioneert, dient niet als
daderschapuitsluitende omstandigheid aan de derde te kunnen worden tegenge-
worpen. Dat voor de rechtspersoon op deze wijze een soort van risico-aansprake-
lijkheid ontstaat, is inherent aan de aard en constructie van de rechtspersoon; de
rechtspersoon kan immers niet anders dan door middel van natuurlijke personen
feitelijk in het maatschappelijk verkeer optreden. 
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82. Zie HR 20 juni 1980, NJ 1980, 622, m.nt. Scholten, waarin de Hoge Raad de aansprakelijkheid
van de politieke partij PSP heeft afgewezen voor het door leden plakken van verkiezings -
biljetten op transformatorhuisjes van de electriciteitsmaatschappij PLEM. Met annotator
Scholten is Hoekzema (2000, p. 205-206) van mening dat het georganiseerd plakken van
biljetten – behoudens door de PSP te leveren tegenbewijs – wel in het maatschappelijk verkeer
kan gelden als gedraging van de organisatie voor wie op deze wijze propaganda wordt
gemaakt. Wie feitelijk de biljetten heeft geplakt is niet relevant.

83. Van Schilfgaarde 1980, p. 253: a) de onrechtmatigheid bestaat in een nalaten, b) er is sprake
van een positieve gedraging maar deze is niet terug te voeren op de handeling van een bepaald
individu, c) de gedraging vloeit voort uit het normale bedrijfsgebeuren, d) de gedraging bestaat
in van de organisatie uitgaande publikaties (reclame), e) de gedraging is terug te voeren op han-
delen van een bepaalde functionaris die een op dat terrein grote mate van zelfstandigheid had
en handelde in de uitoefening van zijn functie, f) de rechtspersoon is terzake van de gedraging
strafrechtelijk veroordeeld. Zie voorts Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 11, die
deze opsomming aanhaalt.

84. Pitlo/Löwensteyn 1986, p. 68-71.
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Tussenconclusie

Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het daderschap van
de rechtspersoon zelfstandig – los van het handelen of nalaten van voor hem
werkzame personen – kan worden vastgesteld, indien de rechtspersoon louter een
nalaten wordt verweten (indien het gaat om de schending van een op hem rusten-
de verplichting tot een doen). Er hoeven dan geen feitelijke gedragingen te wor-
den toegerekend. In andere gevallen, waarin het handelen of nalaten van anderen
voor het daderschap van de rechtspersoon wel relevant is, dient aan de hand van
het maatschappelijk verkeerscriterium te worden bepaald of het handelen of nala-
ten in het concrete geval aan de rechtspersoon kan worden toegerekend als eigen
handelen of nalaten. Hoewel de concrete feiten hierbij steeds beslissend zijn, kan
de rechter bij de invulling van het maatschappelijk verkeerscriterium in het con-
crete geval wel een aantal gezichtspunten in zijn beoordeling betrekken, te weten:
1) Als de gedraging niet of nauwelijks is terug te voeren op individualiseerbaar
menselijk handelen, ligt toerekening meer voor de hand (mede factor 3 in aan-
merking nemende); 2) Indien het feitencomplex wel is te herleiden tot individu-
ele functionarissen, is relevant wat de feitelijke positie van de handelende func-
tionaris is geweest: heeft deze feitelijk naar buiten toe de indruk kunnen wekken
over een zelfstandige verantwoordelijkheid te beschikken? Bij een gedraging van
een orgaan of een leidinggevende functionaris zal hiervan doorgaans sprake zijn.
Gelet op het doel van de regeling van de onrechtmatige daad – bescherming van
derden – zal echter ook de gedraging van een lagere functionaris vrij snel aan de
rechtspersoon als eigen gedraging kunnen worden toegerekend, indien de derde
ervan mocht uitgaan dat de functionaris over een zelfstandige verantwoordelijk-
heid binnen de rechtspersoon beschikte om (op het terrein waarop is gehandeld)
naar buiten toe op te treden85; 3) Wat is de aard van de gedraging en in hoeverre
is deze verweven met de normale bedrijfsuitoefening c.q. met de normale activi-
teiten van de rechtspersoon? Ook hierbij is de feitelijke situatie doorslaggevend
(niet van belang is dus bijvoorbeeld of de gedraging valt binnen de statutaire doe-
lomschrijving van de rechtspersoon). Zo zal een gedraging die sterk verband
houdt met de bedrijfsuitoefening dan wel daaruit voortvloeit vrijwel steeds als
een eigen gedraging van de rechtspersoon worden beschouwd, zoals oneerlijke
concurrentie, de schending van een octrooi of merk of het door een onderge-
schikte functionaris overtreden van een op de rechtspersoon zelf rustende ver-
plichting (bijvoorbeeld vergunningvoorwaarden).86 Dat geldt ook voor gedragin-
gen die bestaan in van de organisatie uitgaande publicaties zoals reclame en
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85. Vgl. Hof Amsterdam 17 maart 1976, NJ 1977, 525, waarin het handelen van de secretaresse
(het verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de bedrijfsvereniging) als een eigen gedraging
van de werkgever/rechtspersoon werd aangemerkt.

86. Zie o.a. Asser/Van der Grinten/Maeijer 2004 (2-II), nr. 113; Van Schilfgaarde 1980, p. 253;
Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 11; Brunner 1980, p. 97; Timmerman 2000a, p.
121-122.
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advertenties.87 De positie en taak van de handelende functionaris(sen) zal in dit
geval vaak minder relevant zijn.

Rechtvaardiging en belang van een ruime toepassing van het maatschappelijk
verkeerscriterium

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een ruime toepassing van het maat-
schappelijk verkeerscriterium in ieder geval haar rechtvaardiging vindt in het argu-
ment dat de organisatie zich naar buiten toe als eenheid presenteert. In zijn arrest
uit 2005 overweegt de Hoge Raad immers expliciet dat de toerekening mede wordt
gerechtvaardigd doordat de in feite handelende persoon en de rechtspersoon aan
wie dat handelen wordt toegerekend vanuit het perspectief van de benadeelde tot
op zekere hoogte met elkaar zijn te vereenzelvigen. Het hoeft voor de schadelij-
dende derde ook niet altijd duidelijk te zijn wie van de functionarissen van de
rechtspersoon de schadeveroorzakende gedraging heeft gepleegd. Dit argument
van eenheid van organisatie ligt ook ten grondslag aan de kwalitatieve aansprake-
lijkheid van de werkgever voor fouten van ondergeschikten, welke is neergelegd in
art. 6:170 BW. Ook de andere argumenten voor deze kwalitatieve aansprakelijk-
heid van de werkgever/rechtspersoon (die in de parlementaire geschiedenis zijn
genoemd) kunnen dienen ter rechtvaardiging van een ruime toepassing van het
maatschappelijk verkeerscriterium, namelijk het feit dat de rechtspersoon ook pro-
fijt heeft van de arbeid van de functionarissen (profijttheorie) en het feit dat een
rechtspersoon in staat is om risico’s als gevolg van het handelen te spreiden door
dit in de prijs van zijn producten of diensten (belastingen) te verdisconteren.88

Een ruime toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium is om meer-
dere redenen van belang. In de eerste plaats kan, indien sprake is van (dreigend)
onrechtmatig handelen (of nalaten) in de sfeer van de rechtspersoon, slechts een
verbod (of bevel) aan de rechtspersoon zelf worden opgelegd bij eigen daderschap
van de rechtspersoon.89 Een dergelijke vordering kan niet worden gegrond op de
kwalitatieve aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor ondergeschikten ex art.
6:170 BW, omdat in dat geval geen sprake is van de schending van een eigen
rechtsplicht door de rechtspersoon.90

Voorts is een ruime toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium van
belang, omdat het niet altijd mogelijk blijkt de rechtspersoon op kwalitatieve
grondslag aansprakelijk te houden voor de onrechtmatige daden van zijn onder-
geschikten ex art. 6:170 BW. Er zal namelijk niet altijd zijn voldaan aan de daar-
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87. Van Schilfgaarde 1980, p. 253, rubriceert dit als een aparte factor. In navolging van hem ook:
Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 11.

88. Parl. Geschiedenis Boek 6, p. 714-719. Zie hierover uitgebreider Hoekzema 2000, p. 43-47.
Zie ook Tjittes 2001b, p. 51.

89. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 258; Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 4;
Hoekzema 2000, p. 203.

90. HR 10 juni 1955, NJ 1955, 552, m.nt. LEHR (Het Noorden/N.H.L.). Zie ook Asser/Hartkamp
2006 (4-III), nr. 258 en Hoekzema 2000, p. 203-204.
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voor geldende voorwaarde dat de ondergeschikte een toerekenbare onrechtmati-
ge daad heeft begaan, terwijl de gedraging wel duidelijk in sfeer van de rechts-
persoon ligt. Aan de voorwaarde van een toerekenbare onrechtmatige daad van de
ondergeschikte is bijvoorbeeld niet voldaan, indien door de gedraging een norm
wordt geschonden die alleen tot de rechtspersoon is gericht (de onrechtmatigheid
ontbreekt dan) of indien de handelende functionaris zich op een schulduitslui-
tingsgrond kan beroepen.91 Als eigen daderschap van de rechtspersoon dan even-
min kan worden aangenomen, staat de benadeelde met lege handen. Vooral in
geval door de gedragingen van ondergeschikten kwalitatieve verplichtingen van
de rechtspersoon worden geschonden, blijkt het belang van een ruime toepassing
van het maatschappelijk verkeerscriterium; dat ondergeschikten de gedragingen
feitelijk hebben verricht, dient voor het vaststellen van het daderschap niet rele-
vant te zijn.92 Aangezien dit zich juist vaak bij publiekrechtelijke rechtspersonen
kan voordoen, is het volgens Oldenhuis niet verwonderlijk dat de verruiming van
de eigen aansprakelijkheid van de rechtspersoon bij de publiekrechtelijke rechts-
personen is begonnen (Kleuterschool Babbel-arrest).93 Ik merk alvast op dat dit
probleem voor de wetgever ook (mede) aanleiding is geweest om strafrechtelijke
aansprakelijkheid van rechtspersonen te aanvaarden. 

In de derde plaats biedt een ruime toepassing van het maatschappelijk ver-
keerscriterium de handelende functionaris een zekere bescherming tegen per-
soonlijke aansprakelijkheid jegens de derde, omdat in dat geval sprake is van
secundaire aansprakelijkheid van de handelende en daarvoor zwaardere eisen gel-
den. Op dit punt heeft Klaassen in haar oratie expliciet de aandacht gevestigd.94

De handelende functionaris zal eerst persoonlijk aansprakelijk zijn indien hij per-
soonlijk onrechtmatig heeft gehandeld èn schuld in de zin van persoonlijke ver-
wijtbaarheid heeft.95 Ik laat dit onderwerp hier verder rusten, omdat ik in het vol-
gende hoofdstuk uitgebreid aandacht besteed aan de voorwaarden voor persoon-
lijke aansprakelijkheid in geval van secundair daderschap van de functionaris. 

Vergelijking van de positie van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechts-
personen 

Het maatschappelijk verkeerscriterium is voor het vaststellen van eigen dader-
schap van zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke rechtspersonen beslis-
send. In de literatuur is er op gewezen dat dit criterium bij publiekrechtelijke
rechtspersonen in de praktijk breder wordt toegepast (en dat dus vaker sprake is
van eigen daderschap) dan bij privaatrechtelijke rechtspersonen, hetgeen ook zou
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91. Zie HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie). Zie o.a. Asser/Van der Grinten/
Kort mann 2004, nr. 147 en Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 258.

92. Zie Hoekzema 2000, p. 204.
93. Oldenhuis 1998, nr. 58.
94. Zie Klaassen 2000, p. 13-16. Zie ook Timmerman 2000a, p. 153-154 en voorts Wammes 1994,

p. 239. Anders: Hoekzema 2000, p. 176-177.
95. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie).
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blijken uit de gepubliceerde rechtspraak.96 De oorzaak van dit verschil zou zijn
gelegen in het feit dat er bij publiekrechtelijke rechtspersonen vaak ook lagere
ambtenaren zijn, die zelfstandige (wettelijke) bevoegdheden uitoefenen, wier
handelen en nalaten dan ook als eigen gedraging aan de rechtspersoon kan wor-
den toegerekend. Voor privaatrechtelijke rechtspersonen zou dit in mindere mate
opgaan, maar aansprakelijkheid zou in dat geval wel op de kwalitatieve aanspra-
kelijkheid (voor onrechtmatige daden van ondergeschikten) van art. 6:170 BW
kunnen worden gebaseerd. 

Het is echter de vraag of dit verschil in de praktijk nu werkelijk zo groot is.
Zoals hiervoor al besproken, wordt in de literatuur inmiddels gepleit voor een
ruime toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium, óók bij privaatrech-
telijke rechtspersonen, in de zin dat ook gedragingen van lagere functionarissen
als eigen gedraging van de rechtspersoon kunnen worden beschouwd. Juist voor
gedragingen die nauw verband houden met dan wel voortvloeien uit de bedrijfs-
uitoefening zal bij privaatrechtelijke rechtspersonen tot eigen daderschap kunnen
worden geconcludeerd, waarbij het feit dat vaak sprake zal zijn van handelen van
lagere functionarissen niet relevant is.97 In Asser/Van der Grinten/Kortmann
wordt als voorbeeld gegeven dat een NV, in geval van het in het verkeer brengen
van een reclamefolder waarin de producten van een concurrent zeer denigrerend
worden besproken, niet als verweer kan voeren dat haar bestuur volkomen onkun-
dig was van de folder en dat deze door de reclamechef van de onderneming van
de NV is opgesteld.98 Volgens Van der Grinten zal men in de rechtspraak, waarin
wordt aangenomen dat de rechtspersoon onrechtmatig heeft gehandeld, juist vele
gevallen tegenkomen waarin feitelijk door een werknemer (niet een orgaan) is
gehandeld. Dat de vraag of een bepaalde handeling van een bepaalde functiona-
ris als onrechtmatige daad van de rechtspersoon geldt slechts zelden in de recht-
spraak een issue is, heeft te maken met het feit dat in de procedure niet het ver-
weer wordt gevoerd dat de daad niet als daad van de rechtspersoon zou kunnen
gelden (en niet omdat de rechtspersoon niet op grond van onrechtmatige daad
voor deze daden aansprakelijk wordt gesteld).99 Het daderschap van de rechts-
persoon wordt met andere woorden juist in veel gevallen gewoon geaccepteerd,
ook dat van privaatrechtelijke rechtspersonen in geval van gedragingen van lage-
re functionarissen. Ook Klaassen signaleert dat er een tendens bestaat om kennis
en gedrag van functionarissen die namens een organisatie optreden vrij snel als
kennis en gedrag aan deze organisatie toe te rekenen.100 In de literatuur is er op
gewezen dat deze ontwikkeling van het op steeds grotere schaal toerekenen aan
rechtspersonen te maken heeft met de belangrijke rol die rechtspersonen in onze
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96. Zie o.a. Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 15 en 30; Oldenhuis 1998, aant. 69. Zie
ook Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 18-21. 

97. Zie ook Hoekzema 2000, p. 202-203, die stelt dat het moet gaan om gedragingen die typisch
samenhangen met de bedrijfsuitoefening.

98. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 147.
99. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 147.
100. Klaassen 2000, p. 11-12.
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maatschappij vervullen.101 Het belang van een ruime toerekening (door een ruime
toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium) is in de subparagraaf hier-
voor al uiteen gezet. 

2.3.3 Toepassingsbereik van het maatschappelijk verkeerscriterium 

Het gebruik van het maatschappelijk verkeerscriterium is niet beperkt tot het vast-
stellen of een bepaalde gedraging van een natuurlijke persoon als een eigen
onrechtmatige gedraging van de rechtspersoon kan worden aangemerkt. In de
literatuur is er op gewezen dat het ook als maatstaf kan dienen voor de vraag wan-
neer kennis van een natuurlijk persoon als eigen kennis aan een rechtspersoon102

of aan een andere natuurlijk persoon kan worden toegerekend (ook buiten de on -
rechtmatige daadregeling)103 en voor het vaststellen van de onrechtmatige daden
van natuurlijke personen104 en andere collectiviteiten dan rechtspersonen.105 Ook
de rechtspraak laat zien dat het maatschappelijk verkeerscriterium buiten de con-
text van het toerekenen van feitelijke handelingen als eigen gedraging aan de
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101. Timmerman 2000a, p. 136.
102. Zie voor een toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium voor het antwoord op de

vraag of kennis van natuurlijke personen als eigen kennis van de rechtspersoon kan worden
aangemerkt: Rb. Den Haag 13 december 2006, LJN AZ4247, NJ 2007, 197 (Omwonen -
den/staat en Gemeente Enschede II), r.o. 24.4.

103. Zie bijvoorbeeld HR 25 juni 1999, NJ 2000, 33 (B.BV/Br.BV), waarin de misdraging van de
directeur van de huurder-BV jegens de directeur van de verhuurder-BV als eigen gedraging aan
de huurder-BV werd toegerekend, waardoor de verhuurder-BV een grond had om de huur-
overeenkomst te ontbinden. Zie voorts HR 11 maart 2005, JOR 2005, 169 (P&F Project
Furniture/Peper en De Hart), inzake de vraag of wetenschap van een handelsagent aan de
rechtspersoon mag worden toegerekend, welke wetenschap van belang is voor de vraag wie
partij is bij de door de rechtspersoon gesloten overeenkomst. Zie voor een geval van toereke-
ning van kennis van een leidinggevende functionaris aan de verkoper-natuurlijke persoon
waarbij hij in dienst was: HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (pseudo-vogelpest).

104. Hoekzema 2000, p. 171 wijst expliciet op deze mogelijkheid, maar stelt tevens dat het bij een
natuurlijk persoon minder vaak zal voorkomen dat een feitelijke gedraging van een ander rech-
tens als zijn eigen gedraging wordt aangemerkt. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I),
nr. 150 schrijft dat de toerekening van feitelijke handelingen aan een ander mens dan de han-
delende vooral zal voorkomen bij het handelen in het kader van de onderneming. In dat geval
is dan sprake van functioneel daderschap van de natuurlijk persoon-ondernemer, vergelijk
hoofdstuk 6 inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon-onderne-
mer. Vergelijk voorts HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs). De
Hoge Raad besliste daarin dat het maatschappelijk verkeerscriterium niet naar analogie kan
worden toegepast bij de beantwoording van de vraag of de kennis van een adviseur aan de
opdrachtgever kan worden toegerekend met als gevolg dat de opdrachtgever zelf onrechtmatig
heeft gehandeld. In het maatschappelijk verkeer worden opdrachtgever en adviseur in het alge-
meen niet als eenheid ervaren.

105. Zie o.a. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 149-150; Asser/Van der Grinten/
Maeijer 1997 (2-II), nr. 119; Klaassen 1999, p. 89-98; Hoekzema 2000, p. 95, 171, 185; Olden -
huis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 9; Timmerman 2000a, p. 136-137; Tjittes 2001a, p. 168
en 172; Tjittes 2001b, p. 39; Van Schilfgaarde 1980, p. 253; Wachter 1984, p. 84; Van Eijk-
Graveland 1999, p. 199-223.
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rechtspersoon wordt gebruikt, zoals voor het toerekenen van kennis van een func-
tionaris aan de rechtspersoon als eigen kennis.106 Op de voorwaarden voor het
toerekenen van kennis van een natuurlijke persoon als eigen wetenschap aan de
rechtspersoon ga ik hieronder nader in. 

2.4 Wetenschap en schuld van rechtspersonen

2.4.1 Wetenschap van rechtspersonen

De aanwezigheid van wetenschap van een rechtspersoon kan in het kader van de
onrechtmatige daadregeling107 voor een aantal onderwerpen van belang zijn. Zo
kan zij relevant zijn voor de vraag of de rechtspersoon onrechtmatig heeft gehan-
deld, namelijk in geval wetenschap bestanddeel is van de zorgvuldigheidsnorm
dan wel indien opzet of bewuste roekeloosheid bestanddeel is van de geschonden
wetsbepaling.108 Voorts kan aanwezigheid van wetenschap bij de rechtspersoon
van belang zijn voor de vraag of de onrechtmatige daad aan de rechtspersoon kan
worden toegerekend op grond van schuld in de zin van art. 6:162 lid 3 BW. Bij
toerekening op grond van schuld gaat het immers om bij de dader aanwezige ken-
baarheid en vermijdbaarheid van het risico.109 De vraag is aan de hand van welke
factoren kan worden bepaald dat een rechtspersoon wetenschap heeft. 

Zoals in het slot van de vorige paragraaf al is aangestipt, is het maatschappe-
lijk verkeerscriterium ook in geval van het vaststellen van wetenschap van de
rechtspersoon beslissend en dus niet alleen voor het vaststellen of een gedraging
als een eigen gedraging van de rechtspersoon heeft te gelden.110 Uit de literatuur
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106. Zie bijvoorbeeld Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314 en HR 11 maart 2005, JOR
2005, 169 (P&F Project Furniture/Peper en De Hart), Ondernemingsrecht 2005, p. 417-419,
m.nt. Spanjaard.

107. De vraag of wetenschap aanwezig is, speelt ook voor het punt of de rechtspersoon zich op een
exoneratiebeding kan beroepen. Zie bijvoorbeeld: HR 15 januari 1999, NJ 1999, 242
(Mastum/NN) en HR 12 december 1997, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen). Ook in ver-
band met de vraag of de rechtspersoon partij is geworden bij een overeenkomst is de vraag of
kennis van een functionaris als eigen kennis aan de rechtspersoon kan worden toegerekend van
belang, zie bijv. HR 5 december 2003, NJ 2004, 506 (Distelberg c.s./Van der Meulen) en HR
11 maart 2005, JOR 2005, 169 (P&F Project Furniture/Peper en De Hart). Aangezien dit een
contractuele kwestie betreft, ga ik niet apart op deze kwesties in. Ik verwijs daarvoor o.a. naar:
Hoekzema 2000, p. 206-208 en Timmerman 2000a, p. 129-130.

108. Zie bijvoorbeeld HR 30 september 1994, NJ 1996, 196, met noot Brunner (Staat/Shell), waar-
in het inzicht van de bedrijfsleiding van Shell beslissend werd geacht voor de vraag of Shell
onrechtmatig jegens de staat heeft gehandeld (door een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm te
schenden), zie r.o. 3.8.4 en 3.10.2. Vgl. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90
(Voorsluijs).

109. Zie o.a. Van Dam 2003, nr. 903.
110. Zie o.a. Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314 (Beledigende perspublicatie) en Rb.

Den Haag 13 december 2006, LJN AZ4247, NJ 2007, 197 (Omwonenden/Staat en Gemeente
Enschede II). Zie voorts Oldenhuis (Onrechtmatige daad VIII.7), aant. 12; Timmerman 2000a,
p. 125; Tjittes 2001a, p. 168-169 en 172 en Klaassen 1999, p. 92 en 95.
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en rechtspraak blijkt dat voor de nadere invulling van dit vage criterium verge-
lijkbare gezichtspunten/factoren moeten worden gehanteerd: de strekking van de
norm, de (feitelijke) positie van de functionaris, de omstandigheid dat de weten-
schap niet of moeilijk is te herleiden tot wetenschap van specifieke functionaris-
sen binnen de organisatie en de omstandigheid dat de wetenschap besloten ligt in
dan wel voortvloeit uit de normale bedrijfsuitoefening.111 Wetenschap kan dus op
twee manieren worden vastgesteld: door toerekening van wetenschap van een
bepaalde functionaris en door het aannemen van (fictieve) wetenschap van de
organisatie zelf, los van individuele functionarissen. 

De vraag of wetenschap van een functionaris als eigen wetenschap van de
rechtspersoon kan worden aangemerkt, is ook buiten de onrechtmatige daadrege-
ling van belang. Soms heeft dan de strekking van de toepasselijke wettelijke rege-
ling of de contractuele regeling tot gevolg dat de rechter zeer terughoudend is met
het toerekenen van wetenschap van een functionaris aan de rechtspersoon. Een
bekend voorbeeld uit de rechtspraak is het arrest Anthony Veder uit 1991.112 Ook
uit andere rechtspraak blijkt dat in geval de wettelijke of contractuele bepaling in
kwestie uitgaat van bescherming van de normadressaat, toerekening van weten-
schap van een functionaris aan de rechtspersoon-normadressaat slechts met
terughoudendheid wordt aanvaard; in beginsel komt dan slechts opzet of bewus-
te roekeloosheid van leidinggevende functionarissen voor toerekening in aanmer-
king.113 In veel gevallen waarin de rechtspersoon uit onrechtmatige daad aan-
sprakelijk wordt gesteld, zal het toerekenen van wetenschap evenwel geen issue
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111. Zie bijv. Tjittes 2001a, p. 173-176; Timmerman 2000a, p. 125-130 en Klaassen 1999, p. 95-98.
Zie ook Lennarts 2002a, p. 59-61 en Verbunt & Van den Heuvel 2007, p. 211-230 (zie m.n. p.
219-220).

112. HR 4 oktober 1991, NJ 1992, 410, m.nt. MMM (Anthony Veder BV). Zie hierover ook
Hoekzema 2000, p. 107-109; Timmerman 2000a, p. 126-127 en Tjittes 2001a, p. 174. In deze
zaak waren twee werknemers van Anthony Veder BV gewond en daarna arbeidsongeschikt
geraakt als gevolg van een ongeluk op de gastanker van Anthony Veder BV. De bedrijfsvereni-
ging en het ziekenfonds, die aan de werknemers uitkeringen hadden gedaan, hebben deze
bedragen op grond van art. 91 WAO, art. 52b Zw en art. 83c Zfw getracht te verhalen op
Anthony Veder BV. Verhaal is ingevolge deze bepalingen slechts mogelijk indien de werkgever
opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten ten aanzien van het schadeveroorzaken-
de feit en volgens de bedrijfsvereniging en het ziekenfonds was daarvan in casu sprake nu de
kapitein en de werktuigkundige met opzet of bewuste roekeloosheid zouden hebben gehandeld.
De Hoge Raad wijst de toerekening echter gelet op de strekking van de wettelijke bepalingen
van de hand: uit het wettelijk systeem volgt dat een sociale verzekeraar geen regres moet kun-
nen nemen op hen die tot de kring van de onderneming horen; opzet of bewuste roekeloosheid
van de werkgever zal dan ook niet spoedig mogen worden aangenomen: ‘Tegen deze achter-
grond en gelet ook op hun positie in het maatschappelijk verkeer moet worden geoordeeld dat
opzet of bewuste roekeloosheid van een kapitein of werktuigkundige bij de uitoefening van
hun taak aan boord van een schip niet kan gelden als opzet of bewuste roekeloosheid van de
werkgever in de zin van de evenbedoelde bepalingen.’

113. Zie o.a. HR 11 mei 1990, NJ 1990, 544 (Los Gauchos); HR 31 december 1993, NJ 1995, 389
(Matatag/De Schelde); HR 20 december 1996, NJ 1997, 638 (Aegon/BMA); HR 12 december
1997, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen); HR 15 januari 1999, NJ 1999, 242
(Mastum/NN). Vgl. HR 20 februari 1976, NJ 1976, 486 (Pseudo-vogelpest).
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zijn. De onrechtmatige daadregeling kent immers juist niet de gedachte dat de
rechtspersoon-dader dient te worden beschermd, maar gaat uit van bescherming
van de benadeelde derde.114 Ook vanwege de naar buiten toe blijkende eenheid
van organisatie ligt juist een ruime toerekening van gedrag en kennis voor de
hand.115

Niet alle wetenschap van iedere functionaris komt echter automatisch voor
toerekening aan de rechtspersoon in aanmerking. Volgens Tjittes is in ieder geval
vereist dat sprake is van zogenaamde ‘functionele kennis’: de kennis moet zijn
verkregen tijdens of in verband met de uitoefening van de functie. Toevallig ver-
kregen kennis (privé) dient volgens hem niet voor toerekening in aanmerking te
komen. Toerekening van wetenschap aan de rechtspersoon zal spoedig worden
aangenomen indien de functionaris die over deze ‘functionele kennis’ beschikt (of
behoort te beschikken) zelf betrokken is geweest bij de (rechts)handeling waar-
voor de wetenschap relevant is; lastiger wordt het indien handeling en wetenschap
over verschillende functionarissen verspreid zijn.116 Volgens Tjittes moet de func-
tionaris een zogenaamde ‘Wissensvertreter’, een kennisdrager, zijn: gelet op zijn
taak of verantwoordelijkheid moet van de functionaris kunnen worden verwacht
dat hij de informatie/wetenschap verwerft en zo nodig binnen de organisatie door-
geleidt.117 De concrete omstandigheden waaronder de kennis is verkregen, zijn
daarbij van belang.118 Indien de functionaris als ‘Wissensvertreter’ kan worden
aangemerkt, leidt het niet doorgeven van hetgeen hij weet (of behoort te weten)
tot toerekening aan de rechtspersoon, zo blijkt ook uit de rechtspraak.119 De orga-
nisatie dient – zoals Tjittes zo mooi uitdrukt – aan behoorlijk functionerend infor-
matiemanagement te doen.120 Een gebrek in de interne informatievoorziening
komt voor rekening van de rechtspersoon, omdat deze op de hoogte behoort te
zijn. Soms echter verbieden wettelijke of contractuele regelingen juist dat infor-
matie wordt doorgegeven.121 Ook Klaassen wijst op het belang van de indruk die
de organisatie naar buiten toe heeft gewekt; hoewel de derde de organisatie in
beginsel als een eenheid mag beschouwen en er op mag vertrouwen dat de door
hem verstrekte informatie wordt doorgegeven, kan dit niet onder alle omstandig-
heden worden aangenomen.122
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114. Vgl. Timmerman 2000a, p. 120.
115. Zie ook HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs), r.o. 3.6. 
116. Lennarts 2002a, p. 60. Zie ook Hoekzema 2000, p. 177-182, die een voldoende verband tus-

sen de te cumuleren omstandigheden vereist om als één foutieve gedraging te kunnen worden
gekwalificeerd.

117. Tjittes 2001a, p. 173. Zie ook Lennarts 2002a, p. 59-60.
118. Vgl. voor een vertegenwoordigingskwestie: HR 11 maart 2005, JOR 2005, 169 (P&F Project

Furniture BV/Peper en De Hart). Zie ook Hoekzema 2000, p. 181, die een verband vereist tus-
sen de gedragingen om deze tot één gedraging van de rechtspersoon te kunnen cumuleren.

119. Zie HR 9 januari 1998, NJ 1998, 586, m.nt. MMM (Van Dam/Rabobank) en HR 30 juni 1999,
NJB 1999, 58.

120. Tjittes 2001a, p. 177, die aldaar ook wijst op HR 13 november 1987, NJ 1988, 139 (Haagse
gasfabriek) waaruit een plicht tot het bewaren van informatie kan worden afgeleid. 

121. Zie hierover o.a. Tjittes 2001a, p. 177 en Lennarts 2002a, p. 67-68.
122. Klaassen 1999, p. 96-98.
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Voor de vraag of wetenschap kan worden toegerekend, is ook (met inachtne-
ming van de strekking van de betreffende norm) van belang wat de feitelijke posi-
tie van de kennisdrager is: hoe hoger de positie hoe eerder toerekening zal zijn
geïndiceerd. Wetenschap van een orgaan van de rechtspersoon of van leidingge-
vende functionarissen wordt doorgaans als eigen wetenschap aan de rechtsper-
soon toegerekend.123 Daarbij is overigens wel van belang dat de (formele) hoeda-
nigheid van bijvoorbeeld directeur of bedrijfsleider op zichzelf niet voldoende
rechtvaardiging voor toerekening is; uit een arrest uit 2003 blijkt dat het moet
gaan om daadwerkelijke zeggenschap binnen de organisatie.124 Ook wetenschap
van lagere functionarissen kan onder omstandigheden aan de vennootschap wor-
den toegerekend. Van belang is dan vooral dat de functionaris zeggenschap heeft
over of verantwoordelijk is voor de feitelijke handeling in kwestie dan wel dat de
(benadeelde) derde daarvan in ieder geval mocht uitgaan.125 Indien wetenschap en
handeling niet bij dezelfde functionaris aanwezig zijn (maar verspreid), zal de
functionaris als kennisdrager moeten kunnen worden aangemerkt. 

Soms is het echter lastig om wetenschap te herleiden tot wetenschap van indi-
viduele functionarissen binnen de rechtspersoon, bijvoorbeeld omdat ook de
wetenschap zelf, vereist voor schending van de norm in kwestie, over verschil-
lende functionarissen (over verschillende afdelingen) kan zijn verspreid. Tjittes
bepleit in zo’n geval organisatiewetenschap aan te nemen.126 Hij geeft als voor-
beeld een arrest van de Hoge Raad uit 1992127, waarin de wetenschap van een
gemeente over vervuilde grond niet was te herleiden tot individuele functionaris-
sen. Dit stond echter niet in de weg aan de conclusie dat de gemeente jegens de
kopers onzorgvuldig had gehandeld door de vervuilde grond aan hen te verkopen.
Beslissend was namelijk wat de gemeente zelf wist of redelijkerwijze moest
begrijpen omtrent de vervuiling toen zij de grond als bouwgrond uitgaf. Dit kon
worden aangenomen nu een andere afdeling van de gemeente (dan de afdeling die
de grond verkocht) bij de vervuiling betrokken is geweest. Volgens Tjittes kan
organisatiewetenschap ook worden aangenomen, indien de wetenschap besloten
ligt in de normale bedrijfsuitoefening dan wel in een bepaalde bedrijfspolitiek.128
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123. Zie bijvoorbeeld HR 3 november 1982, NJ 1983, 510 inzake de aansprakelijkheid van een BV
wegens fraude. In casu was de leidinggevende functionaris geen statutair directeur, maar zijn
feitelijke positie was zodanig dat hij in het maatschappelijk verkeer en met name bij de
contacten met zakenrelaties in feite op een vergelijkbaar niveau optrad. Zijn gedragingen en
wetenschap omtrent de fraude konden dan ook volgens de Hoge Raad aan de BV worden
toegerekend. Zie voorts HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698 (Rainbow).

124. HR 5 december 2003, NJ 2004, 506 (Distelberg c.s./Van der Meulen), r.o. 3.6. Zie met name
de conclusie van A-G Timmerman (3.7), die de omstandigheden waaronder toerekening
gerechtvaardigd is, uitwerkt. 

125. Tjittes 2001a, p. 175 en 177. Zie HR 11 mei 1990, NJ 1990, 544 (Los Gauchos); HR 2 febru-
ari 1990, NJ 1990, 384 (Garage Cordia Aruba NV/het Land Aruba) en HR 25 mei 1990, NJ
1990, 576 (NCB).

126. Tjittes 2001a, p. 175. Zie ook Wachter 1984, p. 83-84.
127. HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 286 (Bewoners/Maassluis).
128. Tjittes 2001a, p. 175-176.
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Het is dan niet nodig om vast te stellen welke individuele functionaris(sen) weten-
schap heeft en deze wetenschap toe te rekenen aan de rechtspersoon. Tjittes con-
cludeert dan ook dat toerekening van kennis van een functionaris aan een organi-
satie alleen noodzakelijk is voor buiten de normale bedrijfsuitoefening liggende,
niet-normale en incidentele schadeveroorzakende activiteiten.129

2.4.2 Schuld van rechtspersonen en toerekening op grond van de
verkeersopvattingen

De schuldige rechtspersoon?

Voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is als gezegd vereist dat de onrecht-
matige daad aan de dader kan worden toegerekend, hetgeen mogelijk is indien
deze te wijten is aan de schuld van de dader (schuld in de zin van verwijtbaarheid)
of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattin-
gen voor zijn rekening komt, zo volgt uit lid 3 van art. 6:162 BW. In geval een
rechtspersoon uit onrechtmatige daad aansprakelijk wordt gesteld, rijst echter de
vraag of een rechtspersoon – een constructie van het recht – wel schuld kan heb-
ben, en zo ja: hoe de schuld dan dient te worden vastgesteld. Er zijn auteurs die
schuld dusdanig subjectief en persoonlijk uitleggen dat zij deze toerekeningsgrond
voor de rechtspersoon als dader minder geschikt achten.130 Een rechtspersoon
heeft geen psyche en/of geweten en kan dan ook geen ‘schuld’ hebben op de wijze
waarop een natuurlijke persoon dat kan hebben, zo wordt onder meer aangevoerd.
Voorts wordt gesteld dat, aangezien de aanwezigheid van schuld afhangt van de
persoonlijke kenmerken van de concrete dader zoals zijn kennis en kunde, de
schuld van de één (een functionaris) niet kan gelden als de schuld van de ander (de
rechtspersoon). Deze opvatting is echter niet in overeenstemming met de recht-
spraak. Zoals hiervoor al aan de orde is geweest, wordt in de rechtspraak toereke-
ning van kennis van een functionaris aan de rechtspersoon als eigen kennis name-
lijk wel mogelijk geacht.131 Bezwaar van de hiervoor beschreven opvattingen is dat
van een te fysieke, op de mens toegesneden benadering van schuld en kennis wordt
uitgegaan. Tjittes heeft in 2001 gepleit voor een minder fysiek georiënteerde toe-
rekening van gedrag en wetenschap aan organisaties (rechtspersonen): ‘De maat-
schappelijke realiteit is dat de fictie van de organisatie werkelijkheid is’.132 Naast
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129. Tjittes 2001b, p. 51-52.
130. Van Maanen & De Lange 2005, p. 76. Zie ook Sieburgh 2000, p. 165 en idem 2001, p. 587.

Vgl. Timmerman 2000a, p. 123.
131. Zie o.a. HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 (Staat/Shell); HR 13 oktober 2000, NJ 2000,

698 (Rainbow) en HR 11 maart 2005, JOR 2005/169 (P&F Project Furniture/Peper en De
Hart), Ondernemingsrecht 2005, p. 417-419, m.nt. Spanjaard. Zie voor een geval van toereke-
ning van schuld van functionarissen aan de rechtspersoon in het strafrecht: HR 1 februari 2005,
NBStraf 2005, 101, JIN 2005, 124 (SE Fireworks). Dit arrest wordt verder besproken in hoofd-
stuk 5 en 6.

132. Tjittes 2001a, p. 178 en idem 2001b, p. 50. Zie ook de dissertatie van Hoekzema uit 2000, die
specifiek pleit voor het hanteren van een juridisch (en niet fysiek) handelingsbegrip.
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het toerekenen van schuld van een functionaris als eigen schuld aan de rechtsper-
soon en het toerekenen op grond van de verkeersopvattingen (lid 3) is het volgens
Tjittes ook mogelijk om verwijtbaarheid (schuld) van de rechtspersoon zelf aan
te nemen, los van natuurlijke personen.133

Toerekening op grond van schuld of verkeersopvattingen, art. 6:162 lid 3 BW

De kwestie of de rechtspersoon een verwijt kan worden gemaakt van de onrecht-
matige daad zal doorgaans eerst aan de orde komen als de rechtspersoon zich op
het ontbreken van schuld beroept; in de praktijk gaat de rechter namelijk in begin-
sel uit van het vermoeden dat de dader schuld heeft indien de onrechtmatigheid
eenmaal vaststaat, omdat verwijtbaarheid slechts in uitzonderingsgevallen ont-
breekt.134 Het gaat bij schuld om de kenbaarheid en vermijdbaarheid van een
bepaald risico.135 Voor schuld is vereist dat de rechtspersoon anders kon en moest
handelen, dat de gedraging met andere woorden kon en moest worden verme-
den.136 Het ontbreken van schuld bij de handelende functionaris staat niet aan toe-
rekening aan de rechtspersoon in de weg; toerekening van de daad aan de rechts-
persoon is immers ook mogelijk indien de rechtspersoon zelf een verwijt kan
worden gemaakt dan wel indien de verkeersopvattingen toerekening met zich
brengen. 

Volgens Timmerman is het van belang dat bij de beantwoording van de vraag
of de onrechtmatige daad aan de rechtspersoon kan worden toegerekend – ook
indien wordt toegerekend op grond van de verkeersopvattingen – steeds wordt
onderzocht of met een ander, adequater beleid binnen de rechtspersoon de on -
rechtmatige daad te voorkomen zou zijn geweest.137 Anders ontstaat er volgens
hem voor de rechtspersoon een risico-aansprakelijkheid die vergelijkbaar is met
die van bijvoorbeeld art. 6:170 BW.138
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133. Tjittes 2001a, p. 168.
134. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 77 en Sieburgh 2000, p. 167.
135. Van Dam 2003, nr. 903-907.
136. Zie over de discussie in de literatuur of schuld objectief dan wel subjectief moet worden opge-

vat par. 2.2. Volgens Verheij 2005, nr. 17) lijkt de dogmatische discussie over de afbakening
tussen beide begrippen lood om oud ijzer, omdat des te objectiever de schuld wordt opgevat
des te minder ruimte er over blijft voor toerekening op grond van de verkeersopvattingen en
andersom; schuld en verkeersopvattingen zijn dus communicerende vaten. Volgens Verheij
wordt door een subjectief schuldbegrip aan te hangen de suggestie gewekt dat persoonlijke ver-
wijtbaarheid nog een rol van betekenis speelt, terwijl dit in feite niet correspondeert met het
huidige aansprakelijkheidsrecht omdat praktisch altijd op grond van de verkeersopvattingen
kan worden toegerekend. Ik teken echter aan dat dit punt wel van belang kan zijn, omdat voor
het kunnen aannemen van secundaire aansprakelijkheid van functionarissen persoonlijke ver-
wijtbaarheid als vereiste wordt gesteld. Zie hierover verder hoofdstuk 3. Het is dus wel van
belang hoe ruim het schuldvereiste wordt opgevat. Zie ook Rogmans 2007, nr. 57. 

137. Timmerman 2000a, p. 123.
138. Ik teken echter aan dat in geval aansprakelijkheid op grond van art. 6:170 BW sprake is van

een aansprakelijkheid voor andermans onrechtmatige daad. In casu gaat het om de eigen
onrechtmatige daad van de rechtspersoon die hem moet kunnen worden toegerekend.
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In de rechtspraak is echter in een aantal situaties aangenomen dat de onrecht-
matige daad – ondanks het ontbreken van verwijtbaarheid – aan de rechtspersoon
kan worden toegerekend op grond van de verkeersopvattingen. Zo is inmiddels
vaste rechtspraak dat schade als gevolg van rechtsdwaling door een overheidsor-
gaan voor rekening van het overheidslichaam komt, ook al kan geen enkel verwijt
worden gemaakt. Belangrijke voorbeelden zijn de uitspraken waarin overheidsli-
chamen aansprakelijk zijn gehouden voor vernietigde beschikkingen139 en het
arrest van de Hoge Raad uit 1991 inzake de onjuiste wetsuitleg door de officier van
justitie omtrent zijn bevoegdheid tot handelen.140 In deze laatste zaak oordeelde de
Hoge Raad dat de officier van justitie eerst persoonlijk aansprakelijk kon worden
gehouden indien hij persoonlijk verwijtbaar had gehandeld, hetgeen in casu niet
het geval was omdat hij verschoonbaar had gedwaald omtrent zijn bevoegdheid.
Dit stond evenwel aan toerekening van de onrechtmatige daad aan de staat niet in
de weg; de daad diende op grond van de verkeersopvattingen voor rekening van de
staat te komen, aldus de Hoge Raad. Ook collectiviteiten die geen publiekrechte-
lijke rechtspersoon zijn, maar die wel op één lijn kunnen worden gesteld met over-
heidslichamen, kunnen ‘risico-aansprakelijk’ zijn voor eigen onrechtmatige daad,
zo blijkt uit een arrest uit 1992 inzake de dwaling van een bedrijfsvereniging.141

Vol gens de Hoge Raad is het redelijker de schade van de derde door de achteraf in
het kader van een wettelijke taak genomen onjuist gebleken beslissing voor reke-
ning van de collectiviteit te laten komen.142 Van belang voor deze beslissing tot
toerekening was dat de bedrijfsvereniging in verband met de aard van de uitgeoe-
fende taak op één lijn kon worden gesteld met een overheidslichaam.143 Aange -
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139. Zie o.a. HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (Staat/Hoffmann-La Roche), waarin de Hoge
Raad overigens nog oordeelde dat de schuld van het overheidslichaam in beginsel was gegeven
indien het een onrechtmatige daad pleegt door een beschikking te nemen en te handhaven die
naderhand wegens strijd met de wet door de rechter wordt vernietigd. In HR 31 mei 1991, NJ
1993, 112 (Van Gog/Nederweert) verwijst de Hoge Raad expliciet naar de mogelijkheid de
onrechtmatige daad in de terminologie van art. 6:162 lid 3 BW voor rekening van het
overheidslichaam te laten komen terwijl het geen enkel verwijt treft. Zie voorts o.a. HR 20
februari 1998, NJ 1998, 526 (Belastingaanslagen) en HR 17 december 1999, NJ 2000, 88,
m.nt. ARB (Gemeente Castricum/Fatels).

140. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165, m.nt. Brunner (Officier van justitie). Zie ook HR 20 febru-
ari 1998, NJ 1998, 526, m.nt. ARB (Belastingaanslagen).

141. HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne). Zie ook HR 31 mei 1991, NJ
1993, 112.

142. Zie hierover ook Scheltema & Stoutjesdijk (Onrechtmatige daad V.B.), aant. 175.
143. Naast de hoedanigheid van de dader bestaat volgens Sieburgh nog een aanknopingspunt voor

de invulling van de verkeersopvattingen ex art. 6:162 lid 3 BW, namelijk de aard van de gedra-
ging: indien de schade het gevolg is van een onrechtmatige handeling die eenzijdig de kans op
het ontstaan van schade heeft verhoogd, ligt toerekening buiten schuld voor de hand: Sieburgh
2000, p. 240-242. De aanknopingspunten ontleent zij aan een vergelijking met de in Boek 6
geregelde risico-aansprakelijkheden, omdat de toerekening krachtens de verkeersopvattingen
voor eigen onrechtmatige daad een aansprakelijkheidsvorm is die ligt tussen de verwijtbare
eigen onrechtmatige daad en de echte risico-aansprakelijkheden. Volgens Verheij (2005, nr.
17.4) zijn er nog twee aanknopingspunten voor de invulling van de toerekening krachtens de
verkeersopvattingen, namelijk een tekort aan financiële middelen en de aanwezigheid van ver-
zekeringen. Vgl. Rogmans 2007, nr. 59.
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nomen wordt dat de grondslag voor de aansprakelijkheid van ‘de overheid’ in
zo’n geval is gelegen in het gelijkheidsbeginsel.144

Ook in geval van feitelijke dwaling wordt de onrechtmatige daad soms buiten
schuld aan de dader toegerekend. Van dwaling in de feiten kan sprake zijn indien
wordt gedwaald ten aanzien van een feitelijke omstandigheid die bestanddeel is
van de overtreden norm of ten aanzien van de bevoegdheid tot handelen.145

Toerekening krachtens de verkeersopvattingen kan bijvoorbeeld worden aange-
nomen in geval een beslag achteraf ten onrechte blijkt te zijn gelegd en in geval
een vonnis is geëxecuteerd dat naderhand is vernietigd.146

Concluderend kan worden gesteld dat als gevolg van de in de rechtspraak aan-
vaarde mogelijkheden tot toerekening krachtens de verkeersopvattingen met
name voor ‘de overheid’ het toerekeningsvereiste van lid 3 naast het onrechtma-
tigheidsvereiste sterk aan belang heeft ingeboet.147 Privaatrechtelijke rechtsperso-
nen hebben daarentegen meer mogelijkheden de toerekening van de eigen
onrechtmatige daad te bestrijden als eenmaal vast staat dat onrechtmatig is gehan-
deld. 

2.5 De soms bijzondere positie van ‘de overheid’148 

2.5.1 Inleiding

De wettelijke onrechtmatige daadregeling draagt weliswaar een algemeen karak-
ter, maar uit de rechtspraak blijkt dat de overheid onder omstandigheden een bij-
zondere positie inneemt.149 Er is een apart leerstuk ‘onrechtmatige overheids-
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144. Zie Scheltema & Scheltema 2008, p. 304, die overigens de onrechtmatige overheidsdaad als
een toepassing van bestuursrecht beschouwen. Ik kom daarop hierna nog terug.

145. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 79.
146. Zie Verheij 2005, nr. 17.4 en de aldaar aangehaalde rechtspraak. Zie ook Rogmans 2007, nr. 60

en 62 en Van Dam 2003, nr. 918. Volgens Sieburgh is in deze gevallen evenwel gewoon spra-
ke van verwijtbaarheid, omdat gezegd kan worden dat de dader er zelf voor heeft gekozen
beslag te leggen c.q. te executeren; er is sprake van ‘anterieure verwijtbaarheid’: Sieburgh
2000, p. 132-135, 164. Hetzelfde neemt zij aan in geval van aansprakelijkheid van de overheid
voor het achteraf onterecht gebleken gebruik van strafrechtelijke dwangmiddelen.

147. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 290e. Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p.
701. Vgl. Van Maanen & De Lange 2005, par. 6.2.

148. Ik spreek in deze paragraaf van het handelen van ‘de overheid’, omdat een andere term niet
steeds dekkend is. Zoals ik in hoofdstuk 1 al uiteen heb gezet, kan de overheid privaatrechte-
lijk en publiekrechtelijk handelen. Ook publiekrechtelijk handelen kan leiden tot aansprake-
lijkheid uit onrechtmatige daad (bijv. voor vernietigde besluiten). In het publiekrecht is de
bevoegdheid tot handelen toegekend aan bestuursorganen. In het kader van de beoordeling of
sprake is van een onrechtmatige daad staat echter de rechtspersoon-overheid centraal. Deze
rechtspersoon zal doorgaans een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn, maar er zijn ook
bestuursorganen (die hebben gehandeld) die behoren tot een privaatrechtelijke rechtspersoon. 

149. Bij de invoering van het Nieuw BW in 1992 heeft de wetgever expliciet afgezien van een
afzonderlijke wettelijke regeling, zie: Parl. Geschiedenis Boek 6, p. 600-604.
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daad’ ontwikkeld, dat met recht complex kan worden genoemd.150 De ontwikke-
ling is aangevangen met de aanvaarding van de aansprakelijkheid van de overheid
uit onrechtmatige daad in het Ostermann-arrest uit 1924.151 Daarna is de recht-
spraak tot een steeds ruimere toetsing van het handelen van de overheid gekomen,
waarbij overigens wel rekening is gehouden met de bijzondere positie die de over-
heid gelet op haar taak inneemt.152

Eén van de bijzondere regels voor de overheid is hiervoor al aan de orde geko-
men, namelijk dat de overheid zich in geval van aansprakelijkheid uit eigen on -
rechtmatige daad niet ter disculpatie op rechtsdwaling kan beroepen; de onrecht-
matige daad wordt krachtens de verkeersopvattingen toegerekend. Er zijn echter
meer omstandigheden die een actie uit onrechtmatige daad jegens de overheid
kunnen kleuren. In de eerste plaats is dat het stelsel van de competentieverdeling
tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter op het terrein van de (gebrekkige)
besluiten. Vooral het beginsel van de formele rechtskracht van besluiten, dat in
dat verband is ontwikkeld, staat nogal eens aan een inhoudelijke beoordeling van
het overheidshandelen in de weg en kan daarmee beslissend zijn voor de mate-
riële uitkomst van aansprakelijkheidsprocedures.153 Hoewel in de literatuur kri-
tiek op dit beginsel wordt geleverd, houdt de Hoge Raad onverminderd vast aan
dit volgens hem ‘onontbeerlijke beginsel’ en staat hij slechts in bijzondere geval-
len toe een uitzondering daarop te maken.154 Het is echter de vraag of de recht-
spraak van de Hoge Raad – mede gelet op rechtspraak van het EHRM – niet te
streng is.155 Voorts kan het antwoord op de (inhoudelijke) vraag of sprake is van
een onrechtmatige daad van de overheid door een aantal noties worden gekleurd.
De eventuele aanwezigheid van beoordelings- of beleidsvrijheid van een be -
stuurs orgaan kan leiden tot een minder strenge overheidsaansprakelijkheid (in de
zin dat de overheid minder snel aansprakelijk is). Daarentegen brengen de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur, die bestuursorganen steeds in acht die-
nen te nemen, met zich dat voor de overheid juist een strenger aansprakelijk-
heidsregime kan gelden. Aansprakelijkheid van de overheid wordt ook snel aan-
genomen in geval sprake is van een vordering tot schadevergoeding wegens een
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150. Ik noem van de overvloedige literatuur over dit onderwerp slechts een aantal bronnen: Schelte -
ma & Scheltema 2008, hoofdstuk VI; Asser/Hartkamp 2006 (4-III), hoofdstuk X; Losbladige
Onrechtmatige daad, V. Overheid en onrechtmatige daad, Kluwer; Van Maanen & De Lange
2005; Van der Does & Snijders 2001; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, hoofdstukken
9, 12, 15 en 16. Zie voor verdere literatuurverwijzingen het in hoofdstuk 15 en 16 van Van
Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005 gegeven literatuuroverzicht.

151. HR 20 november 1924, NJ 1925, 89 (Ostermann).
152. Zie voor een beschrijving van de geschiedenis van deze ontwikkeling de in noot 150 genoem-

de literatuur.
153. Zie ook Polak e.a. 2008, p. 125.
154. Zie o.a. HR 9 september 2005, NJ 2006, 93, m.nt. Mok, AB 2006, 286, m.nt. FvO (Kuijpers/

Valkenswaard).
155. Zie Barkhuysen & Van Emmerik, noot bij EHRM 30 november 2004, TMA 2005, p. 230-231

(Öneryildiz).
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vernietigd overheidsbesluit; onrechtmatigheid en toerekenbaarheid staan dan in
beginsel vast. 

De invloed van voornoemde omstandigheden op de mogelijkheid tot aanspra-
kelijkstelling van de overheid uit onrechtmatige daad wordt in deze paragraaf kort
besproken. De ruimte voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de over-
heid is van belang voor het onderwerp van het volgende hoofdstuk: de persoon-
lijke aansprakelijkheid van (leidinggevende) functionarissen op grond van on -
rechtmatige daad. Uitgangspunt in dat hoofdstuk is dat de organisatie primair
jegens de derde aansprakelijk is, ofwel wegens wanprestatie ofwel op grond van
(eigen) onrechtmatige daad. In geval de bijzondere positie van de overheid zou
leiden tot een beperktere aansprakelijkheid of helemaal geen mogelijkheid tot
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, heeft die bijzondere positie dus ook
zijn weerslag op de mogelijkheid tot het aansprakelijk stellen van functionarissen
persoonlijk. Ik beperk mij in het onderstaande tot een schets van de aansprake-
lijkheid van de overheid voor feitelijke handelingen en onrechtmatig bestuur.156

In hoeverre gelden voor de uitvoerende overheid bijzondere regels die van
invloed zijn op het aannemen van aansprakelijkheid uit eigen onrechtmatige
daad? Hoewel ook wetgeving en rechtspraak onder (bijzondere) omstandigheden
kunnen leiden tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de overheid, ver-
wijs ik voor een uiteenzetting omtrent de voorwaarden voor aansprakelijkheid
naar andere literatuur; gelet op het specifieke karakter van deze onrechtmatige
daden past een bespreking hiervan minder goed in mijn onderzoek.157

Ten slotte is van belang op te merken dat over de grondslag van de aanspra-
kelijkheid van de overheid in de literatuur en door de hoogste rechters – Hoge
Raad versus Afdeling – verschillend wordt gedacht. De Hoge Raad en een groot
aantal schrijvers gaan uit van een rechtstreekse toepassing van de (privaatrechte-
lijke) regeling van art. 6:162 BW in geval de overheid een onrechtmatige daad
begaat.158 Volgens de Afdeling is in geval van een onrechtmatige overheidsdaad
evenwel sprake van toepassing van bestuursrecht.159 De achterliggende gedachte
van deze beslissing is dat de regeling van de onrechtmatige daad een uitdrukking
is van een meer algemeen geldend rechtsbeginsel dat ook in het bestuursrecht gel-
ding heeft. Dit algemeen geldende rechtsbeginsel luidt dat degene die door aan
hem toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten schade heeft veroorzaakt,
gehouden is die aan de benadeelde te vergoeden. De belangrijkste verdedigers in
de literatuur van deze zogenaamde ‘gemene rechtsleer’-gedachte zijn Scheltema
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156. Voor een uitgebreide bespreking verwijs ik naar andere literatuur over onrechtmatige over -
heids daad.

157. Zie o.a. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nrs. 290g-290l; Van Maanen & De Lange 2005, hoofd-
stuk VII en VIII.

158. Zie bijvoorbeeld HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526, m.nt. ARB, waarover C.N.J. Kortmann
2006, p. 30; Asser/Hartkamp (4-III) 2006, nr. 266; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005,
p. 663; Van Maanen & De Lange 2005, p. 60. 

159. Zie o.a. ABRvS 6 mei 1997, AB 1997, 229 (Van Vlodrop). 
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en Scheltema.160 Voor het onderwerp van dit hoofdstuk is het niet nodig om die-
per in te gaan op dit discussiepunt, omdat het (materiële) resultaat van beide
benaderingen uiteindelijk niet echt verschillend is: rechtstreekse toepassing van
de onrechtmatige daad, waarbij bij de toepassing daarvan rekening wordt gehou-
den met de bijzondere positie van de overheid dan wel toepassing van onge-
schreven bestuursrecht waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de
privaatrechtelijke onrechtmatige daadregeling.161 Gelet op de door mij gekozen
opzet van het onderzoek, sluit ik mij dan ook aan bij het – ook door de Hoge Raad
ingenomen – standpunt dat de onrechtmatige daadregeling (met bijzondere
regels) rechtstreeks van toepassing is.162

Hierna bespreek ik eerst de consequenties voor de aansprakelijkheid van de
overheid van de huidige competentieverdeling tussen burgerlijke rechter en
bestuursrechter in geval van gebrekkige besluitvorming. Daarna ga ik in op de
omstandigheden die de inhoudelijke beoordeling van de onrechtmatige daad
beïnvloeden. Ik sluit af met een conclusie. 

2.5.2 Het beginsel van de formele rechtskracht als processueel obstakel voor
aansprakelijkheid 

Inleiding

De uitvoerende overheid kan uit onrechtmatige daad jegens een burger onder
meer aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van feitelijke handelingen en voor
schade als gevolg van publiekrechtelijke rechtshandelingen, waarvan gebrekkige
besluiten een belangrijke categorie vormen.163 Hoewel de burgerlijke rechter
gelet op de ruime formulering van art. 112 Gw altijd bevoegd is kennis te nemen
van een op onrechtmatige daad gebaseerde vordering tegen de overheid, kan het
zogenaamde beginsel van de formele rechtskracht van besluiten in de weg staan
aan een inhoudelijke beoordeling van een vordering uit onrechtmatige daad
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160. Scheltema & Scheltema 2008, p. 298-303. Vgl. ook Tak 1997, p. 359. Scheltema & Scheltema
(2008, p. 299, noot 5) wijzen er nog op dat het voorontwerp Schadevergoeding bij rechtmatige
en onrechtmatige overheidsdaad niet van invloed is op de kwestie of sprake is van toepassing
van privaatrecht of bestuursrecht, aangezien daarin alleen een voorstel wordt gedaan tot een
andere bevoegdheidsverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter te komen met
betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding. Ook als de burgerlijke rechter exclusief moet
gaan oordelen over vorderingen tot schadevergoeding is volgens Scheltema & Scheltema
sprake van een toepassing van bestuursrecht. Zie nader over het voorontwerp o.a. De Graaf &
Marseille 2007, p. 2010-2017.

161. Vgl. C.N.J. Kortmann 2006, p. 31.
162. Ik zou dit onderwerp anders niet in dit hoofdstuk en in dit deel (privaatrecht) kunnen bespre-

ken, maar in deel IV dat gaat over aansprakelijkheid in het bestuursrecht. Voor een inhoudelij-
ke vergelijking vind ik de gekozen opzet evenwel beter.

163. Zie voor aansprakelijkheid voor feitelijke handelingen bijvoorbeeld HR 20 maart 1992, NJ
1993, 547, m.nt. Brunner, AB 1992, 406, m.nt. FHvdB (Bussluis Diemen). Zie ook Scheltema
& Stoutjesdijk (Onrechtmatige daad V.B.), aant. 301 e.v.
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wegens een gebrekkig besluit. De formele rechtskracht kan ook de beoordeling
door de burgerlijke rechter blokkeren van de (on)rechtmatigheid van bepaalde fei-
telijke handelingen, indien deze handelingen een onzelfstandig karakter dragen
ten opzichte van een besluit dat formele rechtskracht heeft gekregen, zo volgt uit
de jurisprudentie.164 De op dit beginsel geleverde kritiek bespreek ik kort, nadat
ik eerst uiteen heb gezet wat formele rechtskracht inhoudt en wat de reikwijdte
van het beginsel is.

Het beginsel van de formele rechtskracht

Formele rechtskracht houdt in dat de burgerlijke rechter uit gaat van de geldig-
heid van een besluit (zowel wat de wijze van totstandkoming als wat de inhoud
betreft), indien tegen dat besluit een met voldoende waarborgen omklede admi-
nistratiefrechtelijke procedure heeft opengestaan maar deze niet (ten volle) is
benut.165 Een besluit dat formele rechtskracht heeft gekregen, wordt door de rech-
ter met andere woorden voor rechtmatig gehouden, óók als dat besluit feitelijk
wel in strijd is met het recht en door de bestuursrechter zou zijn vernietigd; een
vordering tot schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad zal wegens dit
beginsel van formele rechtskracht doorgaans stranden.166 Deze regel berust met
name op de gedachte dat een doelmatige taakverdeling tussen de bestuursrechter
en de burgerlijke rechter geboden is.167 In het standaard-arrest over formele
rechtskracht – het arrest Heesch/Van den Akker uit 1986 – oordeelde de Hoge
Raad dat slechts in ‘klemmende’ gevallen een uitzondering op het beginsel van
formele rechtskracht kan worden aanvaard. Of voor een uitzondering plaats is,
hangt af van de bijzonderheden van het gegeven geval en bij het aanvaarden van
zo’n uitzondering moet terughoudendheid worden betracht.168 In het arrest
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164. HR 9 september 2005, NJ 2006, 93, m.nt. Mok, JB 2005/275, m.nt. Schlössels (Kuijpers/
Valkenswaard).

165. Uit HR 3 februari 2006, AB 2006, 225, JB 2006/69 (Staat/SFR) volgt dat het beginsel geen
werking heeft indien de bestuursrechter weliswaar reeds over de rechtmatigheid van het besluit
heeft geoordeeld, maar dit is gebeurd in een procedure waaraan de burger bij gebreke van het
rechtens vereiste belang (art. 1:2 Awb) niet heeft kunnen deelnemen. Een ander oordeel zou tot
het niet aanvaardbare gevolg leiden dat de burger de grondslag van zijn vordering noch door
de bestuursrechter noch door de burgerlijke rechter zou kunnen laten beoordelen.

166. Zie o.a. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m.nt. Scheltema, AB 1986, 573, m.nt. FHvdB (Heesch/
Van den Akker); HR 16 oktober 1992, AB 1993, 40,m.nt. FHvdB (Vulhop) en HR 24 januari
2003, AB 2003, 120, m.nt. RW (Maple Tree Holding). Vgl. HR 13 oktober 2006, LJN AW2087,
JA 2006, 150, m.nt. Brens. Dit beginsel van formele rechtskracht kan ook horizontale werking
hebben, zie: HR 22 december 2006, NJ 2007, 218, m.nt. Mok, JA 2007, 33, m.nt. M.W.
Scheltema (Gepachte vervuilde grond).

167. HR 3 februari 2006, AB 2006, 225, m.nt. Van der Veen (Staat/SFR), r.o.3.3.2. Er zijn echter
ook andere redenen aan te voeren zoals het rechtszekerheidsbeginsel en de rechtseenheid, zie:
Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 670.

168. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m.nt. Scheltema, AB 1986, 573, m.nt. FHvdB (Heesch/Van
den Akker).
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Heesch/Van den Akker is een uitzondering aanvaard, omdat het voor de burger
niet duidelijk kon zijn dat sprake was van een appelabel besluit. In latere arresten
heeft de Hoge Raad nog een aantal malen een uitzondering moeten aanvaarden op
het beginsel van de formele rechtskracht.169 Vanwege de grote bezwaren die aan
het beginsel kleven, zijn er in de literatuur meer verregaande voorstellen tot wij-
ziging gedaan. Ik kom daarop hierna nog kort terug. 

Er is één belangrijke uitzondering op de regel van de formele rechtskracht, die
de sluis naar de burgerlijke rechter voor het vorderen van schadevergoeding als
gevolg van gebrekkige besluiten wel wijd heeft open gezet, namelijk het zelf-
standig schadebesluit. In geval van vernietiging van een besluit kan een bena-
deelde zijn schade in een bestuursrechtelijke procedure vorderen, ofwel op de
voet van art. 8:73 e.v. Awb in de procedure waarin de rechtmatigheid van het
besluit wordt beoordeeld, ofwel nadien door beroep in te stellen tegen een door
het bestuursorgaan (op verzoek van de belanghebbende) genomen (zelfstandig)
schadebesluit.170 De benadeelde kan er echter óók voor kiezen de burgerlijke
rechter te adiëren om de schade als gevolg van de vernietiging van een besluit
vergoed te krijgen. De actie kan direct worden ingesteld nadat de vernietiging
heeft plaatsgevonden, maar kan óók nog worden ingesteld indien het bestuursor-
gaan reeds (op verzoek van de belanghebbende) een – afwijzend – zuiver/zelf-
standig schadebesluit heeft genomen, zo volgt uit een arrest van de Hoge Raad uit
1999.171 Het feit dat er nog een administratiefrechtelijke procedure kan worden
gevolgd, is in dit geval geen belemmering voor verhaal van de schade op grond
van onrechtmatige daad bij de burgerlijke rechter. Het zelfstandig schadebesluit
krijgt dus geen formele rechtskracht.

Reikwijdte van het beginsel van de formele rechtskracht?

Ook in geval van aansprakelijkstelling uit onrechtmatige daad voor feitelijke han-
delingen kan de formele rechtskracht van een besluit aan toewijzing van de vor-
dering in de weg staan. Welke feitelijke handelingen worden getroffen door de
regel van formele rechtskracht? Wat is met andere woorden de reikwijdte van het
beginsel? 
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169. Zie o.a.: HR 23 februari 2007, NJ 2007, 503, m.nt. Mok onder NJ 2007, 504, JA 2007, 69,
m.nt. Van Maanen (Eiser/DNB); HR 13 juli 2007, NJ 2007, 504, m.nt. Mok, JB 2007, 160,
m.nt. Schlössels, JIN 2007, 444 (Gemeente Barneveld/Gasunie) en HR 7 mei 2004, AB 2004,
439, m.nt. JHvdV (P./Gemeente Den Haag).

170. In de bestuursrechtelijke procedure kan de rechter de schadevergoeding voor rekening brengen
van de rechtspersoon, waartoe het bestuursorgaan behoort dat het besluit had genomen. Zoals
in het eerste hoofdstuk uiteengezet, is in geval van aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor
schade als gevolg van vernietigde besluiten vanuit bestuursrechtelijk perspectief dus eigenlijk
geen sprake van primair daderschap van de rechtspersoon, omdat het bestuursorgaan in het
bestuursrecht het handelend rechtssubject is.

171. HR 17 december 1999, NJ 2000, 87, m.nt. Bloembergen (Groningen/Raatgever). De burger
dient evenwel niet-ontvankelijk te worden verklaard, als de bestuursrechter eenmaal in eerste
of enige instantie het beroep tegen het zelfstandig schadebesluit ongegrond heeft verklaard.
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Formele rechtskracht speelt in ieder geval géén rol bij de beoordeling van de
(on)rechtmatigheid van feitelijk handelen ter uitvoering van een besluit. Feitelijke
handelingen ter uitvoering van een besluit dat formele rechtskracht heeft gekre-
gen, kunnen leiden tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, namelijk indien
die uitvoering zo onzorgvuldig is geschied dat dit als in strijd met de maatschap-
pelijke betamelijkheid moet worden aangemerkt.172

Een burger kan voorts schade hebben geleden door feitelijke handelingen die
hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het besluit (feitelijke voorbereidings-
handelingen), waarbij met name moet worden gedacht aan het verstrekken van
(foutieve) inlichtingen. In 1990 besliste de Hoge Raad dat feitelijke handelingen
voorafgaand aan een besluit dat formele rechtskracht heeft gekregen een zelf-
standige grondslag voor een actie uit onrechtmatige daad kunnen opleveren.173 In
2005 heeft de Hoge Raad dit oordeel echter aangescherpt, waardoor de reikwijd-
te van het beginsel van formele rechtskracht ten aanzien van voorbereidingshan-
delingen lijkt te zijn uitgebreid.174 In het arrest is uitgemaakt dat inlichtingen die
zozeer samenhangen met het beoogde besluit, dat zij ten opzichte daarvan een
onzelfstandig karakter dragen, hoezeer ook onjuist, in beginsel worden ‘gedekt’
door de formele rechtskracht van dat besluit. Burgers die schade hebben geleden
als gevolg van onrechtmatig overheidsoptreden bij de voorbereiding van beslui-
ten, hebben dus als gevolg van dit ‘samenhangvereiste’ minder mogelijkheden tot
het verkrijgen van schadevergoeding. De uitbreiding van de reikwijdte van de for-
mele rechtskracht is in de literatuur kritisch ontvangen.175

Oneigenlijke formele rechtskracht

Het beginsel van de formele rechtskracht dient te worden onderscheiden van de
bindende kracht (gezag van gewijsde) van het (rechtmatigheids)oordeel van de
bestuursrechter indien wel beroep tegen het besluit is ingesteld maar dit door de
rechter ongegrond is verklaard.176 Dit wordt ook wel de oneigenlijke formele
rechtskracht genoemd. Overigens zij opgemerkt dat de civiele rechter ook het
oordeel van de bestuursrechter volgt indien deze het besluit heeft vernietigd; de
onrechtmatigheid staat in dat geval in beginsel vast.177 Dus indien de administra-
tieve rechtsgang door de burger wel ten volle is benut, volgt de burgerlijke rech-
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172. Zie bijvoorbeeld HR 3 april 1947, NJ 1947, 381, m.nt. Meijers (Loosdrechts botenhuis). Zie
ook Schlössels & Stroink 2006, p. 265-266 en 364-366.

173. HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635, m.nt. Scheltema, AB 1990, 223, m.nt. Kleijn (Staat/
Bolsius).

174. HR 9 september 2005, NJ 2006, 93, m.nt. Mok, JB 2005, 275, m.nt. Schlössels
(Kuijpers/Valkenswaard).

175. Zie o.a. noot Schlössels bij HR 9 september 2005, JB 2005, 275 en Timmermans 2006. Vgl.
Mok 2006.

176. Zie HR 17 december 1999, NJ 2000, 87, m.nt. Bloembergen (Groningen/Raatgever) en Damen
2006, nr. 932.

177. Zie o.a. HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669, m.nt. JAB (St. Oedenrode/Driessen) en HR 31
mei 1991, NJ 1993, 112, m.nt. Brunner (Van Gog/Nederweert).
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ter het oordeel van de bestuursrechter over de (on)rechtmatigheid van het besluit.
Voorts is van belang op te merken dat de burgerlijke rechter zich wel zelfstandig
een oordeel dient te vormen over de (on)rechtmatigheid van een besluit indien het
gaat om een in administratief beroep genomen besluit als uit de overwegingen van
dat besluit niet duidelijk blijkt waarom het beroep gegrond is verklaard en indien
het bestuursorgaan het aangevochten besluit reeds bij nader besluit volledig heeft
herroepen.178

Kritiek op het beginsel van de formele rechtskracht

Hoewel in de literatuur is gepleit voor het behoud van het beginsel van de forme-
le rechtskracht179, gaan er steeds meer stemmen op om het af te schaffen en te
zoeken naar andere oplossingen voor de problematiek van het vorderen van scha-
devergoeding en de taakafbakening bestuursrechter-burgerlijke rechter.180 Tegen
het beginsel is een aantal fundamentele bezwaren aangedragen. Een belangrijk
bezwaar is dat de daarin besloten liggende rechtmatigheidsfictie leidt tot ‘proce-
deerdwang’, aldus onder meer Kortmann.181 Ook als er op zich geen belang is bij
voortzetting van een bestuursrechtelijke procedure, zal een belanghebbende dit
traject toch volledig moeten doorlopen indien hij schadevergoeding wenst te vor-
deren.182 Ook als de bestuursrechter zich niet over de rechtmatigheid van het
besluit heeft uitgelaten, brengt het beginsel van de formele rechtskracht met zich
dat de burgerlijke rechter uitgaat van de rechtmatigheid van het (in stand gelaten)
besluit. 

Kortmann noemt voorts als bezwaar tegen het beginsel van de formele rechts-
kracht dat het instellen van de vordering tot schadevergoeding de facto aan
dezelfde korte termijn is gebonden als het vernietigingsberoep zelf, namelijk zes
weken. Het wellicht ‘meest schrijnende voorbeeld’ hiervan is volgens hem de
vuurwerkramp te Enschede. Het beroep van omwonenden tegen de ondeugdelij-
ke milieuvergunningen van SE Fireworks faalde wegens termijnoverschrijding183,
waardoor de eveneens ingestelde vordering tot schadevergoeding van drie direct
omwonenden-slachtoffers (voor zover gebaseerd op verlening van gebrekkige
milieuvergunningen) wegens het beginsel van de formele rechtskracht door de
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178. Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 703-705 en de aldaar aangehaalde
rechtspraak. Zie voorts Scheltema & Scheltema 2008, p. 320-321.

179. O.a. Gelpke 2006, p. 2-9 en Van Ettekoven 2006, p. 10-23.
180. Zie o.a. Van Male 1999, p. 157-158; Roozendaal 2003, p. 158-159; C.N.J. Kortmann 2006, p.

220-224; Barkhuysen & Van Emmerik 2005, p. 231; Scheltema 2007, p. 96-97; Sluysmans &
Tollenaar 2003, p. 253-263.

181. C.N.J. Kortmann 2006, p. 169. Hij vindt dit met name bezwaarlijk voor het ordeningsrecht.
Voor het verdelend recht (waaronder hij onder meer het belastingrecht, sociale zekerheidsrecht
en het subsidierecht verstaat, zie p. 47) acht hij het beginsel van de formele rechtskracht min-
der bezwaarlijk. Zie ook Van Ommeren 2006 en Polak e.a. 2008, p. 104.

182. Zie Scheltema & Scheltema 2008, p. 321-322 en de aldaar genoemde rechtspraak en C.N.J.
Kortmann 2006, p. 170-171.

183. ABRvS 1 juni 2001, AB 2001, 215, m.nt. FM.
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Rechtbank ’s-Gravenhage in een vonnis uit 2003 is afgewezen.184 De stelling van
de omwonenden dat het beginsel van formele rechtskracht in strijd is met art. 13
EVRM is door de rechtbank verworpen. Zij is van oordeel dat het in dit artikel
vervatte recht van eisers op een daadwerkelijk rechtsmiddel voor een nationale
instantie niet is geschonden, omdat tegen de vergunningverlening (die een schen-
ding van art. 2 EVRM kan opleveren) beroep bij de Afdeling heeft open gestaan. 

Barkhuysen en Van Emmerik zijn op dit punt kritisch over de beslissing van
de rechtbank.185 Zij stellen dat de regel van de formele rechtskracht in de
Nederlandse schadevergoedingsprocedures gelet op de uitspraak van het EHRM
uit 2004 inzake Öneryildiz een knelpunt kan vormen.186 In deze uitspraak is
beslist dat in geval sprake is van dodelijke slachtoffers voor de overheid uit art. 2
EVRM de verplichting voortvloeit om te voorzien in een effectief rechterlijk sys-
teem om de oorzaken hiervan vast te stellen, de verantwoordelijken aan te wijzen
en een adequaat rechtsherstel te bieden (waaronder schadevergoeding). Aan deze
vereisten lijkt niet te kunnen worden voldaan, als door de formele rechtskracht
een belangrijk aspect van de zaak niet kan worden beoordeeld, aldus Barkhuysen
en Emmerik. Voorts achten zij het niet uitgesloten dat het EHRM aan het proce-
durele leerstuk van de formele rechtskracht in een aan hem voorgelegde zaak
voorbij zal gaan. Het zou volgens hen beter zijn om bij pure schadevorderingen
de formele rechtskracht niet onverkort te laten gelden, aangezien daar het belang
van de taakverdeling burgerlijke rechter-bestuursrechter en de rechtszekerheid
minder in het geding zijn; het niet-opkomen tegen een vergunningverlening kan
eventueel in het kader van de eigen schuld (art. 6:101 BW) worden meegewo-
gen.187 De vordering tot schadevergoeding kan dan inhoudelijk worden beoor-
deeld, terwijl het besluit onaantastbaar blijft. Een dergelijke benadering is ook
door andere auteurs bepleit.188

Ook in een andere uitspraak van de Rechtbank ’s-Gravenhage inzake de En -
sche dese vuurwerkramp (aangespannen door ruim 200 omwonenden) uit 2006 is
de vordering tot schadevergoeding afgewezen en ook nu is één van de argumen-
ten dat geen uitzondering kan worden aanvaard op het beginsel van de formele
rechtskracht.189 Van Maanen heeft beide vonnissen in een artikel uit 2007 onder
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184. Rb. ’s-Gravenhage 24 december 2003, NJ 2004, 230 (Omwonenden/Staat en Gemeente Ensche  -
de I).

185. Barkhuysen & Emmerik 2005, p. 230-231. Zie ook het kritische commentaar op dit vonnis van
Albers 2005, p. 482-496.

186. EHRM 30 november 2004, NJ 2005, 210, AB 2005, 43 (Öneryildiz). Deze uitspraak is overi-
gens ook voor de strafrechtelijke immuniteit van overheden van groot belang, ik kom daarop
in hoofdstuk 5 terug. Aldaar geef ik ook een korte schets van de feiten.

187. Zie ook VAR-Commissie Rechtsbescherming 2004, p. 86-89; C.N.J. Kortmann 2006, p. 181-
184. Zie ook Roozendaal 2003, p. 156-159.

188. Zie o.a. Scheltema 2007, p. 96-97; Van Ommeren 2006. Zie voorts C.N.J. Kortmann 2006, p.
219-224, die ervoor pleit dat de rechter de inhoudelijke beoordeling van de vordering niet lan-
ger laat afhangen van de grondslag van die vordering maar van de inhoud van die vordering
zelf.

189. Rb. ’s-Gravenhage 13 december 2006, NJ 2007, 197, JA 2007, 28 (Omwonenden/staat en Ge -
meen te Enschede II). 

HOOFDSTUK 2



meer op dit punt als onjuist bestempeld.190 Volgens Van Maanen is in casu wel
degelijk ruimte en reden voor een uitzondering op het beginsel, waarbij hij even-
eens wijst op de betekenis van de uitspraak van het EHRM inzake Öneryildiz. Uit
deze uitspraak volgt dat de overheid gehouden is om (effectieve) maatregelen te
nemen teneinde aan haar uit art. 2 EVRM voortvloeiende verplichting tot be -
scherming van de veiligheid van haar burgers te voldoen. In haar afwijzing van
het beroep van de slachtoffers op deze uitspraak gaat de rechtbank aan dit punt
echter volledig voorbij, zo constateert ook Van Maanen.191 Een ander argument
dat Van Maanen aandraagt voor het aannemen van een uitzondering op de for-
mele rechtskracht is dat van een groot aantal eisers moeilijk kan worden volge-
houden dat zij bezwaar hadden kúnnen maken tegen de bouw- en milieuvergun-
ningen, denk bijvoorbeeld aan kinderen die nog niet geboren waren of aan bewo-
ners die destijds nog niet in de woonwijk woonden, waardoor is voldaan aan het
‘klemmend bezwaar’-vereiste dat de Hoge Raad heeft geformuleerd voor het aan-
nemen van een uitzondering op de formele rechtskracht.192

Geconcludeerd kan worden dat het beginsel van formele rechtskracht aan een
inhoudelijke beoordeling van een vordering tot schadevergoeding in de weg kan
staan, hetgeen tot ongewenste resultaten kan leiden, getuige onder meer de von-
nissen inzake de Enschedese vuurwerkramp.193 Het beginsel is evenwel niet
bedoeld om de aansprakelijkheid van de overheid jegens burger te beperken194 en
leidt in bepaalde gevallen tot strijd met de rechtspraak van het EHRM. Het begin-
sel dient dan ook verder te worden genuanceerd, maar het meest aantrekkelijk
lijkt toch wel de hiervoor aangehaalde benadering dat een vordering tot schade-
vergoeding altijd door de burgerlijke rechter moet kunnen worden beoordeeld ter-
wijl het besluit op zichzelf onaantastbaar blijft.195 Deze benadering hoeft geen

81

190. Ook op alle andere gronden vangen de omwonenden bot. Zie Van Maanen 2007, p. 127-140.
Zijn belangrijkste bezwaar is dat de rechtbank geen ‘totaalafweging’ heeft gemaakt; de vele
geconstateerde (kleine) tekortkomingen bij elkaar kunnen wel tot een serieus verwijt leiden en
het handelen van de staat en de gemeente had volgens hem eveneens in zijn totaliteit moeten
worden gewogen. De eindconclusie van Van Maanen is zeer kritisch: ‘Mijn conclusie is dat de
gewezen vonnissen inzake “Enschede” de toets der kritiek niet kunnen doorstaan. Het meren -
deel van de argumenten overtuigt niet. Er lijkt van meet af aan sprake van – rechtspolitiek
gemotiveerde – onwil om gemeente of Staat (mede)verantwoordelijk te stellen voor deze
catastrofe. Dat is geen goede zaak.’ Zie voorts in kritische zin: Albers 2005, p. 486.

191. Van Maanen 2007, p. 136, noot 37. Zie ook Albers 2004.
192. HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723, m.nt. MS; HR 30 maart 2001, NJ 2003, 170, m.nt. MS. Zie

hierover Van Maanen 2007, p. 138. Zie ook HR 23 februari 2007, JA 2007/69 (Eiser/DNB).
193. Zie ook HR 9 september 2005, AB 2006, 286, m.nt. Van Ommeren (Kuijpers/Valkenswaard),

waarin de uitkomst ook – in de woorden van Van Ommeren – ‘onbevredigend’ genoemd mag
worden.

194. Zie ook Van Male 1999, p. 158.
195. Op de vraag wanneer de overheid in een toezichtsituatie aansprakelijk kan worden gehouden,

ga ik niet verder in. Zoals ik in de inleiding van het boek heb aangegeven, valt deze vraag bui-
ten het onderzoeksveld.
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afbreuk te doen aan de (noodzakelijke) rechtszekerheid en rechtseenheid (taakaf-
bakening rechters).196

2.5.3 Invloed van de bijzondere positie op de toetsing van de
onrechtmatigheid, toerekenbaarheid en relativiteit

Inleiding

Hiervoor is besproken dat de burgerlijke rechter in geval van gebrekkige beslui-
ten vanwege motieven van rechtszekerheid en rechtseenheid soms niet tot een
inhoudelijke beoordeling van de vordering tot schadevergoeding overgaat. Deze
‘immuniteit’ houdt aldus géén verband met de aard van de (overheids)taak (zoals
dat wel het geval is in het strafrecht, zie hoofdstuk 5), maar heeft een procedure-
le oorzaak. Als de burgerlijke rechter wel toekomt aan een inhoudelijke beoorde-
ling van de vordering op grond van onrechtmatige daad jegens de overheid, kan
de aard van de overheidstaak wel invloed hebben op de materiële uitkomst van de
aansprakelijkheidsprocedure. In dat geval dient de rechter namelijk rekening te
houden met een aantal bijzondere regels die in geval van een aansprakelijkstel-
ling van de overheid uit onrechtmatige daad gelden. 

Beleidsvrijheid

Een bijzondere regel is dat de rechter rekening dient te houden met de eventuele
beoordelings- of beleidsvrijheid (beleidsautonomie) die een bestuursorgaan heeft,
waardoor de rechter het handelen niet aan de doelmatigheid kan toetsen.197 Een
toetsing aan de doelmatigheid van het handelen van het bestuursorgaan kan de
rechter niet uitvoeren in verband met de machtenscheiding tussen bestuur en
rechtspraak. De overheid heeft met andere woorden gelet op haar taak een bepaal-
de beleidsruimte, die aan een inhoudelijke toetsing door de rechter op (on)recht-
matigheid is onttrokken. De rechter mag dus niet treden in een beoordeling van
de door de overheid gemaakte belangenafweging.198 Wel kan de rechter toetsen of
er geen sprake is van misbruik van bevoegdheid, of de overheid bij afweging van
alle in aanmerking komende belangen in redelijkheid tot haar beleidskeuze heeft
kunnen komen en of haar beslissing naar wijze van totstandkoming of inhoud niet
in strijd komt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.199
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196. Het Voorontwerp Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten dat
in 2007 is gepresenteerd, biedt in ieder geval geen oplossing op dit punt, omdat daarin alleen
een nieuwe regeling wordt voorgesteld voor de rechtsmachtsverdeling tussen bestuursrechter
en burgerlijke rechter. Zie hierover o.a. Scheltema & Scheltema 2008, p. 298 en Polak e.a.
2008, p. 104/105. 

197. Zie bijvoorbeeld HR 29 maart 1940, NJ 1940, 1128 (Heldenkermis) en HR 9 november 2001,
NJ 2002, 446, m.nt. Brunner (Waterschap).

198. HR 4 januari 1963, NJ 1964, 202 en 204 (Landsmeer). Zie Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr.
290b.

199. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 290d. Zie ook HR 9 november 2001, NJ 2002, 446.
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De mate van beleidsvrijheid kan in een concreet geval heel groot zijn200, waar-
door het bestuursorgaan veel ruimte wordt gelaten, maar soms laat de wet de
overheid geen enkele beleids- of beoordelingsvrijheid en kan de rechter het han-
delen wel volledig op inhoud toetsen.201

Tot slot zij opgemerkt dat het van belang is het onderscheid tussen beleid en
uitvoering goed in het oog te houden, aangezien de rechter de uitvoering van het
beleid wel volledig kan toetsen.202 De uitvoering van de beleidskeuze valt met
andere woorden niet onder de beleidsvrijheid.

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (a.b.b.b.)

De bijzondere positie van de overheid komt ook tot uiting in geval de onrecht-
matige daad is gebaseerd op schending van de (maatschappelijke) zorgvuldig-
heid. Bij de invulling van de ongeschreven norm wordt rekening gehouden met
het feit dat sprake is van de overheid die is opgetreden.203 Aangezien de overheid
het algemeen belang dient te behartigen en gebonden is aan de a.b.b.b. krijgt de
zorgvuldigheidsnorm een specifieke invulling. Soms valt de toets daarom in ver-
gelijking met een particulier zwaarder uit in de zin dat vrij hoge eisen aan de
zorgvuldigheid van het gedrag van de overheid worden gesteld, omdat de over-
heid in hoedanigheid is opgetreden.204 De rechter toetst het overheidshandelen vol
aan de a.b.b.b., zoals het zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het
vertrouwensbeginsel.205 Soms valt de toets lichter uit, omdat – zoals hiervoor aan
de orde is geweest – de overheid over beleidsvrijheid beschikt.

Bindende kracht van het oordeel van de bestuursrechter over een besluit

Voorts breng ik in herinnering de hiervoor reeds genoemde bijzondere regel in
geval sprake is van een schadevergoeding wegens een vernietigd besluit. Uit de
rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat in geval sprake is van een vernietigd
besluit daarmee in beginsel ook de onrechtmatigheid en de toerekenbaarheid aan
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200. Zie bijvoorbeeld HR 13 oktober 2006, JOR 2006, 295, m.nt. Busch (Vie D’Or).
201. Zie bijvoorbeeld HR 9 mei 1958, NJ 1960, 475 (Weigering afgifte rijbewijs). Zie ook Van

Maanen 2007, p. 140.
202. Van Maanen & De Lange 2005, p. 45-46, die als voorbeeld onder meer geven HR 20 maart

1992, NJ 1993, 547, m.nt. Brunner (Bussluis Diemen), inzake de beslissing tot de aanleg van
een bussluis. De uitvoering dient zodanig te zijn dat geen gevaar voor de veiligheid ontstaat.
Dit onderscheid tussen beleid (exclusieve bestuurstaak) en uitvoering komt ook in de Pikmeer
II-rechtspraak inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van decentrale overheden terug,
hierop ga ik in hoofdstuk 5 uitgebreid in. Zie ook Tjittes 1996, p. 49-50.

203. Van Maanen & De Lange 2005, par. 3.6.
204. Van Maanen & De Lange 2005, par. 3.6 en 3.11. 
205. HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Zeeland/Hoondert). Zie ook Scheltema & Stoutjesdijk

(Onrechtmatige daad V.B.), aant. 159.
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de overheid is gegeven.206 In feite geldt voor de overheid voor vernietigde beslui-
ten dan ook een pseudo-risicoaansprakelijkheid.207

Relativiteit

Ten slotte dient te worden vermeld dat in de relativiteitstoets een beperking van
de aansprakelijkheid van de overheid kan zijn gelegen. Ingevolge art. 6:163 BW
is vereist dat de geschonden norm strekt tot bescherming tegen schade zoals die
(door de benadeelde) is geleden. Zoals ik in de tweede paragraaf van dit hoofd-
stuk al aanstipte, brengt deze eis bij de schending van wettelijke plichten met zich
dat het doel en de strekking van die wettelijke norm beslissend zijn en hieruit kan
volgen dat geen aansprakelijkheid van de overheid jegens de benadeelde bestaat.
Bekende voorbeelden waarin dit speelde, zijn het Duwbak Linda-arrest en het
Iraanse vluchtelinge-arrest.208 In de uitspraak inzake Vie D’Or is overigens aan-
genomen dat wel aan het relativiteitsvereiste is voldaan.209

Een bijzondere problematiek met de relativiteit speelt nog bij de onrechtmati-
ge besluiten, omdat de bestuursrechtspraak inzake het belanghebbende-begrip op
dit punt niet helemaal overeenstemt met het civielrechtelijke relativiteitsbegrip.
Voor mijn onderwerp is dit laatste punt minder van belang en ik verwijs voor een
nadere uiteenzetting dan ook naar andere literatuur.210

2.6 Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik de aansprakelijkheid van privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke rechtspersonen uit onrechtmatige daad besproken. Rechtspersonen
zijn in de loop van de vorige eeuw een steeds belangrijkere rol in de maatschap-
pij gaan vervullen. Daarbij past een ruime opvatting over de eigen onrechtmatige
daad van rechtspersonen in de zin dat gedrag en kennis van functionarissen van
de rechtspersoon vrij snel als eigen gedrag en kennis aan de rechtspersoon wor-
den toegerekend. Hoewel de aansprakelijkheid van privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke rechtspersonen uit onrechtmatige daad in de rechtspraak van oudsher
is aanvaard, heeft de ontwikkeling van het leerstuk van de eigen onrechtmatige
daad van rechtspersonen pas in 1979 een belangrijke impuls gekregen. In dat jaar
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206. Zie o.a. HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669, m.nt. JAB (St. Oedenrode/Driessen) en HR 31
mei 1991, NJ 1993, 112, m.nt. Brunner (Van Gog/Nederweert).

207. Aansprakelijkheid is echter nog niet gegeven, want ook aan de andere vereisten moet nog wor-
den voldaan, bijvoorbeeld relativiteit en voorts kan de toepassing van de eigen schuld-regeling
van art. 6:101 BW tot een beperking leiden, zie: Polak e.a. 2008, p. 102.

208. HR 7 mei 2004, NJ 2006, 281, m.nt. Hijma, AB 2005, 127, m.nt. FvO (Duwbak Linda) en HR
13 april 2007, AB 2008, 16, m.nt. Van der Veen (Iranese vluchtelinge).

209. HR 13 oktober 2006, JOR 2006, 295, m.nt. Busch (Vie D´Or). Zie ook de uitvoerige en instruc-
tieve conclusie van A-G Timmerman (nr. 4.1-4.15) over dit punt.

210. Scheltema & Scheltema 2008, p. 330-337 en C.N.J. Kortmann 2006, p. 218-219.
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heeft de Hoge Raad in het Kleuterschool Babbel-arrest het maatschappelijk ver-
keerscriterium geïntroduceerd als daderschapscriterium, dat de mogelijkheid
biedt ook handelingen van niet-organen als eigen gedragingen van de rechtsper-
soon aan te merken. Belangrijker is nog dat het criterium ook ruimte laat voor het
vaststellen van daderschap en wetenschap van organisaties los van individuele
functionarissen. In de literatuur en rechtspraak is steeds meer aandacht voor het
vaststellen van de eigen onrechtmatige daad van rechtspersonen los van het han-
delen en nalaten van functionarissen. De aanknopingsfactoren zijn dan dat de
gedraging en/of kennis verweven zijn met de bedrijfsuitoefening dan wel dat deze
besloten liggen in de gevoerde bedrijfspolitiek. Het aanknopen bij individuele
functionarissen is vooral nodig voor buiten de normale bedrijfsuitoefening lig-
gende, niet-normale en incidentele schadeveroorzakende activiteiten.211

In geval de overheid uit onrechtmatige daad aansprakelijk wordt gesteld,
speelt de bijzondere positie van de overheid – tot uitdrukking komend in het feit
dat de overheid het algemeen belang behartigt en gebonden is aan de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur – een rol in de beoordeling van de vordering.
Zo dient de burgerlijke rechter zich terughoudend op te stellen bij de beoordeling
van een handeling die valt onder de zogenaamde beleids- of beoordelingsvrijheid
van de overheid. De rechter kan het handelen dan niet op doelmatigheid toetsen;
de belangenafweging is aan het bestuur. Wel kan de uitvoering van de beleids-
keuze volledig door de rechter worden getoetst. Voorts kan de toetsing in het
kader van de maatschappelijke zorgvuldigheid voor de overheid zwaarder uitpak-
ken, omdat – vanwege de toepasselijkheid van de algemene beginselen van be -
hoorlijk bestuur – hogere zorgvuldigheidseisen aan haar gedrag worden gesteld.
Een bijzonderheid speelt voorts indien sprake is van een aansprakelijkstelling van
de overheid wegens een gebrekkig besluit. Indien het besluit in de administratie-
ve procedure is vernietigd, staat voor de civiele rechter niet alleen vast dat
onrechtmatig is gehandeld, maar ook dat de onrechtmatige daad aan de overheid
kan worden toegerekend op grond van de verkeersopvattingen. De rechter ont-
houdt zich echter van een inhoudelijke beoordeling van de vordering als de bena-
deelde een administratiefrechtelijke rechtsgang (had) moet(en) volgen (formele
rechtskracht van besluiten) of als een administratieve rechter al een inhoudelijk
oordeel over de rechtmatigheid van het besluit heeft gegeven (bindende kracht
/gezag van gewijsde). Een doelmatige taakverdeling tussen bestuursrechter en
burgerlijke rechter, rechtszekerheid en rechtseenheid zijn de redenen voor deze
opstelling. Het beginsel van de formele rechtskracht heeft in de literatuur echter
veel kritiek ontmoet. Bezwaar is dat het beginsel van de formele rechtskracht leidt
tot procedeerdwang, maar belangrijker is nog dat de rechtmatigheid van het
besluit nimmer door een rechter hoeft te zijn beoordeeld. Uitzonderingen op het
beginsel worden alleen in klemmende gevallen door de Hoge Raad aanvaard. In
de Enschedese vuurwerkramp heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage geen uitzonde-
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211. Tjittes 2001b, p. 51-52.
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ring willen aanvaarden. In de literatuur is er op gewezen dat deze situatie deels
onder de door de Hoge Raad aanvaarde uitzonderingsgevallen zou kunnen wor-
den gebracht, maar bovendien dat het resultaat – feitelijke immuniteit van de
overheid – niet in overeenstemming lijkt met de rechtspraak van het EHRM inza-
ke de uit het EVRM voortvloeiende verplichtingen van de overheid.
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Hoofdstuk 3

Aansprakelijkheid van leidinggevenden uit
onrechtmatige daad

3.1 Inleiding 

Indien een rechtspersoon op grond van wanprestatie of onrechtmatige daad je -
gens een derde aansprakelijk is, kan de gedupeerde derde onder omstandigheden
zijn schade eveneens op één of meer natuurlijke personen persoonlijk verhalen.
Dat de rechtspersoon uit onrechtmatige daad aansprakelijk is, sluit persoonlijke
aansprakelijkheid niet uit, zo heeft de Hoge Raad reeds begin vorige eeuw voor
zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen beslist. Ook in
geval van wanprestatie van de (privaatrechtelijke) rechtspersoon kan onder om -
standigheden persoonlijke aansprakelijkheid worden aangenomen. Uit de recht-
spraak blijkt evenwel dat de rechter vrij terughoudend is in het aannemen van per-
soonlijke aansprakelijkheid. Het feit dat in hoedanigheid is opgetreden, blijkt een
zekere bescherming te bieden tegen persoonlijke aansprakelijkheid. 

In dit hoofdstuk ga ik na welke maatstaven in de rechtspraak worden gehan-
teerd voor het vaststellen van persoonlijke aansprakelijkheid op grond van on -
rechtmatige daad. Ik bespreek daarbij de aansprakelijkheidspositie van de hande-
lende functionaris, maar ga ook in op de vraag of – en zo ja, onder welke om -
standigheden – een leidinggevende functionaris voor het aan de rechtspersoon
toegerekende handelen van ondergeschikten en/of medebestuurders persoonlijk
aansprakelijk kan worden gehouden. Een andere vraag waarop ik in dit hoofdstuk
een antwoord zoek, is of het voor persoonlijke aansprakelijkheid van een leiding-
gevende functionaris verschil maakt dat hij in dienst is van een publiekrechtelij-
ke in plaats van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Heeft de (soms) bijzondere
aansprakelijkheidspositie van de overheid, zoals die in het vorige hoofdstuk is
besproken, invloed op de wijze waarop en/of de voorwaarden waaronder per-
soonlijke aansprakelijkheid wordt aangenomen, en zo ja: is dit gerechtvaardigd?
Vervolgens bespreek ik of een (verdere) beperking van persoonlijke aansprake-
lijkheid van functionarissen – zoals door een aantal schrijvers is verdedigd – wen-
selijk is. Ik sluit het hoofdstuk af met een conclusie.
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3.2 Aansprakelijkheid van leidinggevenden van privaatrechtelijke
rechtspersonen

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf staat centraal de vraag onder welke omstandigheden leidingge-
vende functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen persoonlijk aanspra-
kelijk kunnen worden gehouden jegens een derde in geval de rechtspersoon
jegens die derde wanprestatie heeft gepleegd dan wel (primair) aansprakelijk is
uit onrechtmatige daad. Ik bespreek hierna eerst de situatie dat de leidinggeven-
de functionaris door een schuldeiser van de rechtspersoon aansprakelijk wordt
gesteld voor schade die deze lijdt omdat de rechtspersoon zijn verplichtingen
jegens hem niet nakomt. Hierover is namelijk sinds begin jaren negentig van de
vorige eeuw een vloed van rechtspraak verschenen, waarin duidelijke regels voor
het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid zijn geformuleerd. In deze
rechtspraak kunnen vervolgens wellicht aanknopingspunten worden gevonden
voor het antwoord op de vraag wanneer een leidinggevende functionaris per-
soonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die een derde heeft
geleden wegens de (primaire) onrechtmatige daad van de rechtspersoon. Op dit
terrein is namelijk minder rechtspraak en bestaat ook meer onduidelijkheid in de
literatuur. Ik merk alvast op dat voor de voorwaarden voor persoonlijke aanspra-
kelijkheid van belang is of sprake is van zogenaamd secundair daderschap van de
functionaris; in dat geval dient persoonlijke aansprakelijkheid namelijk met meer
terughoudendheid te worden aangenomen. In de situatie dat de rechtspersoon
wordt verweten verplichtingen niet te zijn nagekomen, is per definitie steeds spra-
ke van een vraag van secundaire aansprakelijkheid van de functionaris. Alleen de
rechtspersoon is dan als primaire dader aan te merken, immers hij komt de op
hem rustende verplichtingen niet na. In geval van een onrechtmatige daad van de
rechtspersoon kan dit anders liggen en hoeft van secundair daderschap van de
functionaris niet steeds sprake te zijn. Dit onderwerp wordt besproken in para-
graaf 3.2.3. Eerst ga ik in op de voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid
van (leidinggevende) functionarissen in geval de rechtspersoon contractuele of
wettelijke verplichtingen niet nakomt. 

3.2.2 Voorwaarden voor aansprakelijkheid in geval van het niet-nakomen van
verplichtingen door de rechtspersoon 

3.2.2.1 Inleiding

Uit de rechtspraak blijkt dat functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen
vooral risico lopen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te worden
gesteld in geval de rechtspersoon wanprestatie pleegt en geen verhaal biedt voor
de vordering van de schuldeiser(s). In beginsel is slechts de rechtspersoon als
(contrac tue le) wederpartij aanspra kelijk voor de door de benadeelde geleden
schade. Wanprestatie van de vennootschap sluit persoonlijke aansprakelijkheid
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van een bestuurder of feitelijk bestuurder van die vennootschap echter niet uit, zo
besliste de Hoge Raad reeds halverwege de vorige eeuw.1 In dat geval is als
gezegd sprake van een secundaire aansprakelijkheid van de functionaris. 

In 1989 heeft de Hoge Raad het zogenaamde Beklamel-arrest gewezen, dat
een belangrijke impuls heeft gegeven aan de verdere ontwikkeling van de per-
soonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen
op grond van onrechtmatige daad.2 Nadien is er een reeks van zaken aan de rech-
ter voorgelegd waarin functionarissen – met name bestuurders, maar ook feitelij-
ke bestuurders – persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld jegens crediteuren van de
vennootschap. Vaste rechtspraak is inmiddels dat voor aansprakelijkheid op
grond van onrechtmatige daad wegens het niet- nakomen van verplichtingen door
de vennootschap de bestuurder persoonlijk een verwijt moet kunnen worden
gemaakt. In het Oosterhof-arrest uit 2000 heeft de Hoge Raad dit criterium aan-
gescherpt tot een voldoende ernstig verwijt.3 De aansprakelijkheid dient voorts
gebaseerd te zijn op een eigen gedraging (handelen en/of nalaten) van de
(mede)bestuurder. De Hoge Raad heeft in het Pelco-arrest, dat handelde over een
tegen een medebestuurder ingestelde vordering, uitdrukkelijk overwogen dat een
vorm van collectieve verantwoordelijkheid met een daaraan gekoppelde hoofde-
lijke aansprakelijkheid, zoals neergelegd in art. 2:248 BW en art. 36 Invorde -
ringswet (waarover in hoofdstuk 4 meer), in dit geval niet aan de orde is.4

In het Oosterhof-arrest heeft de Hoge Raad bovendien aangegeven dat onder-
scheiden moet worden tussen de zogenaamde Beklamel-gevallen – waarin de
bestuurder wordt verweten een overeenkomst te zijn aangegaan – en de gevallen
waarin de bestuurder wordt verweten te hebben toegelaten of bewerkstelligd dat
de door hem bestuurde vennootschap een eerder door haar aangegane overeen-
komst niet nakomt en daardoor aan de wederpartij van de vennootschap schade
berokkent. Een persoonlijk verwijt is in beginsel gegeven indien de bestuurder
namens de vennootschap een overeenkomst heeft gesloten en aan de Beklame l-
norm voldoet. In deze norm ligt een soort schuldvereiste besloten, namelijk de
(geobjectiveerde) wetenschap dat de overeenkomst niet zal worden nagekomen en
er geen verhaal voor de schade zal zijn.5 De bestuurder heeft de (later blijkende)
wanprestatie van de vennootschap in feite direct veroorzaakt doordat hij ver-
plichtingen is aangegaan in de wetenschap dat de betreffende crediteur zal wor-
den benadeeld. In de tweede situatie – het bewerkstelligen of toelaten van de wan-
prestatie van de vennootschap – zal het van de concrete omstandigheden van het
geval afhangen of het aan de bestuurder te maken verwijt voldoende ernstig is om
hem persoonlijk aansprakelijk te houden, aldus de Hoge Raad in het Oosterhof-
arrest.
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1. HR 31 januari 1958, NJ 1958, 251 (Van Dullemen/Sala).
2. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel). Zie voor een nadere analyse van het

Beklamelcriterium Boschma 2003, p. 1-13.
3. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof).
4. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco).
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In een arrest uit 2006 heeft ons hoogste rechtscollege een belangrijke aanvul-
ling op en verduidelijking van dit Oosterhof-arrest gegeven.6 Deze verduidelij-
king en aanvulling betreffen de maatstaf die moet worden aangelegd voor de
beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid in geval het gaat om het door
de bestuurder bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap haar wettelijke of
contractuele verplichtingen niet nakomt (de Hoge Raad breidt de reikwijdte van
de maatstaf dus expliciet uit tot het niet-nakomen van wettelijke verplichtingen),
de concrete invulling van die maatstaf en de verhouding van die maatstaf met de
Beklamelnorm. De Hoge Raad lijkt met dit arrest (meer) lijn te hebben willen
aanbrengen in de tot dan toe verschenen jurisprudentie op dit terrein. Hierna ga
ik eerst in op de zogenaamde Beklamel-gevallen, ook wel aangeduid als ‘voort-
zetten van verliesgevende activiteiten’. Daarna bespreek wanneer een functiona-
ris wegens het bewerkstelligen of toelaten van de niet-nakoming van verplichtin-
gen door de vennootschap persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden. 

3.2.2.2 Voortzetten van verliesgevende activiteiten

Beklamel: aansprakelijkheid van een bestuurder voor het aangaan van
verplichtingen

Een bestuurder die namens de rechts persoon ver plichtingen is aangegaan, waar-
van hij wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon deze niet zal kunnen nako-
men en geen verhaal voor de schade zal bieden, kan uit onrechtmatige daad per-
soonlijk aansprakelijk zijn jegens de wederpartij. De weder partij van de rechts-
persoon dient te bewijzen dat de bestuur der bij het aangaan van de overeenkomst
wist of moest weten dat de rechtsper soon de verplichtingen jegens hem wegens
insolventie niet zou kunnen nakomen. In de vóór het Beklamel-arrest verschenen
lagere jurisprudentie is dit criterium voor persoon lijke aansprakelijkheid steeds
gehan teerd.7 De Hoge Raad heeft in het Beklamel-arrest bepaald dat dit een juis-
te maatstaf is voor persoonlijke aansprakelijkheid. Beslissend voor aansprake -
lijkheid is dus of de bestuurder bij het aangaan van de overeen komst wist, althans
redelijkerwij ze behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet of niet binnen
redelijke termijn aan haar verplichtin gen zou kunnen voldoen en geen verhaal
zou bieden voor de ingevolge die wanprestatie door de wederpartij te lijden scha-
de. 
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In het in 1994 gewezen arrest Romme/Bakker heeft de Hoge Raad dit stand-
punt herhaald en een verruiming van het criterium – in de zin dat de bestuurder
reeds persoonlijk aansprakelijk zou zijn als hij willens en wetens de geenszins te
verwaarlozen kans heeft aanvaard dat de rechtspersoon ten opzichte van de credi-
teur in gebreke zou blijven – afgewezen.8 Een dergelijke maatstaf zou de be -
stuurder kunnen belemmeren bij het vervullen van zijn taak.9 Risico nemen is
inherent aan ondernemen. Persoonlijke aansprakelijkheid dient daarom niet te snel
te worden aangenomen. Een achteraf gebleken foutieve inschatting die valt binnen
het risico van een normaal ondernemingsbeleid behoort niet voor rekening van de
bestuurder te komen.10 Aansprakelijkheid is eerst aan de orde ‘als de bestuurder in
kwestie had behoren te voorzien dat het risico verkeerd zou uitpakken en dat de
vennootschap dan niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen’, aldus A-G
Huydecoper in zijn conclusie voor het Uniekaas/Voerman-arrest uit 2002.11

Wanneer van geobjectiveerde wetenschap in het concrete geval sprake is, is
een kwestie van waardering van de feiten door de rechter en is niet altijd eenvou-
dig te bepalen.12 Wel kan uit het Hurks II-arrest worden afgeleid dat de rechter
een peildatum dient te kiezen die aan de veilige kant is, derhalve ten gunste van
de bestuurder(s).13 Ik wijs er volledigheidshalve op dat er in de literatuur ver-
schillende voorstellen zijn gedaan om de rechter meer houvast te geven bij het
vaststellen van de zogenaamde peildatum waarop geobjectiveerde wetenschap
aanwezig kan worden geacht.14

De schuldeiser dient ingevolge art. 150 Rv te bewijzen dat de bestuurder bij
het aangaan van de overeenkomst wetenschap had. Dit is veelal niet eenvoudig,
omdat hij niet beschikt over de (financiële) gegevens van de vennootschap. In
bepaalde situaties kan de bewijslast echter worden omgedraaid dan wel worden
verlicht in de zin dat op de bestuurder een verzwaarde motiveringsplicht omtrent
de financiële situatie wordt gelegd.15 Hoewel de Hoge Raad in het Beklamel-
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8. HR 10 juni 1994, TVVS 1994, p. 188-189, m.nt. Timmerman (Romme/Bakker).
9. Zie ook Boschma & Lennarts 1994, p. 286 en Hof Arnhem 23 februari 1988, NJ 1989, 92.
10. HR 14 november 1997, NJ 1998, 270, m.nt. Maeijer (Henkel/JMG).
11. HR 18 oktober 2002, JOR 2003, 22 (Uniekaas/Voerman), conclusie A-G Huydecoper nr. 13.

Zie ook Rb. Amsterdam 22 augustus 2001, JOR 2001, 212, waarin de rechtbank oordeelde dat
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rechtbank. Zie over deze uitspraak Van den Ingh 2002, p. 103-105 en Huizink 2002, p. 171-
172.

12. Zie ook Raaijmakers 2003, p. 111-112.
13. HR 21 december 2001, JOR 2002, 38 (Hurks II), m.nt. Faber en m.nt. Bartman.
14. Zie o.a. Lennarts 2004, p. 19 en Borrius 2004, p. 27-28. Vgl. over de berekeningen die in de

Duitse Überschulding-regeling worden toegepast: Timmerman & Lennarts 1997, p. 303-304.
15. Zie voor omkering bewijslast HR 10 juni 1994, TVVS 1994, p. 188-189, m.nt. Timmerman

(Romme/Bakker). Zie voor opleggen van verzwaarde motiveringsplicht HR 27 november
1998, NJ 1999, 148 (Veenbrink/Baarsma) en Boschma & Lennarts1996, p. 50-51. Zie ook
Timmerman 1999, p. 22-23.
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arrest besliste dat voor de aansprake lijkheid van een bestuurder/enig aandeel -
houder geen andere (strengere) maatstaf moet worden gehanteerd dan voor een
bestuurder die geen enig aandeelhouder is, blijkt uit het arrest Romme/Bakker dat
degene die de volledige zeggenschap over een vennootschap heeft, in bepaalde
gevallen met het bewijs van wetenschap kan worden belast. Dit is onder meer
gerechtvaardigd, indien aannemelijk is dat ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst de vennootschap niet zelf, althans niet in voldoende mate over
financiële middelen beschikte om aan haar verplich tingen uit die overeenkomst
te voldoen en wat dat betreft afhankelijk was van haar daartoe door een andere,
door haar beheerste vennootschap ter beschikking te stellen middelen. Indien de
rechter in zo’n geval besluit de bewijslast toch op de benadeelde crediteur te leg-
gen, dient hij aan te geven welke omstandig heden dit rechtvaardigen. Volgens
Timmerman kan deze bewijs lastverde ling ook voor de bestuurder die niet enig
aandeelhouder is, worden toegepast. Relevant is wie geacht mag worden over
informatie inzake de financiële toestand van de vennoot schap te beschikken en
aan dit criterium voldoet ook de bestuur der.16 Overigens is het van belang erop te
wijzen dat de crediteur voldoende feiten en omstandigheden dient te stellen die in
de richting wijzen van wetenschap van benadeling aan de zijde van de bestuurder
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Indien de crediteur namelijk niet
aan zijn stelplicht voldoet, zal de rechter een door de crediteur terzake gedaan
bewijsaanbod (moeten) passeren.17

Indien aan de Beklamel-norm is voldaan, staat nog niet direct vast dat de han-
delende bestuurder ook persoonlijk aansprakelijk is. Hij kan zich namelijk wel-
licht op een disculpatiegrond beroepen. Al uit een arrest van de Hoge Raad uit
1993 kan worden afgeleid dat aansprakelijkheid niet reeds vaststaat als aan de
Beklamel-norm is voldaan.18 In het Oosterhof-arrest heeft de Hoge Raad uit-
drukkelijk beslist dat de bestuurder in dat geval nog ‘zijn handelwijze rechtvaar-
digende of verontschuldigende omstandigheden’ kan aanvoeren. De bestuurder
moet dus dergelijke omstandigheden stellen en bij betwisting bewijzen, bijvoor-
beeld dat de wederpartij van de penibele financiële situatie van de vennootschap
op de hoogte was of door hem op de hoogte is gesteld.19 Ter disculpatie kan een
bestuurder echter niet aanvoeren dat hij, bijvoorbeeld vanwege een interne taak-
verdeling, niet van de financiële situatie van de vennootschap op de hoogte was.
Alle bestuurders behoren namelijk te allen tijde op de hoogte te zijn van de finan-
ciële situatie van de vennootschap nu het financiële beleid tot de collectieve ver-
antwoordelijkheid van het bestuur behoort (art. 2:10 BW).20 Een bestuurder kan
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16. HR 10 juni 1994, TVVS 1994, p. 188-189 (Romme/Bakker). Zie ook HR 27 november 1998,
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17. HR 2 juni 2006, LJN AW6070, JOL 2006, 329.
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zich dus niet ten verweer tegen de vordering van de schuldeiser beroepen op een
eventuele taakverdeling, waardoor hij niet op de hoogte was van de financiële
toestand van de vennootschap. 

Aansprakelijkheid van een medebestuurder voor het laten aangaan (en
voortduren) van verplichtingen

Ook de bestuurder die niet zelf de (niet-nagekomen) overeenkomst namens de ven-
nootschap heeft gesloten, loopt risico persoonlijk aansprakelijk te worden gehou-
den. De aansprakelijkheidspositie van de niet-handelende medebestuurder is in het
Pelco-arrest aan de orde geweest.21 Uit dit arrest volgt dat persoonlijke aansprake-
lijkheid van de medebestuurder weliswaar niet is uitgesloten, maar dat slechts
onder bijzondere, door de schuldeiser te stellen, omstandigheden een persoonlijk
verwijt kan worden aangenomen. Nodig is dan met name dat gezegd kan worden
dat hij anderszins nauw bij de desbetreffende overeenkomst betrokken is geweest.
Voor de medebestuurder gelden dus – in vergelijking met de handelende bestuur-
der – extra eisen voor het aannemen van aansprakelijkheid. Dat extra eisen wor-
den gesteld, is niet zo vreemd aangezien de medebestuurder moet kunnen worden
verweten niet te hebben ingegrepen. Opgemerkt zij overigens dat in de literatuur
over de vraag of voor persoonlijke aansprakelijkheid van (feitelijke) bestuurders
wegens nalaten extra voorwaarden gelden, en zo ja: welke, enige discussie
bestaat.22 Voor de (formele) medebestuurder heeft de Hoge Raad deze vraag in
ieder geval bevestigend beantwoord door te beslissen dat bepalend is of sprake is
van een nauwe betrokkenheid bij de overeenkomst. Op de aansprakelijkheidsposi-
tie van anderen dan formele bestuurders ga ik in nadat ik eerst het Pelco-arrest en
de vraag wat onder ‘nauwe betrokkenheid’ moet worden begrepen, heb besproken.

Boschma en Lennarts hebben in 1994 verdedigd dat de in het Beklamel-crite-
rium vervatte zorgplicht jegens nieuwe crediteuren zich niet alleen uitstrekt tot
bestuurders die de overeenkomst namens de vennootschap zijn aangegaan, maar
ook tot bestuurders die bij de onderhandelingen betrokken waren of die opdracht
hebben gegeven tot het aangaan van de verplichtingen.23 De zorgplicht kan vol-
gens hen echter niet zover worden opgerekt dat bestuurders die in het geheel geen
bemoeienis hebben gehad met de transactie toch aansprakelijk zijn.24 Ik voeg
hieraan toe dat ook voorafgaand (intern) overleg tussen de bestuurders over het
betreffende contract – zo de schuldeiser dit kan bewijzen – in ieder geval aan de
maatstaf van nauwe betrokkenheid zal voldoen. Deze omstandigheden duiden op
een meer actieve betrokkenheid van de medebestuurder. 
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21. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco). Zie over dit arrest o.a. De Valk 2003, p. 267-275.
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Uchelen (Stratex/Tectomat Productie).
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Uit rechtsoverweging 3.8 van het Pelco-arrest blijkt echter dat het niet nood-
zakelijk is dat de bestuurder door ‘zijn (actief) handelen’ nauw bij de (totstand-
koming van de) desbetreffende overeenkomst(en) betrokken is geweest. Een
nadere (normatieve) invulling van nauwe betrokkenheid wordt door de Hoge
Raad evenwel niet gegeven.25 A-G Hartkamp doet dit in zijn conclusie voor het
arrest wel. Volgens Hartkamp zou het hof met de maatstaf hebben gedoeld op de
situatie dat de medebestuurder in staat was het sluiten van de overeenkomst te
voorkomen of de schadelijke gevolgen daarvan voor de wederpartij tijdig af te
wenden, maar zulks heeft nagelaten hoewel dat van hem, gelet op de omstandig-
heden van het geval (met name de financiële toestand van de vennootschap en de
wetenschap of voorzienbaarheid van de wanprestatie), kon worden gevergd.26 De
door de A-G gegeven invulling van de maatstaf van nauwe betrokkenheid kan
worden gezien als een ondergrens voor aansprakelijkheid van een medebestuur-
der voor het in strijd met de Beklamel-norm aangaan van overeenkomsten door
een andere bestuurder. Deze invulling van de maatstaf verdient mijns inziens
instemming. Kort gezegd gaat het om (objectieve) wetenschap en macht als voor-
waarden voor aansprakelijkheid van de medebestuurder wegens nalaten.27 Op de
medebestuurder rust in de voormelde omstandigheden met andere woorden een
verhoogde zorgplicht, een rechtsplicht tot ingrijpen.

Naast wetenschap van de deplorabele financiële toestand van de vennootschap
lijkt voor het kunnen aannemen van een rechtsplicht tot ingrijpen van de mede-
bestuurder ook wetenschap van (het niet kunnen nakomen van) de concrete over-
eenkomst vereist; het moet gaan om nauwe betrokkenheid bij de desbetreffende
overeenkomst(en), zo valt in het Pelco-arrest te lezen. In de literatuur wordt wel
verdedigd dat, in geval van voorzienbaarheid van de uitzichtloze financiële situ-
atie van de vennootschap, op alle bestuurders de plicht komt te rusten maatrege-
len te treffen om het aangaan van nieuwe overeenkomsten te voorkomen, bij
gebreke waarvan persoonlijke aansprakelijkheid ontstaat.28 Op zich zou weten-
schap van de concrete overeenkomst kunnen worden afgeleid uit de wetenschap
die de medebestuurder (of feitelijk bestuurder) heeft van het sluiten van andere
overeenkomsten na de datum dat duidelijk moest zijn dat de vennootschap haar
verplichtingen niet meer kan nakomen (de peildatum). In dat geval heeft hij het
sluiten van de desbetreffende overeenkomst immers op de koop toe genomen.29
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Hoewel ik kan instemmen met de opvatting dat wetenschap van de (slechte)
financiële situatie van de vennootschap snel tot nauwe betrokkenheid van alle
bestuurders zal leiden, kan niet zonder meer tot een soort collectieve aansprake-
lijkheid van de bestuurders worden geconcludeerd indien één van hen desondanks
een of meer overeenkomsten sluit. De Hoge Raad heeft collectieve aansprakelijk-
heid in het Pelco-arrest van de hand gewezen; persoonlijke verwijtbaarheid is ver-
eist. 

Een obstakel voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid zal met
name kunnen zijn dat de bestuurder ook feitelijk in staat moet zijn (geweest) het
sluiten van de overeenkomst(en) te voorkomen. Het hangt af van de concrete
omstandigheden en de feitelijke situatie binnen de vennootschap of aan dit ver-
eiste is voldaan. Indien de medebestuurder weet dat een bepaalde overeenkomst
door een andere bestuurder zal worden gesloten, rust op hem – op straffe van per-
soonlijke aansprakelijkheid – de plicht die contractspartij te waarschuwen.30

Indien de medebestuurder niet op de hoogte was van het aangaan van de concre-
te overeenkomst, maar wel van het aangaan van andere overeenkomsten, zal de
medebestuurder ten verweer tegen de vordering van de schuldeiser feiten en om -
standigheden moeten aanvoeren waaruit kan worden afgeleid dat hij niet nalatig
is geweest in het treffen van maatregelen (verzwaarde motiveringsplicht). Een
maatregel die in een dergelijke situatie zou moeten worden getroffen is (onder
meer) het aanvragen van surséance van betaling dan wel aangifte tot faillietver-
klaring van de vennootschap.31 De aangifte tot faillietverklaring dient te geschie-
den in opdracht van de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen
(art. 2:246 BW). De medebestuurder is dus in staat de aangifte te bewerkstelligen,
indien hij tevens enig aandeelhouder van de vennootschap is of de meerderheid
van de aandelen heeft. In andere gevallen kan de medebestuurder afhankelijk zijn
van de medewerking van de algemene vergadering en mogelijk van de andere
bestuurder(s) als hij niet zelfstandig bevoegd is de aangifte te doen (art. 2:240 lid
2 BW). Ook voor het verzoek om surséance van betaling kan de medebestuurder
afhankelijk zijn van de medewerking van de andere bestuurder(s) als hij niet al -
leen vertegenwoordigingsbevoegd is. Indien de medebestuurder gezien de finan-
ciële toestand van de vennootschap op het treffen van deze maatregelen heeft aan-
gedrongen, maar is overstemd door de andere bestuurders, lijkt mij persoonlijke
aansprakelijkheid voor de – buiten zijn medeweten – aangegane overeenkomsten
in beginsel niet op zijn plaats. Uiteraard wordt dit anders, als de activiteiten van
de vennootschap gedurende enige tijd zijn voortgezet en de medebestuurder des-
ondanks niet is opgestapt.32
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30. Vgl. HR 21 december 2001, JOR 2002, 38 (Hurks II).
31. Vgl. Boschma 1997, p. 386-387. Zie ook De Valk 2003, p. 273.
32. Vgl. Hof Amsterdam 6 juni 1986 te vinden in HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322

(Slavenburg II). Opgemerkt zij nog, dat het moet gaan om de feitelijke macht maatregelen te
treffen. Denkbaar is dat de medebestuurder feitelijk de touwtjes in de vennootschap geheel in
handen heeft, hoewel hij formeel geen dominante positie inneemt. Indien de schuldeiser dit kan
aantonen, zou mijns inziens persoonlijke aansprakelijkheid wegens het nalaten maatregelen te
treffen redelijk zijn, vgl. HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (’t Nut).
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Geconcludeerd kan dus worden dat steeds aan de hand van de concrete feiten
en omstandigheden moet worden vastgesteld of de medebestuurder een persoon-
lijk (ernstig) verwijt kan worden gemaakt. Aangezien een medebestuurder niet
steeds beschikt over de feitelijke macht om maatregelen te treffen, is hij niet voor
alle overeenkomsten die na de peildatum door een andere bestuurder zijn geslo-
ten automatisch persoonlijk aansprakelijk.33 Collectieve aansprakelijkheid is als
gezegd door de Hoge Raad in het Pelco-arrest ook uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Tot slot merk ik op dat de overwegingen van het hof in de Pelco-zaak ten aan-
zien van de ‘nauwe betrokkenheid’ enigszins afwijken van die van de Hoge
Raad.34 Het hof had gesteld dat er sprake moest zijn van nauwe betrokkenheid bij
de totstandkoming (mijn curs.; SdV) van de desbetreffende overeenkomst(en). In
de door de Hoge Raad gegeven samenvatting van het oordeel van het hof komen
de cursief gedrukte woorden niet terug. Kan hieruit worden afgeleid dat de mede-
bestuurder ook aansprakelijkheidsrisico loopt in de periode dat aan de overeen-
komst uitvoering wordt gegeven (levering door de wederpartij)? Dit zou beteke-
nen dat indien de medebestuurder weet dat de verplichtingen niet meer door de
vennootschap kunnen worden nagekomen op hem op straffe van persoonlijke
aansprakelijkheid de plicht rust de wederpartij(en) van de vennootschap in te
lichten teneinde de uitvoering van de overeenkomst(en) te beëindigen. Opge -
merkt zij dat het verwijt dat de bestuurder in casu wordt gemaakt eigenlijk kan
worden aangemerkt als een ‘Oosterhof’-situatie, namelijk het toelaten dat de ven-
nootschap verplichtingen uit een eerder aangegane (duur)overeenkomst niet
nakomt, en dat de Hoge Raad daarvoor aparte regels heeft geformuleerd.35 Op
deze rechtspraak kom ik hierna nog terug. 
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33. Vgl. Maeijer 1999, nr. 2 en HR 14 november 1997, NJ 1998, 270, m.nt. Maeijer (Henkel/
JMG).

34. Zie ook F.J.P. van den Ingh, noot bij HR 8 januari 1999, JOR 1999, 34, nr. 2 (Pelco) en Cancian
1999, p. 48.

35. Persoonlijke aansprakelijkheid wegens het laten doorlopen van verplichtingen heeft de Hoge
Raad inmiddels expliciet aangenomen voor de feitelijke bestuurder: HR 21 december 2001,
JOR 2002, 38 (Hurks II). Zie ook Van Veen 2002, p. 182-183 en Borrius 2003, p. 86-87.
Boschma (2003, p. 10) acht voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van
bestuurders jegens crediteuren voor vorderingen die zijn ontstaan op of na de peildatum en die
voorvloeien uit duurovereenkomsten de arresten Oosterhof en Hurks II van belang: iedere
bestuurder die weet of redelijkerwijze behoort te begrijpen dat de vennootschap een eerder
door haar aangegane duurovereenkomst niet kan nakomen en geen verhaal biedt voor de scha-
de en die nalaat de crediteur te waarschuwen dat nog te verrichten prestaties niet kunnen wor-
den voldaan, handelt volgens haar ernstig verwijtbaar en kan door die crediteur uit onrecht-
matige daad worden aangesproken tot vergoeding van de prestaties die deze op of na de peil-
datum heeft verricht. Vgl. Lennarts 1999, nr. 142.
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Aansprakelijkheid van een bestuurder voor het aangaan van verplichtingen
door een ondergeschikte

De hiervoor besproken zorgplicht van de medebestuurder ten aanzien van het
handelen van de overige bestuurders is mijns inziens minder verstrekkend dan de
zorgplicht van een bestuurder ten aanzien van het handelen van zijn onderge-
schikten. In dit verband is interessant een arrest van de Hoge Raad uit 2002, waar-
in de vraag voor lag in hoeverre een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan
worden gehouden voor door zijn ondergeschikten gepleegde (en aan de rechts-
persoon toegerekende) onrechtmatige gedragingen.36 Op dit arrest kom ik in
3.2.3.3 uitgebreider terug. Op deze plaats zij echter alvast opgemerkt dat uit het
arrest kan worden opgemaakt dat de bestuurder onder meer (geobjectiveerde)
wetenschap dient te hebben van het handelen van de ondergeschikte(n) om per-
soonlijk aansprakelijk te kunnen worden gehouden. Vertaald naar de situatie dat
de verliesgevende activiteiten van de vennootschap worden voortgezet, is verde-
digbaar dat de bestuurder in beginsel onverkort aansprakelijk is voor het na de
peildatum aangaan van verplichtingen door zijn ondergeschikten.37 Wetenschap
van de hopeloze financiële situatie van de vennootschap schept in combinatie met
de zeggenschapsrelatie tussen bestuurder en ondergeschikte de rechtsplicht tot
ingrijpen. Van de bestuurder kan worden verlangd dat hij verhindert dat zijn
ondergeschikten na de peildatum nog langer contracten (kunnen) aangaan
namens de vennootschap. Timmerman heeft reeds in 1991 gesteld dat een
bestuurder uit onrechtmatige daad aansprakelijk is indien hij weet of redelijker-
wijs moet weten, dat de financiële situatie van de vennootschap hopeloos is en hij
niettemin ondergeschikten waarover hij zeggenschap heeft nog steeds verplich-
tingen laat aangaan. Volgens hem dient de bestuurder greep te houden op de orga-
nisatie waaraan hij geacht wordt leiding te geven.38 Bij deze stellingname sluit ik
mij aan. 

Voorts zou ik nog willen wijzen op een arrest van het Hof Amsterdam uit
2001, waarin het hof de rechtbank volgt in haar oordeel dat het bestuur in casu
toezicht had dienen uit te oefenen op het handelen van de (beperkt) gevolmach-
tigden van de vennootschap.39 De bestuurders zijn volgens rechtbank en hof aan-
sprakelijk nu zij de omvang van de namens de vennootschap gedane bestellingen
niet kenden maar zij de gevolmachtigden de gelegenheid hebben gegeven die
bestellingen namens de vennootschap bij de benadeelde schuldeiser te doen,
‘zonder dat daarop het toezicht werd gehouden dat minimaal van een bestuurder
kan worden verlangd met de daarbij toe te passen controle- en correctiemaatre-
gelen’.
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36. HR 20 september 2002, JOR 2002, 203, met name r.o. 3.3 (Lagendijk/ZHD). Zie ook
Timmerman 1991, p. 198 en Van den Ingh 2003, p. 475-476. 

37. Uiteraard is hij in beginsel niet verantwoordelijk voor het handelen van ondergeschikten die
niet onder zijn zeggenschap vallen, maar onder die van een andere bestuurder.

38. Timmerman 1991, p. 198.
39. Rb. Amsterdam 12 juli 2000 en Hof Amsterdam 5 juli 2001, JOR 2001, 175 (Dawn Meats).
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Aansprakelijkheid van een feitelijke bestuurder voor het (laten) aangaan en
voortduren van verplichtingen

Uit een aantal arresten van de Hoge Raad blijkt dat niet alleen de formele bestuur-
ders van de vennootschap, maar onder omstandigheden ook aandeelhouders en/of
commissarissen als zogenaamde feitelijke bestuurders jegens de wederpartij van
de vennootschap uit onrechtmatige daad aansprakelijk kunnen zijn wegens het
(laten) aangaan en voortduren van verplichtingen.40

In het befaamde Albada Jelgersma II-arrest uit 1988 is de moedervennoot-
schap Albada Jelgersma (AJ) aansprakelijk gehouden wegens het toelaten dat
haar dochter Wijnalda Kuntz (WK) nieuwe schulden is aangegaan.41 Beslissend
voor de aansprakelijkheid van AJ was dat zij zich intensief met haar dochter had
bemoeid en zeggenschap had over de bedrijfsvoering (met name ook op het ter-
rein van de inkopen) en voor haar voorzienbaar was dat bij voortzetting van de
(omvangrijke) leveranties door Inza – de wederpartij van WK – deze benadeeld
zou worden door gebrek aan verhaal. AJ had naar het oordeel van de Hoge Raad
maatregelen moeten treffen, hetzij door zelf voor voldoening van Inza te zorgen,
hetzij door erop toe te zien dat WK geen goederen meer inkocht. Die maatrege-
len had zij moeten treffen vanaf het moment dat een intern accountantsrapport
verscheen waaruit bleek dat de financiële positie van WK hopeloos was (de peil-
datum). Dat de moeder zich intensief en indringend met de bedrijfsvoering van
de dochter bemoeide en zij in feite zeggenschap had over de bedrijfsvoering, met
name ook op het terrein van de inkopen, is volgens annotator Van der Grinten een
belangrijk facet bij het onrechtmatigheidsoordeel.42 Op de aandeelhouder rust,
ook al bezit deze wetenschap van benadeling, geen zorgplicht jegens crediteuren
van de dochtervennootschap, dit in tegenstelling tot het (formele) bestuur. Dit
wordt anders als de aandeelhouder zich feitelijk als bestuurder van de vennoot-
schap gedraagt, aldus Lennarts in haar dissertatie.43 Zoals ik hiervoor bij de
bespreking van het Pelco-arrest heb opgemerkt, rust op de niet-handelende mede-
bestuurder wel een zorgplicht tot ingrijpen jegens (nieuwe) crediteuren van de
vennootschap in geval hij kort gezegd wetenschap van benadeling bezit. Indien de
medebestuurder nalaat maatregelen te treffen, terwijl hij daartoe wel (feitelijk) in
staat was, handelt hij persoonlijk verwijtbaar jegens de benadeelde (nieuwe) cre-
diteur. In die omstandigheden kan van de medebestuurder worden gezegd dat
sprake is van ‘nauwe betrokkenheid (bij de overeenkomst)’. Voor de aandeelhou-
der/moeder die wetenschap van benadeling bezit, ontstaat echter eerst een zorg-
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40. Opgemerkt zij dat het begrip feitelijk bestuurder dient te worden onderscheiden van het begrip
feitelijke leidinggever uit het strafrecht. Dit begrip wordt in hoofdstuk 6 besproken.

41. HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487, m.nt. Van der Grinten (Albada Jelgersma II).
42. Noot Van der Grinten, sub 1 bij HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 (Albada Jelgersma II). 
43. Lennarts 1999, p. 189.

HOOFDSTUK 3



plicht (tot het treffen van maatregelen) indien sprake is van intensieve beleidsbe-
moeienis. Tussen beide normen bestaat dus mijns inziens een relevant verschil.44

Dat intensieve bemoeienis op zichzelf onvoldoende is voor aansprakelijkheid
van de feitelijke bestuurder blijkt expliciet uit twee arresten van de Hoge Raad uit
1997. De Hoge Raad overwoog in het arrest Kandel/Koolhaas dat de enkele
omstandigheid dat een enig aandeelhouder/commissaris ‘een wezenlijk aandeel
had in het beleid en beheer’ en dat hij heeft gehandeld als feitelijk leidinggeven-
de ‘als ware hij bestuurder’ onvoldoende is voor het aannemen van persoonlijke
aansprakelijkheid.45 De feitelijke bestuurder is eerst aansprakelijk indien per-
soonlijk verwijtbaar is gehandeld, dus indien daadwerkelijk een zorgplicht jegens
de benadeelde is geschonden. Ook uit het Henkel/JMG-arrest blijkt dat de
bestuurder die ‘zich intensief met de bedrijfsvoering bezig houdt en in feite de
(volledige) zeggenschap heeft over de (andere) rechtspersoon’ eerst persoonlijk
aansprakelijk is in geval van persoonlijke verwijtbaarheid.46

In het Hurks II-arrest is niet alleen de aansprakelijkheidspositie van de moe-
dervennootschap47 (Bouwgroep) ter beoordeling aan de rechter voorgelegd, maar
ook die van haar bestuurder/aandeelhouder (de natuurlijke persoon Hurks) jegens
schuldeisers van de dochter (HBA). Op deze plaats ga ik slechts kort in op de
beslissing ten aanzien van de persoonlijke aansprakelijkheid van Hurks; voor een
bespreking van de beslissing over de aansprakelijkheid van Bouwgroep verwijs
ik naar andere literatuur.48 De Hoge Raad oordeelde dat Bouwgroep het feitelijk
in haar macht had de naleving van de door haar gewenste maatregelen af te dwin-
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44. Zie ook Maeijer in zijn noot, sub 2 bij HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco). Maeijer stelt
dat de maatstaf van nauwe betrokkenheid een andere is dan die van indringende beleids be -
moeienis of overheersende bestuursinmenging bij doorbraak in concernverhoudingen. Volgens
Van Andel (2006a, p. 54) is er wel een parallel te trekken, nu in beide gevallen de enkele hoe -
danigheid van aandeelhouder of medebestuurder onvoldoende is voor het aannemen van een
bijzondere zorgplicht jegens de benadeelde derde; daarvoor is intensieve beleidsbemoeienis
respectievelijk nauwe betrokkenheid vereist. 

45. HR 7 november 1997, NJ 1998, 269 (Kandel/Koolhaas).
46. HR 14 november 1997, NJ 1998, 270 (Henkel/JMG).
47. Zie voor een andere zaak waarin de aansprakelijkheid van een moedervennootschap is aange-

nomen: Rb. Utrecht 12 december 2007, JOR 2008, 10, JIN 2008/147, m.nt. Wibaut (Ceteco).
48. HR 21 december 2001, JOR 2002, 38 (Hurks II). Zie over dit arrest ook Lennarts 2002b, p.

109-113. Lennarts wijst op twee belangrijke verschillen met het Albada Jelgersma II-arrest. In
casu was er geen accountantsrappport aan de hand waarvan wetenschap van benadeling bij de
moeder kon worden vastgesteld. Op grond van de bestaande concernstructuur en de daaraan
gegeven feitelijke uitvoering kan echter een plicht van de moeder tot het houden van actief toe-
zicht komen te rusten, zo blijkt uit het Hurks II-arrest. Ten tweede is in casu niet komen vast
te staan dat de moedervennootschap zich (intensief) met het afsluiten van de contracten van de
benadeelde schuldeisers heeft bemoeid; er is door het hof slechts vastgesteld dat de Bouw -
groep zich intensief met het financiële beleid van de dochter heeft bemoeid. Lennarts leidt uit
dit laatste af dat bemoeienis van de moeder met het betalingsbeleid van de dochter lijkt in te
houden dat de moeder dient te verhinderen dat nieuwe contracten worden afgesloten wanneer
duidelijk is dat die kunnen worden nagekomen. Anders: J.S. Kortmann 2006, p. 388. Zie voor
een reactie daarop: Van Andel 2006b, p. 389-390. 
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gen bij HBA. Ook Hurks is als bestuurder van de Bouwgroep persoonlijk aan-
sprakelijk, nu hij zich kennelijk intensief bezig hield met de in ernstige financië-
le moeilijkheden verkerende HBA, maar heeft nagelaten persoonlijk in te grijpen
teneinde te voorkomen dat HBA verdere verplichtingen aanging, terwijl hem
bekend was of behoorde te zijn dat deze niet nagekomen konden worden (r.o.
5.4.6). Van belang was dat Hurks enig aandeelhouder was van de Bouwgroep en
bevoegd was de Bouwgroep zonder medewerking van de andere bestuurder van
de Bouwgroep te vertegenwoordigen, terwijl de vertegenwoordigingsbevoegd-
heid van die andere bestuurder zeer beperkt was (r.o. 5.4.3). Hurks, die een domi-
nante positie binnen het concern innam, had dus feitelijk de macht om de nood-
zakelijke maatregelen bij HBA af te dwingen. Hurks is persoonlijk aansprakelijk
gehouden nu hij gelet op zijn intensieve bemoeienis met HBA en zijn wetenschap
van benadeling (bewust) roekeloos heeft gehandeld jegens de schuldeisers van de
dochter. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het hof met dit oordeel niet van een
onjuiste maatstaf is uitgegaan.49

Welke maatregelen dient de functionaris te treffen? Van der Grinten heeft in
zijn noot bij het Albada Jelgersma II-arrest de waarschuwingsplicht als derde
mogelijke maatregel geopperd, naast de twee door de Hoge Raad genoemde maat-
regelen, te weten het zelf voldoen van de crediteur en het verhinderen dat nog lan-
ger verplichtingen worden aangegaan. Ook in het Hurks II-arrest had het hof de
waarschuwingsplicht expliciet genoemd als één van de mogelijk te treffen maat-
regelen.50

Aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de gezamenlijke schuldeisers
wegens het voortzetten van verliesgevende activiteiten? 

Zoals uit de hiervoor besproken jurisprudentie blijkt, is een (feitelijk) bestuurder
onder omstandigheden persoonlijk jegens een schuldeiser van de vennootschap
aansprakelijk voor het door de vennootschap niet-nakomen van verplichtingen
die op of na de peildatum zijn aangegaan (nieuwe schuldeisers) en van verplich-
tingen uit reeds bestaande duurovereenkomsten die op of na de peildatum zijn
ontstaan. Deze schuldeisers hebben een rechtstreekse vordering tegen de bestuur-
der in privé op grond van schending van de Beklamel-norm. Anders moet worden
geoordeeld ten aanzien van de vorderingen van reeds bestaande schuldeisers
(handelscrediteuren) en schuldeisers uit de wet wier vorderingen op of na de peil-
datum zijn ontstaan. Hoewel deze schuldeisers door het voortzetten van de ver-
liesgevende activiteiten van de vennootschap zijn benadeeld doordat het tekort
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49. Het criterium van de (bewuste) roekeloosheid ter bepaling van de persoonlijke aansprake -
lijkheid van de bestuurder van een moedervennootschap jegens crediteuren van de dochter is
ook gebruikt door de Rechtbank Zutphen: Rb. Zutphen 27 oktober 2004, JOR 2005, 4, m.nt.
Van den Ingh, JIN 2005, 29, m.nt. Gepken-Jager & De Valk.

50. En de Hoge Raad heeft dit oordeel in stand gelaten: HR 21 december 2001, JOR 2002, 38
(Hurks II). Een enigszins bijzonder geval is te vinden in HR 17 juni 2005, JOR 2005, 234,
m.nt. Bartman (Berghorst c.s./Maas).
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van de vennootschap is vergroot, biedt de Beklamel-norm hen geen mogelijkheid
tot aansprakelijkstelling van de bestuurder(s).51 Voor de bestaande schuldeisers
zit het probleem in het ontbreken van wetenschap van benadeling bij de bestuur-
der(s) ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Schuldeisers uit de wet kun-
nen de Beklamel-norm niet gebruiken als grondslag voor persoonlijke aanspra-
kelijkheid van de bestuurder, omdat deze norm ziet op het namens de vennoot-
schap aangaan van contractuele verplichtingen. 

Opgemerkt zij dat sommige schuldeisers uit de wet onder omstandigheden wel
een rechtstreekse vordering jegens de bestuurder in privé hebben. Zo heeft de fis-
cus wegens het onbetaald blijven van bepaalde fiscale vorderingen op grond van
de zogenaamde tweede misbruikwet de mogelijkheid tot aansprakelijkstelling van
bestuurders, indien de betalingsonmacht van de vennootschap niet tijdig is
gemeld.52 De aansprakelijkheid van bestuurders op grond van de tweede mis-
bruikwet bespreek ik verder in het volgende hoofdstuk. 

De Rechtbank Maastricht heeft voorts aanvaard dat een benadeelde derde een
vordering op grond van onrechtmatige daad jegens de bestuurder persoonlijk
heeft, indien de bestuurder de vennootschap welbewust een onrechtmatige daad
heeft laten begaan in de wetenschap dat deze geen verhaal zal bieden voor de vor-
dering tot schadevergoeding (nu de verliesgevende activiteiten van de vennoot-
schap zijn voortgezet).53 De benadeelde derde heeft een vordering tot schadever-
goeding jegens de bestuurder, aangezien deze een persoonlijk verwijt van de
onrechtmatige daad van de vennootschap kan worden gemaakt. Mijns inziens legt
de rechtbank in dit geval een te strenge maatstaf aan voor persoonlijke aanspra-
kelijkheid. Een bestuurder die de vennootschap welbewust een onrechtmatige
daad laat begaan, handelt sowieso persoonlijk onrechtmatig, los van de vraag of
de benadeelde al dan niet verhaal vindt bij de vennootschap en/of de bestuurder
wetenschap heeft van een gebrek aan verhaal.54 Deze wetenschap is mijns inziens
alleen relevant in geval van het niet-nakomen door de vennootschap van wettelij-
ke of contractuele verplichtingen. 

Er is mijns inziens nog een situatie waarin bij voortzetting van de verliesge-
vende activiteiten van de vennootschap een bestuurder jegens een schuldeiser uit
de wet persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden op grond van onrechtma-
tige daad. Ik wijs op hetgeen het hof heeft overwogen in een zaak die heeft geleid
tot het architectenbureau Van den Tol-arrest van de Hoge Raad uit 2005.55 In casu
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51. Onder andere: Boschma 2003, p. 9-11; Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 76-78.
52. Boschma 2003, p. 9-11; Lennarts & Schutte-Veenstra 2004, p. 76-78. Zie over de tweede mis-

bruikwet Wezeman 1998, p. 129 e.v.
53. Rb. Maastricht 12 november 1996, TVVS 1997, p. 87, m.nt. Timmerman (Kecofa). Zie ook

Timmerman & Lennarts 1997, p. 306.
54. Zie ook Pres. Rb. Breda 30 juni 1992, KG 1992, 265, waarin is overwogen dat bestuursleden

van een vereniging onder omstandigheden persoonlijk aansprakelijk zijn, indien zij welbewust
hebben besloten tot het plegen van onrechtmatige daden of zulke daden hebben uitgevoerd dan
wel doen uitvoeren.

55. HR 18 februari 2005, JOR 2005, 115 (Architectenbureau Van den Tol).
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had een stichting op grond van een arbitraal vonnis een betaling aan de vennoot-
schap (het architectenbureau) gedaan. Dit vonnis is later vernietigd, maar de
stichting heeft voor haar vordering uit onverschuldigde betaling geen verhaal bij
de vennootschap gevonden en heeft de bestuurder aangesproken op grond van
(onder meer) onrechtmatige daad. Het hof heeft de vordering afgewezen en de
Hoge Raad heeft de zaak afgedaan met behulp van art. 81 RO. Het hof heeft over-
wogen dat nu het architectenbureau gerechtigd was om op grond van het arbitra-
le vonnis betaling van de stichting te vorderen, van onrechtmatig handelen van de
bestuurder die de betaling vorderde eerst sprake kan zijn indien deze wist dan wel
redelijkerwijs moest voorzien dat het duidelijk, althans zeer waarschijnlijk was
dat het arbitrale vonnis vernietigd zou worden en alsdan het architectenbureau
zijn terugbetalingsverplichting niet zou kunnen nakomen, hetgeen in casu vol-
gens het hof echter niet kan worden aangenomen. Uit deze uitspraak kan worden
afgeleid dat, indien een bestuurder die namens de vennootschap op grond van een
vonnis betaling van een derde vordert terwijl hij weet dat de vennootschap in
financiële problemen verkeert en het voor hem voorzienbaar is dat het vonnis
zeer waarschijnlijk later zal worden vernietigd, hem persoonlijk onrechtmatig
handelen jegens die derde (de (toekomstige) schuldeiser uit de wet) kan worden
verweten.56 In dat geval kan de bestuurder er immers een persoonlijk ernstig ver-
wijt van worden gemaakt dat hij het vonnis namens de vennootschap heeft geëxe-
cuteerd. Er is in feite sprake van de tweede in het Oosterhof-arrest genoemde situ-
atie van persoonlijke aansprakelijkheid wegens het niet-nakomen van verplich-
tingen door de vennootschap. De bestuurder wordt immers verweten dat hij heeft
bewerkstelligd dat de vennootschap haar verplichting uit de wet – de terugbe-
taling wegens onverschuldigde betaling – niet nakomt.57 Struikelblok in een der-
gelijke procedure tot persoonlijke aansprakelijkstelling van de bestuurder zal
uiteraard vaak de voorzienbaarheid van de vernietiging van het vonnis zijn. 

Buiten de hiervoor genoemde gevallen, waarin de bestuurder een persoonlijk
onrechtmatig handelen jegens de (specifieke) schuldeiser uit de wet kan worden
verweten, kunnen schuldeisers uit de wet wier vordering is ontstaan op of na de
peildatum geen rechtstreekse vordering tegen de bestuurder in privé instellen ter
vergoeding van de schade die zij hebben geleden doordat de verliesgevende acti-
viteiten van de vennootschap zijn voortgezet. Als gezegd hebben bestaande
schuldeisers evenmin een rechtstreekse vordering jegens de bestuurder in privé.
Wel beschikt de curator in het faillissement van de vennootschap onder bepaalde
omstandigheden over de mogelijkheid om op grond van onbehoorlijk bestuur ex
art. 2:138/248 BW de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor het
gehele tekort van de vennootschap (de derde misbruikwet). Hiervan profiteren
alle schuldeisers, maar deze grondslag voor aansprakelijkheid kan door de cura-
tor slechts met succes in stelling worden gebracht indien er reeds sprake was van
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56. Vgl. Rb. Zwolle 17 november 2004, JIN 2005, 111, m.nt. Gepken-Jager & De Valk en Pres.
Rb. Utrecht 1 oktober 1991, KG 1991, 375.

57. Zie ook HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R.)
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kennelijk onbehoorlijk bestuur dat als een belangrijke oorzaak van het faillisse-
ment van de vennootschap kan worden aangemerkt. Het louter voortzetten van de
verliesgevende activiteiten indien er alleen externe oorzaken zijn aan te wijzen
die tot het faillissement hebben geleid, valt niet onder de reikwijdte van art.
2:138/248 BW.58 In dit verband is het dan ook opmerkelijk te noemen dat de
Rechtbank Utrecht in een vonnis uit 2007 wel tot aansprakelijkheid van bestuur-
ders en commissarissen in de Ceteco-affaire heeft geconcludeerd aangezien het
verwijt in die zaak vooral lijkt te zijn gelegen in het voortzetten van een verlies-
gevende onderneming.59 Op dit vonnis kom ik in hoofdstuk 4 kort terug als ik de
vereisten bespreek voor aansprakelijkheid op grond van art. 2:138/248 BW. 

Indien dus de bestuurder(s) ‘slechts’ het voortzetten van verliesgevende acti-
viteiten kan worden verweten, dient een andere oplossing te worden gevonden om
met succes persoonlijke aansprakelijkstelling van bestuurder(s) te bereiken.60 In
de literatuur is geopperd dat de faillissementscurator een vordering uit onrecht-
matige daad tegen de bestuurder(s) zou moeten kunnen instellen, omdat de geza-
menlijke schuldeisers door het laten oplopen van het tekort zijn benadeeld.61

Immers, doordat het tekort door voortzetting van de activiteiten groter is gewor-
den, blijft er voor de schuldeisers in faillissement minder te verdelen over.62 In het
arrest Peeters q.q./Gatzen heeft de Hoge Raad voor het eerst beslist dat de faillis-
sementscurator onder omstandigheden ten behoeve van de schuldeisers die door
de gefailleerde zijn benadeeld tegen een bij die benadeling betrokken derde een
vordering op grond van onrechtmatige daad geldend kan maken.63 Dit arrest
betrof echter niet een situatie waarin sprake was van het voortzetten van verlies-
gevende activiteiten. De meeste schrijvers gaan er vanuit dat in het huidige
Nederlandse recht nog niet is aanvaard dat bestuurders wegens het voortzetten
van verliesgevende activiteiten door de curator met succes persoonlijk aanspra-
kelijk kunnen worden gesteld op grond van onrechtmatige daad.64 In een arrest
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58. Zie o.a. Lennarts 2004, p. 17.
59. Rb. Utrecht 12 december 2007, JOR 2008, 10, JIN 2008, 147, m.nt. Wibaut (Ceteco).
60. Zo hebben Timmerman & Lennarts (1997, p. 308) voorgesteld om de reikwijdte van art.

2:138/248 te verruimen door de woorden ‘belangrijke oorzaak van het faillissement’ te ver-
vangen door ‘belangrijke oorzaak van het tekort’. Lennarts heeft later (2004, p. 20) aarzelin-
gen geuit over deze oplossing.

61. Zie o.a. Verstijlen 2001b, p. 86-87; Lennarts 2004, p. 19-20. Zie ook Boschma 2003, p. 11-12.
Vgl. Van Koppen 2002, p. 175-180. 

62. Zie over de wijze van de berekening van de schadevergoeding o.a. Verstijlen 2001b, p. 86-87;
Huizink 2002, p. 172 en Lennarts 2006b, p. 39.

63. HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen).
64. Zie o.a. Timmerman & Lennarts 1997, p. 307-308; Boschma 2003, p. 11; Lennarts & Schutte-

Veenstra 2004, p. 75-90. Zie enigszins voorzichtiger Lennarts 2004, p. 18 en Verstijlen 2001b,
p. 86. Huizink (2002, p. 172) lijkt aansprakelijkheid wegens voorzetting van verliesgevende
activiteiten al wel te aanvaarden. Hij betoogt dat de problematiek van de selectieve betaling
(waarop ik in de volgende subparagraaf nader inga) in feite neerkomt op een aansprakelijkheid
wegens het voortzetten van verliesgevende activiteiten.
In een aantal Europese landen bestaat er overigens wel een regeling die voorziet in aansprake-
lijkstelling van bestuurders op grond van voortzetting van verliesgevende activiteiten: →
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uit 2005, waarin de curator een vordering uit onrechtmatige daad had ingesteld
tegen de bestuurder wegens het op onrechtmatige wijze laten doordraaien van de
vennootschap, heeft de Hoge Raad zich helaas niet over de kwestie uitgelaten.65

De curator had de vordering niet ingesteld voor de gezamenlijke schuldeisers,
maar slechts voor de ‘nieuwe’ schuldeisers en was dus niet van plan de opbrengst
van de vordering bij het boedelactief te voegen (maar die na aftrek van kosten aan
die nieuwe schuldeisers ten goede te doen komen). Een zodanige behartiging van
de belangen van deze individuele schuldeisers valt volgens de Hoge Raad buiten
de grenzen van de in art. 68 lid 1 Fw aan de curator gegeven opdracht terwijl ook
overigens in de Faillissementswet daarvoor geen grondslag valt te vinden. Len -
narts wijst er in haar annotatie op dat de Hoge Raad wellicht anders had geoor-
deeld over de bevoegdheid van de curator als deze een vordering had ingesteld tot
vergoeding van het verschil tussen de uitkering die de schuldeisers thans in fail-
lissement ontvangen en de uitkering die zij zouden hebben ontvangen in geval
van tijdige sanering of aangifte van het faillissement.66 Dan was immers benade-
ling van de gezamenlijke schuldeisers aan de vordering ten grondslag gelegd. 

Ik zou er nog op willen wijzen dat de Rechtbank Amsterdam in een vonnis uit
2001 wel expliciet heeft aangenomen dat de curator een vorderingsrecht heeft
jegens de bestuurder ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren wegens het
voortzetten van verliesgevende activiteiten.67 De curator in het faillissement van
W.M.T. Thijssen & Co. BV verweet de bestuurders Oosters en Ramspeck dat zij,
hoewel zij in het voorjaar van 1995 wisten althans behoorden te weten dat een
faillissement onafwendbaar was en dat voortzetting van het bedrijf zou leiden tot
verdergaande insolventie, de vennootschap niettemin hebben laten voortbestaan
en zijn doorgegaan met het namens de vennootschap aangaan van verplichtingen
waardoor de gezamenlijke crediteuren zijn benadeeld in hun verhaalsmogelijkhe-
den. De Rechtbank Amsterdam heeft de vordering toegewezen. Zij heeft geoor-
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zie o.a. Boschma & Lennarts 1994, p. 285-290; Timmerman & Lennarts 1997, p. 302-309;
Len narts 1999, p. 273-274 en 2004, p. 17-18. Ook heeft The High Level Group of Company
Law Experts (de Commissie Winter) in 2002 voorgesteld een dergelijke ‘Wrongful Trading’-
regeling op Europees niveau in te voeren: zie voor het rapport http://www.europa.eu.int/comm/
internal_market/en/company/company/modern/index.htm. Zie hierover o.a. Boschma 2003, p.
12; Lennarts 2004, p. 17-18. Dit voorstel is inmiddels door de Europese Commissie over -
genomen, zie paragraaf 3.1.3 van het actieplan te vinden op http://ec.europa.eu/internal_
market/company/modern/index_en.htm#background.

65. HR 16 september 2005, JOR 2006, 52, m.nt. Kortmann en Ondernemingsrecht 2006, p. 37-40,
m.nt. Lennarts (De Bont/Bannenberg).

66. Zie Lennarts 2006, p. 39. Zie aldaar ook haar opmerkingen over de oplossing van samenloop
van vorderingsrechten van de curator en van de individuele ‘nieuwe’ crediteuren indien de
Hoge Raad een collectief vorderingsrecht wegens vergroting van het tekort zou aannemen. Zie
over het vorderingsrecht van de curator en de verschillende vormen van benadeling o.a. Van
Koppen 1998, p. 125-128 en 2002, p. 173-180; Verstijlen 2001b, p. 85-90 en de uitvoerige en
interessante conclusie van A-G Huydecoper voor HR 8 juli 2005, JOR 2005, 236, m.nt. Bart -
man (Neptunus II). 

67. Rb. Amsterdam 22 augustus 2001, JOR 2001, 212. Vgl. Rb. Utrecht 15 september 1999,
NJKort 1999, 85, waarover Verstijlen 2001b, p. 86.

HOOFDSTUK 3



deeld dat bestuurders jegens de gezamenlijke crediteuren onrechtmatig handelen
indien zij de onderneming voortzetten terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit
geen redelijk, althans rechtens te respecteren doel meer kon dienen en tot bena-
deling van de gezamenlijke crediteuren moest leiden. Volgens de rechtbank die-
nen bestuurders de onderneming te staken indien er geen reële, zij het wellicht
kleine, overlevingskans voor de onderneming bestaat. Zij zijn dan aansprakelijk
voor de schade die de schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden hebben geleden
en deze schade bestaat uit het bedrag waarmee het boedeltekort is toegenomen
doordat de onderneming (na de peildatum) is voortgezet. De rechtbank aanvaardt
dus aansprakelijkheid van de bestuurders in geval van het onrechtmatig laten
doordraaien van de vennootschap.68

Ten slotte zij in dit verband opgemerkt dat de Commissie Kortmann in novem-
ber 2007 een voorontwerp Insolventiewet heeft gepresenteerd, waarin zij onder
meer voorstelt de Beklamel-jurisprudentie te codificeren (art. 8.1) en de curator
in bepaalde gevallen een exclusief vorderingsrecht tot herstel van de boedel te
geven, namelijk indien sprake is van een (generieke) benadeling van de geza-
menlijke schuldeisers in de zin van art. 6:162 BW (art. 3.2.8 en 3.2.9); de vorde-
ring tot herstel van de boedel staat naar de bedoeling van de opstellers evenwel
niet open bij vermeerdering van het passief en biedt dus geen oplossing voor het
voornoemde probleem. De vordering kan alleen worden ingesteld om een ver-
mindering van het verhaalsvermogen te redresseren.69

Aansprakelijkheid van een (feitelijke) bestuurder wegens selectieve betaling

Uit het voorgaande blijkt dat onduidelijk is of bestuurders (inmiddels) in geval
van voortzetting van verliesgevende activiteiten persoonlijk aansprakelijk kunnen
worden gehouden op grond van onrechtmatige daad wegens benadeling van de
gezamenlijke crediteuren van de vennootschap. In de rechtspraak is echter wel
aanvaard dat (feitelijke) bestuurders onder omstandigheden jegens de (gezamen-
lijke) schuldeisers persoonlijk onrechtmatig handelen kan worden verweten,
indien zij de vennootschap in het zicht van faillissement slechts bepaalde schuld-
eisers hebben laten betalen. Voor bestuurders die tevergeefs hebben getracht de
vennootschap door financieel moeilijke tijden te loodsen, dreigt er dus naast het
risico aansprakelijk te worden gesteld wegens schending van de Beklamel-norm
(jegens nieuwe schuldeisers) ook het gevaar van aansprakelijkstelling wegens
selectieve betaling (jegens bestaande schuldeisers). 

In geval de vennootschap in financiële moeilijkheden verkeert, komen be -
stuurders vaak voor de lastige vraag te staan welke schuldeisers zij wel zullen vol-
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68. Opgemerkt zij nog dat de wijze waarop de rechtbank de schade berekent waarvoor de be -
stuurders kunnen worden aangesproken, mijns inziens niet juist is. De schade bestaat uit het
verschil tussen wat de schuldeisers hebben ontvangen en wat zij zouden hebben ontvangen
indien tijdig maatregelen waren getroffen (sanering of faillissementsaangifte): Lennarts 2006b,
p. 39; Huizink 2002, p. 172; Verstijlen 2001b, p. 86-87.

69. Zie Commissie Kortmann 2007, toelichting Voorontwerp, p. 59, 178-179.
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doen en welke (nog) maar even niet. Bestuurders kunnen dan achteraf het verwijt
krijgen dat zij schuldeisers ongelijk hebben behandeld omdat zij ervoor hebben
gekozen slechts bepaalde schuldeisers te voldoen. De vraag is echter of een onge-
lijke behandeling van crediteuren ook een persoonlijke onrechtmatige daad van
de bestuurders oplevert, nu immers de norm van de paritas creditorum (art. 3:277
BW) in beginsel pas in faillissement van de vennootschap geldt. Voor de beant-
woording van deze vraag zijn twee arresten van de Hoge Raad van belang. 

In een arrest uit 1997 besliste de Hoge Raad dat – kort gezegd – het betalen
van opeisbare vorderingen, mede gelet op onder andere art. 47 Fw, onder omstan-
digheden (onder andere) een onrechtmatige daad van bestuurders kan ople-
veren.70 In het in 1998 gewezen arrest Coral-Stalt is uitgemaakt dat dit het geval
kan zijn als een selectieve betaling aan een groepsmaatschappij heeft plaatsge-
vonden.71 In dit laatste arrest lag de vraag voor of een moedervennootschap aan-
sprakelijk kon worden gehouden wegens het door de dochter selectief betalen van
groepsmaatschappijen. Het hof had geoordeeld dat er geen rechtsregel bestaat die
verplicht tot een gelijke behandeling van crediteuren en dus kon ook niet worden
aangenomen dat de moeder erop diende toe te zien dat haar dochter haar credi-
teuren gelijk zou behandelen. Dit oordeel houdt in cassatie echter geen stand. De
Hoge Raad overweegt dat een tot een groep behorende vennootschap, die heeft
besloten haar activiteiten te beëindigen en die onvoldoende middelen heeft om al
haar crediteuren te voldoen, niet de tot haar groep behorende crediteuren mag
voldoen met voorrang boven de overige crediteuren (anders dan op grond van
door wet erkende redenen van voorrang), tenzij de voorkeursbehandeling op
grond van bijzondere omstandigheden kan worden gerechtvaardigd. Als de
schuldeiser kan bewijzen dat de moeder zich intensief met de gang van zaken bij
de dochter heeft bemoeid en de hand heeft gehad in de beëindiging van haar
bedrijfsactiviteiten, dan kan de bij de dochter aanwezige wetenschap van de volg-
orde van de verrichte betalingen aan de moeder worden toegerekend en is de moe-
der aansprakelijk, aldus de Hoge Raad. 

Het in het zicht van faillissement bij voorrang betalen van vorderingen van
groepsmaatschappijen (en/of van zichzelf72) met achterstelling of uitsluiting van
de overige schuldeisers leidt dus al gauw tot persoonlijke aansprakelijkheid van
de bestuurder(s) uit onrechtmatige daad jegens de overige schuldeisers. Voor per-
soonlijke aansprakelijkheid is vereist dat het voor de bestuurders voorzienbaar is
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70. HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663 (Van Essen q.q./Aalbrecht c.s.)
71. HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt). Zie over dit arrest ook Lennarts 1999, p. 201-

208; Timmerman 1998, p. 240-241 en Delfos-Roy 2007, p. 129. 
72. HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG). Dat voldoening door een bestuurder namens de

vennootschap van een eigen vordering op de vennootschap echter niet steeds tot persoonlijke
aansprakelijkheid leidt, want afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, blijkt uit HR
8 februari 2002, NJ 2002, 196 (Beverwijk/Maarssens Bouwbedrijf BV). In casu kon volgens
de Hoge Raad bij de beoordeling van belang zijn dat de bestuurder in privé geld heeft geleend
aan de vennootschap ter voldoening van een schuld aan de bank en deze lening heeft doen
aflossen op het moment dat de vennootschap daartoe de financiële ruimte had (r.o. 3.5). Vgl.
Huizink 2003, p. 456-457.
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geweest dat de schuldeisers werden benadeeld. Deze voorzienbaarheidsnorm
dient ruim te worden uitgelegd: de aansprakelijkheid treedt in indien de bestuur-
der(s) ten tijde van het verrichten van de betalingen ernstig rekening moesten
houden met een tekort.73 Hoewel in het onderhavige arrest sprake was van een
besluit tot beëindiging van de activiteiten, wordt er in de literatuur in het alge-
meen vanuit gegaan dat de door de Hoge Raad geformuleerde regel een ruimer
bereik heeft dan het geval waarin er een besluit tot liquidatie is genomen; ook
indien de activiteiten zijn voortgezet terwijl de vennootschap feitelijk insolvent
is, mogen betalingen slechts met inachtneming van de (in het faillissement van de
vennootschap geldende) regel van de paritas creditorum geschieden.74 De (feite-
lijke) bestuurder die hiermee geen rekening houdt, handelt persoonlijk onrecht-
matig en is aansprakelijk voor de schade die de crediteur(en) door de selectieve
betaling(en) heeft (hebben) geleden.75 Zolang er echter nog een reële, hoewel
kleine, overlevingskans voor de vennootschap is, dient de aansprakelijkheidsregel
niet te gelden.76 De norm voor bestuurders dient met andere woorden ook weer
niet te streng te zijn. Bestuurders moeten de vennootschap door financieel gezien
zwaar weer kunnen loodsen zonder te hoeven vrezen voor persoonlijke aanspra-
kelijkheid. 

Opgemerkt zij nog dat de reikwijdte van de beslissing van de Hoge Raad in
het arrest Coral/Stalt niet zou moeten worden beperkt tot concernverhoudingen.77

Zo stellen Janssen en Schollen dat een bestuurder van een vennootschap in finan-
ciële moeilijkheden persoonlijk uit onrechtmatige daad aansprakelijk is wegens
het verrichten van een selectieve betaling (bijzondere uitzonderingssituaties daar-
gelaten), indien hij op het moment van de betaling wist dan wel behoorde te
weten dat daardoor de overige schuldeisers zouden worden benadeeld, omdat hij
dan in strijd handelt met de paritas creditorum.78 Bij selectieve betalingen binnen
concernverhouding geldt een strengere norm voor bestuurders. Een bestuurder is
volgens hen dan reeds aansprakelijk indien hij ten tijde van de betaling ernstig
rekening had moeten houden met een tekort waardoor de achtergestelde credi-
teuren niet zouden kunnen worden voldaan.79
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73. Zie o.a. Lennarts 1999, p. 206; Janssen & Schollen 2003, p. 416-418; Van Schilfgaarde 1998,
nr. 6.

74. Zie o.a. Lennarts 1998, p. 72-74; Janssen & Schollen 2003, p. 408. Anders: Huizink 2002, p.
172-173, die selectieve betaling niet onrechtmatig acht in geval de vennootschap wordt voort-
gezet met het oog op een doorstart.

75. Lennarts 1998, p. 75. Vgl. Huizink 2002, p. 172.
76. Vgl. Rb. Amsterdam 22 augustus 2001, JOR 2001, 212.
77. Zie o.a. Huizink 2002, p. 168. Vgl. Van Schilfgaarde 1998, die de vraag opwerpt of niet aan

art. 2:23a lid 4 (inzake juridische vereffening) steun zou kunnen worden ontleend voor de stel-
ling dat naar geldend recht, ook in geval van feitelijke liquidatie, ongelijke behandeling van
crediteuren in beginsel onrechtmatig is. 

78. Janssen & Schollen 2003, p. 426-430.
79. Deze norm geldt volgens hen ook indien de selectieve betaling is gedaan aan een (feitelijk)

bestuurder dan wel in geval sprake is van (feitelijke) liquidatie van de vennootschap.
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3.2.2.3 Bewerkstelligen/toelaten van het niet-nakomen van verplichtingen 

Inleiding

In het Oosterhof-arrest heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat de hiervoor
besproken Beklamel-gevallen (van voorzienbare betalingsonmacht bij het aan-
gaan van de overeenkomst) moeten worden onderscheiden van de situatie waarin
de bestuurder wordt verweten te hebben bewerkstelligd of toegelaten dat de door
hem bestuurde vennootschap een eerder door haar aangegane overeenkomst niet
nakomt en daardoor aan de wederpartij van de vennootschap schade berokkent.80

In de eerste situatie is in beginsel gegeven dat de bestuurder een zodanig verwijt
treft dat hij persoonlijk jegens de wederpartij van de vennootschap aansprakelijk
is op grond van onrechtmatig handelen. In de tweede situatie zal het van de con-
crete omstandigheden van het geval afhangen of het aan de bestuurder te maken
verwijt voldoende ernstig is om hem persoonlijk aansprakelijk te houden (r.o.
3.4.1). Het aan de bestuurder verweten gedrag kan dus een handelen of combina-
tie van handelen en nalaten betreffen (‘bewerkstelligen’) dan wel een louter nala-
ten (‘toelaten’). 

Van belang is dat als uitgangspunt heeft te gelden dat een bestuurder niet reeds
uit onrechtmatige daad aansprakelijk is enkel omdat hij er niet op toeziet dat de
vennootschap tijdig haar (financiële) verplichtingen jegens crediteuren nakomt.
Deze in 1986 in het arrest De Leeuw/Wijnen geformuleerde regel heeft de Hoge
Raad expliciet herhaald in het Pelco-arrest uit 1999.81 Er zijn bijkomende omstan-
digheden vereist. Ingevolge het Oosterhof-arrest moet uit de concrete omstandig-
heden van het geval blijken dat de bestuurder een voldoende ernstig verwijt kan
worden gemaakt teneinde persoonlijk aansprakelijk te kunnen worden gehouden.
Wanneer is daarvan nu sprake? 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter heel terughoudend is in het aanne-
men van persoonlijke aansprakelijkheid. De gevallen die in de jurisprudentie aan
de orde zijn geweest, kunnen grofweg worden ingedeeld in de volgende catego-
rieën: 1) de bestuurder weigert zonder rechtsgrond de nakoming van een ver-
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80. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof). Zie ook HR 6 juni 2003, NJ 2003, 563
(Kuipers/Wentink).

81. HR 13 juni 1986, NJ 1986, 825 (De Leeuw/Wijnen); HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco)
en HR 4 oktober 2002, LJN AE4075, JOL 2002, 521. Uit dit laatste arrest kan worden afgeleid
dat er evenmin een plicht op de bestuurder rust erop toe te zien dat de vennootschap haar ver-
plichtingen uit arbeidsovereenkomst jegens de werknemer nakomt. Persoonlijke aansprakelijk-
heid op grond van onrechtmatige daad komt eerst aan de orde in geval van bijkomende omstan-
digheden; in casu werd de bestuurder persoonlijk aansprakelijk gehouden wegens het niet
afdragen van premies voor een op grond van de arbeidsovereenkomst gesloten pensioenverze-
kering, aangezien de premies wel op het loon werden ingehouden waardoor de vennootschap
werd verrijkt en daarmee indirect ook de bestuurder in privé toen deze vanaf november 1994
enig aandeelhouder werd. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 6 december 2006, LJN AX2427, JIN
2006, 244. Vgl. Rb. Alkmaar 6 september 2001 en Hof Amsterdam 5 februari 2004, JOR 2004,
123, m.nt. Borrius (Middelkoop/Oud).
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plichting door de vennootschap, 2) de bestuurder frustreert zekerheidsrechten van
een schuldeiser, 3) er is sprake van betalingsonwil bij de bestuurder in de zin van
selectieve wanbetaling (slechts één of meer bepaalde schuldeisers worden niet
voldaan, terwijl (externe) middelen kunnen worden aangesproken) en 4) er is
sprake van betalingsonwil bij de bestuurder nu vermogen aan de vennootschap is
onttrokken terwijl hij wist dat daardoor één of meer bepaalde schuldeisers niet
zouden kunnen worden voldaan. In het in de inleiding reeds aangehaalde arrest
Ontvanger/R. uit 2006 heeft de Hoge Raad hieraan een vijfde categorie toege-
voegd, namelijk het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap in strijd han-
delt met wettelijke regelingen, waardoor zij haar verplichtingen niet kan nakomen
en geen verhaal zal bieden voor de daardoor optredende schade van de schuldei-
ser (in casu de fiscus).82 In dit principiële arrest heeft de Hoge Raad – in een soort
kort college over dit onderwerp – een belangrijke verduidelijking en aanvulling
op de in het Oosterhof-arrest geformuleerde norm van voldoende ernstige ver-
wijtbaarheid gegeven. Bovendien heeft de Hoge Raad de reikwijdte van de maat-
staf voor persoonlijke aansprakelijkheid expliciet uitgebreid tot het niet-nakomen
van wettelijke verplichtingen, in casu het onbetaald blijven van belastingschul-
den. Ik begin dan ook met een bespreking van dit arrest, waarna de andere cate-
gorieën aan bod komen. 

Ontvanger/R-arrest; schenden van wettelijke verplichtingen 

Wat was er in dit Ontvanger/R.-arrest aan de hand? De bestuurder van twee ven-
nootschappen, die samen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormden, is
door de Ontvanger persoonlijk uit onrechtmatige daad aangesproken tot vergoe-
ding van de schade die de Ontvanger heeft geleden doordat de beide vennoot-
schappen geen verhaal bleken te bieden voor verschuldigde omzetbelasting
(naheffingsaanslagen). De Ontvanger heeft de bestuurder verweten dat hij als be -
stuurder van de fiscale eenheid onrechtmatig tegenover hem heeft gehandeld
door dat hij onbehoorlijk en in strijd met de terzake bestaande wettelijke ver-
plichtingen heeft gehandeld, door de fiscale eenheid niet of niet tijdig dan wel
niet juist en volledig aangiften omzetbelasting te laten doen waardoor de Ont -
vanger is benadeeld. De Ontvanger heeft zich dus beroepen op een ‘Oosterhof’-
aansprakelijkheid. Het hof heeft de vorderingen van de Ontvanger afgewezen.
Het hof heeft bij de beoordeling van de vorderingen het volgende vooropgesteld:

‘4.7 De uit de Wet op de Omzetbelasting (hierna WOB) voorvloeiende rech-
ten en verplichtingen rusten op de ondernemer. Ingevolge artikel 7 lid 4 WOB
wordt de fiscale eenheid als een ondernemer aangemerkt. Voor zover de
Ontvanger – in appèl – zijn vordering grondt op handelen door [verweerder]
in strijd met zijn uit de wet voorvloeiende wettelijke plicht, stuit de vordering
af op het gegeven dat de wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WOB op

109

82. HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R.).
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de fiscale eenheid (en de daartoe behorende vennootschappen) en niet op [ver-
weerder] rusten.
4.8 Voorts ligt ter beoordeling voor of [verweerder] heeft gehandeld in strijd
met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer be-
taamt. Daarvan is sprake indien, zoals door de Ontvanger wordt gesteld, [ver-
weerder] wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de fiscale eenheid
als gevolg van de verweten handelingen niet of niet binnen een redelijke ter-
mijn aan zijn verplichtingen uit hoofde van de naheffingsaanslagen zou kun-
nen voldoen en geen verhaal zou kunnen bieden voor de voorzienbare schade
die de Ontvanger dientengevolge zou lijden.’83

Het hof komt uiteindelijk tot de conclusie dat de Ontvanger onvoldoende feiten
heeft gesteld die, indien deze zouden komen vast te staan, de conclusie recht-
vaardigen dat de bestuurder wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de
fiscale eenheid als gevolg van de verweten handelingen de naheffingsaanslagen
niet (volledig) zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de voor-
zienbare schade die de Ontvanger dientengevolge zou lijden.84

In cassatie bestrijdt de Ontvanger het oordeel van het hof. Uit de conclusie van
A-G Timmerman maak ik op dat het cassatiemiddel de vraag aan de orde stelt in
hoeverre het herhaaldelijk en opzettelijk doen bewerkstelligen door een bestuur-
der van een aantal BV’s van ‘slepen met omzetten’85 door de fiscale eenheid als
een onrechtmatige gedraging van de bestuurder in privé jegens de Ontvanger kan
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83. Dit citaat komt uit de conclusie van A-G Timmerman voor het arrest, zie 5.3 van de conclusie.
84. De Hoge Raad heeft de beoordeling door het hof van de verweten handelingen als volgt samen-

gevat: ‘(c) In de rov. 4.9 en 4.10 gaat het hof in op de aan [verweerder] verweten handelingen
en in het bijzonder op het feit dat gedurende een reeks van jaren met omzetten en aangiften is
geschoven, en in rov. 4.11 komt het hof tot de conclusie dat in de jaren 1991 tot en met 1994
sprake is geweest van een bestendige praktijk die weliswaar heeft geleid tot naheffingen omzet-
belasting, vermeerderd met boetes, doch niet tot het volledig onbetaald laten van naheffings-
aanslagen omzetbelasting. Daaraan voegt het hof toe dat uit een boekenonderzoek van 22
maart 1993 blijkt dat de Inspecteur deze handelwijze niet zo’n ernstig vergrijp vindt en de
opgelegde boete heeft gematigd. Gelet daarop behoefde naar het oordeel van het hof de voort-
zetting van deze bestendige praktijk in de jaren 1995 tot en met 1998 op zichzelf niet reeds
ertoe te leiden dat [verweerder] redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de naheffingsaansla-
gen onbetaald zouden blijven. Dit geldt ook voor het verwijt dat [verweerder] bewust te lage
aangifte(n) omzetbelasting deed. Het hof voegt daaraan toe dat aan de Ontvanger pandrechten
zijn verleend op openstaande vorderingen van de vennootschappen. De Ontvanger heeft welis-
waar gesteld dat de verpande vorderingen deels oninbaar zijn gebleken, maar gesteld noch
gebleken is dat [verweerder] dit ten tijde van de verpanding wist of redelijkerwijze had moe-
ten begrijpen. Daarmee heeft de Ontvanger, aldus het hof, onvoldoende aangevoerd ter onder-
bouwing van zijn stelling dat [verweerder] wist of redelijkerwijze had moeten begrijpen dat de
fiscale eenheid geen verhaal zou bieden voor de voorzienbare schade die de Ontvanger als
gevolg van dit een en ander zou lijden.’

85. Dit betekent het schuiven met omzet over fiscale jaren door het doen van te lage aangiftes
waardoor de fiscus naheffingsaanslagen dient op te leggen; hierdoor gaat de fiscus ongewild
als kredietverschaffer van de betrokken vennootschappen fungeren, aldus A-G Timmerman in
de inleiding van zijn conclusie.
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worden aangemerkt. Overigens is tegen het oordeel van het hof, dat de verplich-
tingen uit de Wet OB 1968 niet door de bestuurder persoonlijk kunnen worden
geschonden omdat deze slechts op de fiscale eenheid rusten, in cassatie terecht
niet opgekomen. Er is in casu immers sprake van een vraag van secundaire aan-
sprakelijkheid, zoals de A-G in zijn conclusie in nr. 5.7 opmerkt. De Hoge Raad
heeft, voordat hij de door het cassatiemiddel aangevoerde klachten bespreekt,
eerst een algemene beschouwing gegeven over de maatstaven die dienen te wor-
den aangelegd in geval een bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld
wegens het onbetaald en onverhaalbaar blijven van de vordering van een crediteur
van de vennootschap. Ik geef de overweging integraal weer: 

‘3.5 Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropge-
steld. Het gaat in een geval als het onderhavige om benadeling van een schuld-
eiser van een vennootschap door het onbetaald en onverhaalbaar blijven van
diens vordering. Ter zake van deze benadeling zal naast de aansprakelijkheid
van de vennootschap mogelijk ook, afhankelijk van de omstandigheden van
het concrete geval, grond zijn voor aansprakelijkheid van degene die als be -
stuurder (i) namens de vennootschap heeft gehandeld dan wel (ii) heeft be -
werkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele
verplichtingen niet nakomt. In beide gevallen mag in het algemeen alleen dan
worden aangenomen dat de bestuurder jegens de schuldeiser van de vennoot-
schap onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplich-
ting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in art. 2:9 BW, een vol-
doende ernstig verwijt kan worden gemaakt (vgl. HR 18 februari 2000, nr.
C98/208, NJ 2000, 295). 
Voor de onder (i) bedoelde gevallen is in de rechtspraak de maatstaf aanvaard
dat persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de vennootschap kan
worden aangenomen wanneer deze bij het namens de vennootschap aangaan
van verbintenissen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de ven-
nootschap niet haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou
bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond
waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem ter zake van de benadeling
geen persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. In de onder (ii) bedoelde geval-
len kan de betrokken bestuurder voor schade van de schuldeiser aansprakelijk
worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzichte
van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat
hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een
dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te
staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de
door hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot
gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook
geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Er
kunnen zich echter ook andere omstandigheden voordoen op grond waarvan
een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen.’
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De Hoge Raad overweegt vervolgens dat het in de onderhavige zaak gaat om de
tweede situatie, waarin de bestuurder wordt verweten kort gezegd het niet-nako-
men van verplichtingen van de vennootschap te hebben bewerkstelligd dan wel
toegelaten. Daarna komt de Hoge Raad toe aan een inhoudelijke beoordeling van
de door de Ontvanger opgeworpen klachten. Ook deze overweging geef ik inte-
graal weer, waarna ik nader op de door de Hoge Raad geformuleerde regels en de
toepassing daarvan zal ingaan:

‘3.6 Uit hetgeen hiervoor in 3.5 is overwogen volgt dat het hof in verband met
de door de Ontvanger gestelde primaire grondslag van zijn vordering aller-
eerst moest beoordelen of de aan [verweerder] verweten handelingen onrecht-
matig jegens deze zijn geweest, waarbij het hof alle omstandigheden in aan-
merking behoorde te nemen. 
Nu [verweerder] een daarop gericht verweer had gevoerd, mocht het hof in
zijn oordeel betrekken in hoeverre [verweerder] wist of redelijkerwijze had
moeten begrijpen dat de belastingschulden van de fiscale eenheid onbetaald
zouden blijven. In het oordeel van het hof ligt besloten dat, wanneer dit laat-
ste niet zou komen vast te staan, van een voldoende ernstig persoonlijk ver-
wijt aan [verweerder] geen sprake zou kunnen zijn, omdat de hem verweten
handelingen weliswaar inhielden dat de fiscale eenheid niet of niet volledig
aan haar wettelijke verplichtingen voldeed, doch in het kader van de beoorde-
ling van zijn persoonlijke aansprakelijkheid op zichzelf niet voldoende zijn
voor het aannemen van een zodanig ernstig persoonlijk verwijt dat zijn han-
delen als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het hof vond klaarblijkelijk
de stelling van de Ontvanger dat [verweerder] het onbetaald laten van de aan-
slagen “op de koop toe heeft genomen” in dit verband een te licht (bijkomend)
verwijt voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van [verweer-
der]. Aldus verstaan getuigt het oordeel van het hof niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is het, in aanmerking genomen dat het hier gaat om een
waardering van de omstandigheden die is voorbehouden aan de rechter die
over de feiten oordeelt, niet onbegrijpelijk.’

Het arrest bevat een aantal interessante overwegingen. In de eerste plaats heeft de
Hoge Raad expliciet overwogen dat het bij de tweede situatie niet alleen gaat om
het niet-nakomen van contractuele verplichtingen – hij sprak in het Oosterhof-
arrest nog over het niet-nakomen van overeenkomsten – maar dat de door hem
geformuleerde maatstaf ook ziet op het niet-nakomen van wettelijke verplichtin-
gen, zoals in casu het geval is. De norm uit het Oosterhof-arrest is overigens al
wel in eerdere jurisprudentie toegepast op de situatie dat de vennootschap wette-
lijke verplichtingen niet is nagekomen.86
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86. Ik wijs op het Architectenbureau Van den Tol-arrest (HR 18 februari 2005, JOR 2005, 115) en
op het Beverwijk/Maarssens Bouwbedrijf-arrest (HR 8 februari 2002, NJ 2002, 196). In beide
gevallen was de vennootschap niet in staat om een vordering uit onverschuldigde betaling te
voldoen en is de bestuurder in privé aansprakelijk gesteld. 
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Het tweede punt – dat de kern vormt van dit arrest – betreft de maatstaf die de
Hoge Raad heeft gegeven voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijk-
heid in de tweede ‘Oosterhof’-situatie, het bewerkstelligen of toelaten van het
niet-nakomen door de vennootschap. Het handelen of nalaten van de bestuurder
ten opzichte van de schuldeiser moet in de gegeven omstandigheden zodanig
onzorgvuldig zijn dat de bestuurder daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan
worden gemaakt (mijn cursivering). Van een dergelijk ernstig verwijt zal volgens
de Hoge Raad in ieder geval sprake kunnen zijn indien de bestuurder kort gezegd
objectieve wetenschap had dat de door hem bewerkstelligde handelwijze van de
vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nako-
men en ook geen verhaal zou bieden voor de daardoor opgetreden schade. De
Hoge Raad sluit echter niet uit dat er nog andere omstandigheden kunnen zijn op
grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen. Dat de
Hoge Raad bij het formuleren en invullen van een dergelijke maatstaf een ope-
ning houdt, is op zich goed te begrijpen. 

Wel zou ik – en dat is mijn derde opmerking – een kanttekening willen plaat-
sen bij de toepassing door de Hoge Raad van de norm in dit concrete geval. De
Hoge Raad overweegt in 3.6:

‘Nu [verweerder] een daarop gericht verweer had gevoerd, mocht het hof in
zijn oordeel betrekken in hoeverre [verweerder] wist of redelijkerwijze had
moeten begrijpen dat de belastingschulden van de fiscale eenheid onbetaald
zouden blijven.’ 

Hiermee lijkt de Hoge Raad er op te doelen dat de bestuurder een disculpatiever-
weer heeft gevoerd en dat het hof daarom aan de omstandigheid van het al dan
niet hebben van (objectieve) wetenschap aandacht kon schenken. Dit lijkt mij niet
juist. Voor het vaststellen of sprake is van persoonlijk onrechtmatig handelen is
objectieve wetenschap een voorwaarde, het is geen disculpatiegrond. De rechter
zal dit dus altijd moeten toetsen. Toegepast op de concrete casus levert immers
het ‘slepen met omzetten’ op zichzelf nog geen persoonlijk onzorgvuldig hande-
len van de bestuurder op. Dit is eerst het geval indien hij over objectieve weten-
schap van de gevolgen daarvan beschikte (namelijk geen verhaal) en dan kan hem
ook een persoonlijk ernstig verwijt van zijn handelen worden gemaakt. De ernst
van de verwijtbaarheid houdt verband met het feit dat de bestuurder onzorgvul-
dig gedrag van een zekere ernst jegens derden kan worden verweten. Verwijt -
baarheid is een digitaal begrip, zoals Assink en Olden in een artikel uit 2005
mijns inziens terecht hebben gesteld.87 Het gaat bij verwijtbaarheid om een an -
ders kunnen en anders behoren te handelen. Is daaraan voldaan, dan is sprake van
verwijtbaarheid. De variatie in de ernst van de verwijtbaarheid zit met andere
woorden in de zorgvuldigheidsnorm; ik kom daarop later in dit hoofdstuk nog uit-
gebreider terug.

113

87. Assink & Olden 2005, p. 11.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD



Een ander punt dat opmerking verdient, is dat dit arrest (nogmaals) bevestigt
dat voor persoonlijke aansprakelijkheid in dit soort situaties ‘op de koop toene-
men’ van het gevolg (benadeling van de derde) onvoldoende is. Er moet sprake
zijn van objectieve wetenschap van benadeling van de schuldeiser; risico op bena-
deling is onvoldoende voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid. 

Voorts is opvallend dat de Hoge Raad art. 2:9 BW noemt in verband met de
maatstaven die gelden voor externe aansprakelijkheid van bestuurders. Kan hier-
uit worden afgeleid dat de normen voor interne en externe aansprakelijkheid
overeenkomen, in die zin dat voor beide geldt dat de bestuurder een voldoende
ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt? De overweging is mijns inziens te
onduidelijk om deze conclusie zonder aarzeling te kunnen trekken. Aan de ande-
re kant zijn er meer arresten gewezen die op dit punt onduidelijk zijn. Het is ech-
ter zeer de vraag of de concrete invulling van het begrip ‘voldoende ernstig ver-
wijt’ voor beide vormen van aansprakelijkheid – intern en extern – wel op het-
zelfde neer zal (moeten) komen. Met het gelijktrekken van deze normen is mijns
inziens voorzichtigheid geboden; zoals ik in het eerste hoofdstuk al heb aangege-
ven, is het – gelet op de verschillende aard en achtergrond van interne en externe
aansprakelijkheid – goed voorstelbaar dat de normen juist niet overeenstemmen.
Door Timmerman en door Assink en Olden is er op gewezen dat voor de ver-
schillende gronden voor aansprakelijkheid verschillende criteria zouden kunnen
gelden.88 Ik acht het inderdaad verdedigbaar dat in de verhouding tot een schuld-
eiser (een derde die buiten de organisatie staat) eerder van persoonlijke aanspra-
kelijkheid van de bestuurder sprake zal zijn dan in de verhouding tot de rechts-
persoon. Ik kom op een vergelijking van de verschillende normen voor aanspra-
kelijkheid in hoofdstuk 4 nog terug. 

Tot slot is het Ontvanger/R-arrest van belang omdat het een algemeen kader
biedt waarbinnen de reeds verschenen jurisprudentie inzake de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van bestuurder in geval van het niet-nakomen van verplichtingen
door de vennootschap kan worden geplaatst. Zoals ik in het begin van deze sub-
paragraaf al aangaf, is over de tweede situatie – ‘het bewerkstelligen of toelaten
dat verplichtingen niet worden nagekomen’ – inmiddels een reeks uitspraken ver-
schenen, die kunnen worden ingedeeld in een viertal categorieën van gronden
voor aansprakelijkheid: zonder rechtsgrond nakoming weigeren/betalingsonwil,
frustreren van zekerheidsrechten van derden, selectieve wanbetaling en vermo-
gensonttrekking. Met het Ontvanger/R.-arrest is hieraan een nieuwe categorie
toegevoegd, namelijk de situatie dat de bestuurder heeft bewerkstelligd of toege-
laten dat de vennootschap wettelijke voorschriften heeft geschonden. Objectieve
wetenschap van het gevolg daarvan – namelijk dat de schuldeiser geen verhaal
vindt voor zijn daaruit voortvloeiende schade – zal in ieder geval leiden tot de
conclusie dat de bestuurder persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens de
benadeelde schuldeiser. Hieronder ga ik op de andere categorieën van gevallen in,
te beginnen met betalingsonwil.
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Weigeren verplichting na te komen/betalingsonwil

In het Oosterhof-arrest was sprake van het onbetaald blijven van twee aan de ven-
nootschap geleverde tractoren, waarvoor de leverancier de (enig) bestuurder van
de vennootschap persoonlijk aansprakelijk heeft gesteld.89 De leverancier had
met betrekking tot de goederen uitdrukkelijk een consignatieovereenkomst met
de vennootschap gesloten, op grond waarvan de vennootschap de goederen niet
mocht doorleveren aan een derde zonder voorafgaande betaling. Dat de bestuur-
der namens de vennootschap de consignatieovereenkomsten heeft gesloten, dat
de goederen vervolgens toch in strijd met deze afspraak zijn doorgeleverd en dat
is nagelaten de daarvoor ontvangen koopsommen dadelijk aan de leverancier te
betalen, levert volgens de Hoge Raad onvoldoende grond op voor het aannemen
van een zodanig ernstig verwijt dat de bestuurder persoonlijk jegens de leveran-
cier uit onrechtmatige daad aansprakelijk is. Onder welke omstandigheden zou
dan wel gezegd kunnen worden dat de bestuurder een voldoende ernstig verwijt
treft? De Hoge Raad verwijst zelf naar zijn arrest uit 1958 inzake Van Dullemen/
Sala.90 De bestuurder weigerde in die zaak mee te werken aan de ontruiming van
het door de vennootschap gehuurde pand, terwijl hij eerst namens de vennoot-
schap van de verhuurder afkoopsommen had aanvaard in verband met de beëin-
diging van de huurovereenkomst. De Hoge Raad besliste dat de omstandigheid
dat de weigering van een orgaan van de rechtspersoon om deze een verbintenis
uit overeenkomst te doen nakomen, waardoor de rechtspersoon wanprestatie
pleegt, geenszins een belemmering vormt om die weigering als een onrechtma -
tige daad aan te merken van de natuurlijke persoon, die als orgaan optreedt. 

Het weigeren van de bestuurder om de verbintenis van de vennootschap te vol-
doen, wordt ook wel ‘betalingsonwil’ genoemd. Betalingsonwil is een onrecht-
matige daad van de bestuurder jegens de benadeelde schuldeiser, zo kan uit het in
1992 gewezen arrest Van Waning/Van der Vliet worden opgemaakt.91 In casu had
Van Waning tevergeefs getracht een loonvordering die hij krachtens een rechter-
lijk vonnis op de vennootschap had te verhalen. Van der Vliet was enig bestuur-
der en indirect enig aandeelhouder van deze vennootschap. In een geval als het
onderhavige, waarin aanwijzingen waren voor betalingsonwil92, ligt het volgens
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89. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof). Zie over dit arrest ook Timmerman 2000b.
90. HR 31 januari 1958, NJ 1958, 251 (Van Dullemen/Sala).
91. HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 (Van Waning/Van der Vliet), besproken door Timmerman in

TVVS 1992, p. 129-130. Zie ook Pres. Rb. Almelo 18 december 1992, KG 1993, 51, TVVS
1993, p. 132, m.nt. Timmerman. Zie verder Hof Leeuwarden 22 november 2000, NJ 2001, 427,
waarin de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn gehouden wegens betalingsonwil nu zij
hebben nagelaten actief mee te werken aan de executie van een vonnis, waartegen geen rechts-
middel was ingesteld, waarbij de vennootschap is veroordeeld tot betaling. Ervan uitgaande dat
de vennootschap in staat was te betalen, mochten de bestuurders volgens het hof de belangen
van enerzijds de vennootschap en anderzijds de schuldeisers niet afwegen. 

92. Nadat Van Waning een veroordelend vonnis van de kantonrechter had verkregen, dat door de
rechtbank is bekrachtigd, heeft de vennootschap een regeling aangeboden die hij vervolgens
heeft geweigerd. De vennootschap heeft vervolgens geen enkel bedrag aan hem betaald.
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de Hoge Raad voor de hand van degene die volledige zeggenschap over de nala-
tige vennootschap heeft te verlangen dat hij aannemelijk maakt dat de vennoot-
schap niet in staat is te betalen. Voor de volledige zeggenschapshouder is dit een-
voudig nu hij de beschikking heeft over de financiële gegevens van de vennoot-
schap.93 Deze regel is een belangrijke steun in de rug voor de schuldeiser, voor
wie het vanwege zijn externe positie heel lastig is de betalings(on)macht bij de
vennootschap te bewijzen. 

In het Oosterhof-arrest kon betalingsonwil niet worden aangenomen. Daar -
voor is meer vereist dan de omstandigheden die de leverancier had aangevoerd.
Een voorbeeld van een geval waarin wel betalingsonwil aan de zijde van de
(enige) bestuurder wegens het onbetaald blijven van de levering van goederen aan
de vennootschap is aangenomen, is te vinden in het arrest Steins/Textile uit
2002.94 Nu de bestuurder wist dat de aan de vennootschap afgeleverde trainings-
pakken werden betaald noch teruggegeven en hij zich persoonlijk actief had
beziggehouden met de transactie, terwijl hij in de positie was die pakken terug te
geven en hij wist dat het onwaarschijnlijk was dat de verschuldigde koopprijs zou
worden voldaan, kon het hof volgens de Hoge Raad aannemen dat de bestuurder
door de pakken niet terug te geven (ook) jegens de vervoerder een persoonlijke
onrechtmatige daad heeft gepleegd. De combinatie van wetenschap van benade-
ling, feitelijke macht tot teruggave en persoonlijke bemoeienis met de onderhavi-
ge transactie leveren in casu een voldoende ernstig verwijt voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid op. De feiten in de casus wijzen onmiskenbaar op betalingsonwil
aan de zijde van de bestuurder. 

De leverancier uit het Oosterhof-arrest had de bestuurder overigens niet kun-
nen verwijten dat hij de koopsommen voor de verkochte tractoren in het vermo-
gen van de vennootschap heeft laten vloeien in plaats van deze rechtstreeks aan
de leverancier te doen toekomen, ook als hij wist dat de vennootschap feitelijk
insolvent zou zijn, zo kan uit het in 2003 gewezen arrest Kuipers/Wentink wor-
den opgemaakt.95 In die zaak ging het om de verkoop en terugverkoop van een
melkquotum, waarbij de bestuurder het bij het terugverkopen van het melkquo-
tum door hem ontvangen bedrag in het vermogen van de vennootschap heeft laten
vloeien terwijl hij wist dat de financiële situatie van de vennootschap slecht was.
Volgens de Hoge Raad is er onvoldoende grond voor het aannemen van een vol-
doende ernstig verwijt nu zonder nadere motivering niet duidelijk is op welke
grond, ervan uitgaande dat hij het bedrag als bestuurder van de vennootschap
heeft ontvangen, hij gerechtigd was het ontvangen bedrag buiten het vermogen
van de vennootschap te houden. Hieruit blijkt dat de weigering na te komen niet
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93. Ook de bestuurder die niet tevens volledig zeggenschapshouder is dient vanwege het feit dat
hij geacht wordt volledig inzicht in de financiën van de vennootschap te hebben betalings -
onmacht aannemelijk te maken, aldus Timmerman in zijn noot bij Pres. Rb. Almelo 18
december 1992, KG 1993, 51, TVVS 1993, p. 132. 

94. HR 18 januari 2002, NJ 2002, 96 (Steins/Textile).
95. HR 6 juni 2003, NJ 2003, 563 (Kuipers/Wentink).
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steeds tot persoonlijke aansprakelijkheid zal leiden; er zijn bijkomende omstan-
digheden nodig.

Frustreren van (zekerheids)rechten van derden

Persoonlijke aansprakelijkheid van Oosterhof had mijns inziens wel kunnen wor-
den aangenomen indien de goederen buiten de normale bedrijfsvoering om zou-
den zijn doorverkocht. In dat geval kan de bestuurder een persoonlijk verwijt
worden gemaakt dat een zekerheidsrecht van de leverancier – een eigendoms-
voorbehoud – door de vennootschap is gefrustreerd. Ik wijs ter onderbouwing van
deze stelling op een arrest van de Hoge Raad dat in 1992 door Timmerman in
TVVS is besproken.96 De bestuurders zijn in die zaak persoonlijk aansprakelijk
gehouden, omdat zij de goederen waarop ten behoeve van de leverancier een
eigendomsvoorbehoud rustte, buiten de normale bedrijfsvoering om hebben
doorverkocht, namelijk niet aan normale afnemers maar aan een partij die een
deel van de activiteiten van de vennootschap overnam. In die situatie kan de
bestuurder een persoonlijk (ernstig) verwijt worden gemaakt van de schending
van het eigendomsvoorbehoud door de vennootschap. Indien Oosterhof de trac-
toren dus niet aan ‘normale’ afnemers zou hebben verkocht, maar aan een derde
in het kader van een overdracht van (een deel van) de activiteiten van de ven-
nootschap, dan zou hem wel een voldoende ernstig verwijt kunnen worden ge -
maakt van het schenden van het eigendomsrecht van de leverancier. 

Mijns inziens riskeert de bestuurder voorts persoonlijke aansprakelijkheid
indien hij ten tijde van de doorlevering van de tractoren wist dan wel redelijker-
wijs moest weten dat de vennootschap feitelijk insolvent is. In hoger beroep had
het hof geoordeeld dat sprake zou kunnen zijn van een onrechtmatige daad van
de bestuurder, indien hij bij de doorlevering van de tractors wist, althans redelij-
kerwijze behoorde te begrijpen, dat de vennootschap niet of niet binnen behoor-
lijke termijn aan haar betalingsverplichtingen jegens de leverancier zou kunnen
voldoen en geen verhaal zou bieden voor de als gevolg van de wanprestatie van
de vennootschap door de leverancier te lijden schade. De Hoge Raad heeft welis-
waar overwogen dat het hof hiermee klaarblijkelijk de verkeerde maatstaf heeft
toegepast, namelijk de Beklamel-regel, maar ik vraag mij af of het hof dit inder-
daad heeft beoogd. In zijn overwegingen spreekt het hof immers uitdrukkelijk
over betalingsonwil (r.o. 4.6). Wat daar verder ook van zij, mijns inziens handelt
de bestuurder persoonlijk onrechtmatig indien hij de goederen doorlevert aan nor-
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96. In geval de goederen buiten de normale bedrijfsvoering zouden zijn doorgeleverd, zou de
bestuurder wellicht een voldoende ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Vergelijk daarvoor
HR 24 januari 1992, n.g., TVVS 1992, p. 70, m.nt. Timmerman. Vgl. voorts Rb. Maastricht 30
juli 1992, NJ 1993, 704, waarin de bestuurder en enig aandeelhouder van een garage per -
soonlijk aansprakelijk is gehouden wegens het door de rechtspersoon schenden van het eigen -
domsvoorbehoud van de fabrikant van de twee verkochte auto’s, omdat hij het handelen van de
verkoper welbewust heeft laten plaatsvinden terwijl hij het in zijn macht had dit niet te laten
plaatsvinden, althans te stoppen.
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male afnemers, terwijl de vennootschap feitelijk reeds in liquidatie verkeert.97 In
dat geval dient de bestuurder de belangen van de schuldeisers, en dus ook van de
leverancier, voorrang te geven boven het belang van de vennootschap en dient hij
af te zien van het (verder) uitvoering geven aan de overeenkomst. Volgens mij is
zelfs verdedigbaar dat ook indien de vennootschap nog niet (feitelijk) in liquida-
tie verkeert, maar de bestuurder wel weet dan wel redelijkerwijs behoort te weten
dat de vennootschap feitelijk insolvent is, de bestuurder persoonlijk aansprakelijk
is indien hij het eigendomsvoorbehoud van de leverancier niet respecteert door de
goederen aan derden door te leveren. Immers, dit is in overeenstemming met de
regel die de Hoge Raad in het Ontvanger/R.-arrest uit 2006 heeft geformuleerd. 

Bij het kiezen van de peildatum waarop de (geobjectiveerde) wetenschap bij
de bestuurder aanwezig kan worden verondersteld, dient echter wel voorzichtig-
heid te worden betracht.98 Het kan immers zijn dat juist het doorleveren van de
goederen de vennootschap kan redden. Daartoe dient de bestuurder de mogelijk-
heid te hebben. Slechts als er geen reële kans (hoewel klein) meer bestaat dat de
vennootschap kan worden gered, dus als de vennootschap feitelijk insolvent is,
dient de bestuurder voorrang te geven aan het belang van de leverancier boven dat
van de vennootschap. Het schenden van een eigendomsvoorbehoud leidt eerst dan
tot persoonlijke aansprakelijkheid. In casu had het hof echter vastgesteld dat
wetenschap bij Oosterhof ontbrak en dus kan hem geen persoonlijk (voldoende
ernstig) verwijt worden gemaakt van het frustreren van het eigendomsvoorbe-
houd van de leverancier. 

Uit de jurisprudentie blijkt dat – in tegenstelling tot het schenden van een
eigendomsvoorbehoud van een leverancier – het frustreren van een pandrecht van
een schuldeiser, door het bewerkstelligen of toelaten dat een vordering of goed
aan het pandrecht wordt onttrokken, heel snel tot persoonlijke aansprakelijkheid
van een bestuurder leidt.99 In een zaak die heeft geleid tot een arrest van het Hof
’s-Hertogenbosch uit 2003 werd de bestuurder verweten actief te hebben bewerk-
stelligd dat de vennootschap wanprestatie pleegde door de aan een derde in pand
gegeven auto te verkopen en te leveren aan zijn echtgenote. Hierdoor werd de
auto aan het (stil) pandrecht van die derde onttrokken. Het verweer van de
bestuurder dat hij niet wist dat pandrecht op de auto was verleend en dat toe-
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97. Vgl. HR 19 december 2003, NJ 2004, 293, m.nt. PvS (Curatoren Mobell/Interplan), over de
aansprakelijkheid van de faillissementscurator in hoedanigheid wegens schending van
eigendomsvoorbehoud nu de curatoren hadden besloten tot liquidatie van de onderneming. Zie
hierover Keirse & Verstijlen 2004, p. 396-404.

98. Vgl. HR 21 december 2001, JOR 2002, 38 (Hurks II) inzake de aansprakelijkheid voor duur-
overeenkomsten.

99. Hof ’s-Hertogenbosch 23 september 2003, LJN AM7926, vervolg op HR 12 juli 2002,
LJN AE2178, JOL 2002, 423 (IDM). Zie voor een andere zaak waarin sprake was van per-
soonlijke aansprakelijkheid wegens het onttrekken van een vordering aan pandrecht Rb. Utrecht
10 maart 2004, JOR 2004, 152. Vgl. Rb. Rotterdam 18 januari 2006, LJN AV3945, waarin de
bestuurder werd verweten een bedrijfsauto die was geleased van IDM zonder toestemming van
IDM te hebben verkocht en vervolgens de hiervoor ontvangen gelden niet aan IDM te hebben
overgemaakt.
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stemming van de pandhouder nodig was voor vervreemding, kon het hof eenvou-
dig verwerpen nu de bestuurder zelf de overeenkomst namens de vennootschap
met de pandhouder had gesloten. Relevante omstandigheid voor het sneller aan-
nemen van persoonlijke verwijtbaarheid is natuurlijk dat – in tegenstelling tot de
Oosterhof-zaak – het niet de bedoeling was dat de auto werd verkocht zonder
instemming van de leasemaatschappij. 

Ten slotte noem ik nog een arrest uit 2005 waarin de vraag voorlag of een
bestuurder persoonlijk aansprakelijk was jegens de Ontvanger wegens kort ge -
zegd het frustreren van bodembeslag.100 De bestuurder werd verweten onrecht-
matig te hebben gehandeld door – enkele dagen na de Ontvanger te hebben bewo-
gen het voorgenomen executoriale (bodem)beslag achterwege te laten met de
mededeling dat hij op korte termijn integrale betaling door de (later faillietver-
klaarde) vennootschap tegemoet kon zien – met de bank een huurovereenkomst
te sluiten als gevolg waarvan de Ontvanger geen bodembeslag meer kon leggen.
Voor deze situatie geldt volgens de Hoge Raad als maatstaf ter beoordeling van
de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of hij jegens de Ontvanger
heeft gehandeld in strijd met hetgeen in de gegeven omstandigheden krachtens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De Hoge Raad ver-
nietigt het arrest van het hof omdat deze een verkeerde maatstaf heeft gebruikt
(misbruik van recht) of anders zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. 

Selectieve wanbetaling

In het hiervoor besproken arrest Van Waning/Van der Vliet uit 1992 over be-
talingsonwil heeft ons hoogste rechtscollege nog een andere belangrijke beslis-
sing gegeven. Kort gezegd komt het erop neer dat betalingsonmacht betalingson-
wil niet uitsluit. De (veronderstelde) betalingsonmacht van de vennootschap kan
immers zeer wel gepaard gaan met en zelfs haar oorzaak vinden in de betalings-
onwil, aldus de Hoge Raad. Daarom had het hof in casu niet op de enkele grond
dat sprake was van betalingsonmacht de vordering op grond van betalingsonwil
mogen afwijzen. Voorts besliste de Hoge Raad dat de betaling van een schuld ook
kan plaatsvinden uit gelden die de vennootschap ter beschikking staan krachtens
een bestaande of nog te verkrijgen kredietfaciliteit en dat het niet is uitgesloten
dat degene die de volledige zeggenschap over de vennootschap heeft, jegens de
schuldeiser onrechtmatig handelt door na te laten ervoor te zorgen dat van deze
mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. 

In de rechtspraak is de vraag of een bestuurder op grond van deze omstandig-
heid persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden na het Van Waning/Van der
Vliet-arrest een aantal keren aan de orde geweest, onder meer in het arrest
Hack/Duivenvoorde uit 2002.101 In dat arrest oordeelde het hof dat de bestuurder
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100. HR 30 september 2005, NJ 2006, 312 (Ontvanger/S.)
101. HR 13 december 2002, JOR 2003, 55 (Hack/Duivenvoorde). Zie ook HR 31 maart 2000, n.g.,

Ondernemingsrecht 2000, p. 259, m.nt. Timmerman en Hof ’s-Hertogenbosch 29 februari 2000
en 20 maart 2001, JOR 2001, 150 (De Kievit c.s./Klaassen).
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wegens het niet benutten van een (ophoging van het concern)krediet persoonlijk
aansprakelijk is voor het niet-nakomen van een vaststellingsovereenkomst. Op
grond van art. 81 RO hoefde de Hoge Raad zich hierover niet uit te spreken. A-G
Spier heeft er in zijn conclusie op gewezen dat in het licht van vooral het Ooster -
hof-arrest, dat na het Van Waning/Van der Vliet-arrest is gewezen, niet spoedig
kan worden aangenomen dat de enkele omstandigheid van het niet benutten van
een kredietfaciliteit persoonlijke aansprakelijkheid oplevert. Het lijkt hem niet
zonder belang wat het effect is van het wél benutten van de kredietfaciliteit voor
anderen, zoals crediteuren en werknemers.102 Ook in de literatuur is er op gewe-
zen dat persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder niet zou kunnen wor-
den gegrond op de enkele omstandigheid van het niet benutten van een krediet-
faciliteit.103 Er zijn bijkomende omstandigheden nodig. Indien de kredietfaciliteit
bijvoorbeeld wel is benut om andere schuldeisers te voldoen terwijl één bepaalde
schuldeiser onbetaald is gebleven, zal wel snel tot persoonlijke aansprakelijkheid
kunnen worden geconcludeerd, zo kan (onder meer) uit een ander arrest van de
Hoge Raad uit 2002 worden afgeleid.104 In dit arrest is beslist dat een (indirect)
bestuurder en enig aandeelhouder tegenover een werknemer van de vennootschap
uit onrechtmatige daad aansprakelijk is, indien hij er op subjectieve gronden voor
zorgt dat alle opeisbare en niet-betwiste schulden met uitzondering van die van
de werknemer (achterstallig salaris) worden voldaan door middel van het aangaan
en verhogen van een rekening-courantschuld met een of meer groepsmaatschap-
pijen. Volgens het hof was er sprake van gecreëerde betalingsonmacht en daarmee
van betalingsonwil van de (indirect) bestuurder en enig aandeelhouder en was de
ongelijke behandeling van de werknemer ten opzichte van de andere crediteuren
in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens de werknemer. In feite heeft
de bestuurder één schuldeiser onbetaald gelaten, terwijl hij alle overige schuldei-
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102. Conclusie A-G Spier, nr. 3.24 voor HR 13 december 2002, JOR 2003, 55 (Hack/Dui ven -
voorde). Zoals Spier in 3.25 ook aangeeft, heeft het hof zijn oordeel dat de handelwijze van de
bestuurder onrechtmatig kan worden geacht niet louter gebaseerd op het weigeren krediet -
ruimte te benutten. Van belang was dat de bestuurder wist dan wel moest weten dat de
vennootschappen bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst slechts met behulp van
financiering door groepsmaatschappijen in staat waren aan de daaruit voortvloeiende verplich -
ting te voldoen, dat krediet voor het betalen van de vordering kon worden verkregen maar dat
de bestuurder dit niet wilde omdat zij bij het aangaan van de overeenkomst zou zijn bedrogen
danwel in dwaling verkeerde. Nu de bestuurder heeft nagelaten op grond van die omstandig -
heden hoger beroep in te stellen en/of vernietiging van de overeenkomst te vragen, kan zij
volgens het hof in redelijkheid niet met een beroep op deze omstandigheden de nakoming van
de vaststellingsovereenkomst door de vennootschappen weigeren. 

103. Zie o.a. Borrius 2004, p. 25 en Huizink 2003, p. 445-460.
104. HR 18 januari 2002, LJN AD7328, JOL 2002, 29. Zie ook Rb. Alkmaar 21 juli 2004, JOR

2004, 268; Rb. Alkmaar 6 september 2001 en Hof Amsterdam 5 februari 2004, JOR 2004, 123
(Middelkoop/Oud); Hof Leeuwarden 19 januari 2005, JOR 2005, 138, m.nt. Borrius, JIN 2005,
107, m.nt. Gepken-Jager (Aquacultuur); Rb. Rotterdam 18 november 1998, JOR 2000, 189
(Van Dam/Tuinstra).
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sers wel heeft voldaan; vanuit het oogpunt van de benadeelde schuldeiser zou
deze handelwijze ook kunnen worden aangemerkt als selectieve wanbetaling.105

Het onderscheid met de hiervoor besproken situatie van aansprakelijkheid van
bestuurders wegens selectieve betaling is lastig; het hangt ervan af hoe het aan de
bestuurder gemaakte verwijt is ingekleed.106 In geval van aansprakelijkheid
wegens selectieve betaling wordt de bestuurder verweten bij voorrang één of meer
schuldeisers te hebben betaald, terwijl de overige schuldeisers niet meer (volledig)
kunnen worden betaald. Door de selectieve betaling door de bestuurder(s) zijn de
gezamenlijke schuldeisers in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld. In casu blijft
er echter één schuldeiser onbetaald, terwijl alle andere schuldeisers door middel
van het aangaan en verhogen van een rekening-courantschuld met een of meer
groepsmaatschappijen wel zijn voldaan, hetgeen wijst op betalingsonwil aan de
zijde van de bestuurder.107 De bestuurder heeft in dit geval één schuldeiser bewust
benadeeld door niet ook voor deze schuldeiser betaling te bewerkstelligen.108 Voor
persoonlijke aansprakelijkheid is in dit geval vereist dat de bestuurder over objec-
tieve wetenschap van benadeling van deze schuldeiser beschikte.

Als een vorm van betalingsonwil in deze zin zou mijns inziens ook kunnen
worden gezien het geval dat de bestuurder onvoldoende heeft zorg gedragen voor
de voldoening van bepaalde schuldeisers.109 Ik noem twee voorbeelden die in de
rechtspraak aan de orde zijn geweest. In een zaak die heeft geleid tot een vonnis
van de Rechtbank Amsterdam uit 1995 is de bestuurder en enig aandeelhouder van
Café de Zeilvaart BV aansprakelijk gesteld door drie ex-werknemers van de ven-
nootschap.110 Nadat het café was gesloten als gevolg van een door de gemeente
geëntameerde onteigeningsprocedure vonden de werknemers geen verhaal bij de
vennootschap voor de aan hen toegekende ontbindingsvergoedingen. De recht-
bank heeft de bestuurder aansprakelijk gehouden nu hem kort gezegd kan worden
verweten zich tijdens de onderhandelingen in het kader van de onteigeningsproce-
dure met de gemeente over de vergoeding van de bedrijfsschade onvoldoende te
hebben ingezet om betaling van de (toekomstige) vorderingen van de werknemers

121

105. Zie ook Borrius 2004, p. 23. Huizink (2003, p. 453) verstaat onder selectieve wanbetaling de
situatie dat in het kader van een informele vereffening van de vennootschap bepaalde
crediteuren doelbewust niet worden voldaan. Vgl. Rb. ’s-Hertogenbosch 8 maart 1996 en 20
december 1996, n.g., TVVS 1997, p. 87-88, m.nt. Timmerman.

106. Zie hierover met name de conclusies van A-G Huydecoper voor de arresten Neptunus I en
Neptunus II: HR 21 december 2001, JOR 2002, 37, nr. 11-13 en HR 8 juli 2005, JOR 2005,
236, nr. 8-11.

107. Vgl. Lennarts 1999, p. 209, die het onderscheid tussen selectieve betaling en betalingsonwil
hierin zoekt dat in geval van betalingsonwil de vennootschap nog wel in staat is om haar ver-
plichtingen na te komen, maar de bestuurder verhindert dat de vennootschap een bepaalde
schuld voldoet, terwijl in geval van selectieve betaling de vennootschap niet langer aan haar
verplichtingen kan voldoen..

108. Zie ook Hof ’s-Hertogenbosch 5 september 2006, JOR 2007, 84 (Oosterveer/Frans Maas).
109. Zie ook Lennarts 1999, p. 210-212; Timmerman in zijn noot bij Rb. Amsterdam 20 december

1995, JAR 1996, 26, TVVS 1996, p. 134 (Café de Zeilvaart) en Borrius 2004, p. 26.
110. Rb. Amsterdam 20 december 1995, JAR 1996, 26, TVVS 1996, p. 134, m.nt. Timmerman (Café

de Zeilvaart).
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te bewerkstelligen, terwijl hij wel heeft gezorgd voor de voldoening van de ande-
re schuldeisers (waaronder ook de holdingvennootschap waarvan hij directeur enig
aandeelhouder was). Een zaak die hier enigszins op lijkt is te vinden in een arrest
van het Hof Leeuwarden uit 2000, waarin de bestuurders van een stichting is ver-
weten welbewust te hebben bewerkstelligd dat de benadeelde schuldeiser als enige
onbetaald is gebleven.111 De bestuurders van de stichting hadden ervoor gezorgd
dat vrijwel het gehele tekort van de stichting met behulp van sponsorgelden werd
aangevuld, waardoor alle schuldeisers konden worden voldaan, met uitzondering
van eiser, nu deze volgens het bestuur geen recht op betaling van zijn vordering
zou hebben. Deze selectieve wijze van omgaan met de betalingen aan schuldeisers
is inderdaad aan te merken als een vorm van betalingsonwil. 

Vermogensonttrekking

Onder de door de Hoge Raad in het Van Waning/Van der Vliet-arrest genoemde
situatie dat (veronderstelde) betalingsonmacht gepaard kan gaan met en zelfs haar
oorzaak kan vinden in betalingsonwil kan ook worden geschaard het geval dat de
bestuurder bewerkstelligt dan wel toestaat dat vermogen aan de vennootschap
wordt onttrokken, waardoor verhaal voor de schuldeiser illusoir wordt. De bena-
deelde schuldeiser kan met succes een vordering tot schadevergoeding tegen de
bestuurder in privé instellen indien hij kan aantonen dat de bestuurder al op het
moment van vermogensonttrekking rekening moest houden met de mogelijkheid
dat die schuldeiser daardoor gedupeerd zou worden, zo kan uit het Neptunus II-
arrest van de Hoge Raad uit 2005 worden afgeleid.112 In casu hoefden de bestuur-
ders op grond van de hun bekende omstandigheden ten tijde van de vermogens-
onttrekking echter geen rekening te houden met de mogelijkheid dat de door eiser
ingestelde vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst zou worden toege-
wezen en is aansprakelijkheid afgewezen.113

Ook in het (eerder aangehaalde) Architectenbureau Van den Tol-arrest uit
2005 strandt de vordering tegen de bestuurder in privé nu zich geen bijzondere
omstandigheden hebben voorgedaan die op betalingsonwil wijzen.114 In casu had
een stichting op grond van een arbitraal vonnis een betaling aan de vennootschap
gedaan. Dit vonnis is later vernietigd, maar de stichting heeft voor haar vordering
uit onverschuldigde betaling geen verhaal bij de vennootschap gevonden en heeft
de bestuurder aangesproken op grond van (onder meer) onrechtmatige daad.
Zoals eerder aangegeven heeft het hof de vordering afgewezen en heeft de Hoge
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111. Hof Leeuwarden 29 november 2000, JOR 2000, 105 (Opera Norma).
112. HR 8 juli 2005, JOR 2005, 236 (Neptunus II), vervolg op HR 21 december 2001, JOR 2002,

37, m.nt. Faber (Neptunus I, ook wel Lunderstadt/Kok). Dit laatste arrest is met name ook van
belang vanwege de beslissingen van de Hoge Raad inzake het vorderingsrecht van de curator.
Zie ook HR 16 september 2005, JOR 2006, 52, m.nt. Kortmann, Ondernemingsrecht 2006, p.
37-40, m.nt. Lennarts.

113. Overigens zou in dat geval de curator wel een vordering op grond van onrechtmatige daad kun-
nen instellen omdat sprake is van benadeling van de gezamenlijke schuldeisers.

114. HR 18 februari 2005, JOR 2005, 115 (Architectenbureau Van den Tol).
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Raad de zaak afgedaan met behulp van art. 81 RO. Volgens het hof zou de
bestuurder persoonlijk gehouden zijn tot terugbetaling aan de stichting in geval
van de bijkomende omstandigheid dat hij de vennootschap zou hebben leegge-
haald met de opzet om verhaal van de stichting op de vennootschap te frustreren
of als hij het door de stichting betaalde geld op onrechtmatige wijze naar zijn per-
soonlijke middelen zou hebben doorgesluisd (r.o. 5.1).115

A-G Timmerman besteedt in zijn conclusie uitgebreid aandacht aan het door
de stichting gedane beroep op betalingsonwil en de door haar gemaakte vergelij-
king met het Van Waning/Van der Vliet-arrest. Timmerman vindt dat het hof in de
onderhavige zaak (in tegenstelling tot het hof in de zaak Van Waning/Van der
Vliet) voldoende heeft gemotiveerd waarom er geen sprake is van onrechtmatig
handelen van de bestuurder. Hij stemt met de benadering van het hof in, dat er
alleen sprake kan zijn van onrechtmatige betalingsonwil van een bestuurder/zeg-
genschapshouder als zich bijzondere omstandigheden voordoen die op betalings-
onwil wijzen: ‘De enkele omstandigheid dat er twee vennootschappen met een
bestuurder/volledige zeggenschapshouder zijn waarin een van de vennootschap-
pen een vermogenssurplus heeft en de andere een vermogenstekort heeft is – zo
zou ik met het hof willen aannemen – onvoldoende om van onrechtmatige be-
talingsonwil bij de bestuurder/volledige zeggenschapshouder te kunnen spreken’,
aldus Timmerman (in 5.1 van zijn conclusie). Een andere opvatting zou volgens
hem ook niet stroken met de strikte leer van de Hoge Raad inzake het aannemen
van vereenzelviging.116

In een vonnis van de Rechtbank Utrecht uit 2004 is een bestuurder wel per-
soonlijk aansprakelijk gehouden wegens het onttrekken van verhaal aan de ven-
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115. Zie ook HR 8 februari 2002, NJ 2002, 196 (Beverwijk/Maarssens Bouwbedrijf BV). Ter
beoordeling stond of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kon worden gehouden terzake
van het executeren van een vonnis door de vennootschap die na vernietiging van dat vonnis
geen verhaal meer bood. De Hoge Raad overwoog dat de bestuurder een persoonlijk verwijt
ervan gemaakt moet kunnen worden dat de geëxecuteerde geen verhaal meer had op de
vennootschap. De enkele omstandigheid dat de bestuurder heeft bewerkstelligd dat zij (door
verrekening) voldoening heeft verkregen van haar vordering op de vennootschap ten koste van
de eventuele verhaalsmogelijkheid van de schuldeiser kan niet tot het oordeel leiden dat zij
onrechtmatig heeft gehandeld jegens die schuldeiser. Daartoe was in het onderhavige geval in
de eerste plaats noodzakelijk dat de bestuurder op grond van de haar als bestuurder van de
vennootschap bekende omstandigheden rekening had moeten houden met de mogelijkheid dat
het vonnis zou worden vernietigd en dat deze wist of althans ernstig rekening ermee had
moeten houden dat in geval van vernietiging van het vonnis de vennootschap niet in staat zou
zijn tot restitutie. Voorts moet beoordeeld worden of in de gegeven omstandigheden aan de
bestuurder kan worden verweten dat zij desondanks haar vordering met verwaarlozing van de
belangen van de geëxecuteerde heeft geïnd. Daarbij kan van belang zijn dat de bestuurder in
privé geld aan de vennootschap heeft geleend ter voldoening van een schuld aan de bank en
deze lening heeft doen aflossen op het moment dat de vennootschap daartoe de financiële
ruimte had. Vgl. Rb. Zwolle 17 november 2004, JIN 2005, 111, m.nt. Gepken-Jager & De Valk.

116. De A-G haalt het Rainbow-arrest aan: HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698, JOR 2000, 238. Zie
over vereenzelviging o.a. Timmerman 2001, p. 294-300 en Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 621.
Zie ook Hof Leeuwarden 27 juli 2005, JOR 2005, 237 en Rb. Arnhem 18 februari 2004, JOR
2004, 120.
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nootschap.117 De rechtbank oordeelde dat de bestuurder/enig aandeelhouder per-
soonlijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens de verhuurder van bedrijfsruimte
aan de vennootschap door de verdiencapaciteit aan de vennootschap te onttrek-
ken en verhaal van de verhuurder op de vennootschap illusoir te maken. Daar -
entegen is in een arrest van de Hoge Raad uit 2005 persoonlijke aansprakelijkheid
van de directeur en enig aandeelhouder van de vennootschap afgewezen nu in de
prijs voor overname van alle activa en activiteiten van die vennootschap naar zijn
nieuw opgerichte vennootschap wel rekening is gehouden met de verdiencapaci-
teit van de vennootschap.118 Persoonlijke aansprakelijkheid is weer wel aangeno-
men in het arrest De Berghorst/Maas uit 2005.119

Een enigszins extreme variant van betalingsonwil is de situatie dat door een
bestuurder/aandeelhouder op het faillissement van de vennootschap is aangestuurd
teneinde onder verplichtingen jegens een bepaalde crediteur uit te komen.120 In
het arrest De Boek/Van Gorp uit 2004 deed zich de situatie voor dat de bestuur-
der/aandeelhouder op het faillissement van de vennootschap heeft aangestuurd
waarna de onderneming in feite in een andere rechtsvorm is voortgezet, teneinde
onder de normale arbeidsrechtelijke verplichtingen jegens de enige werknemer
van de vennootschap uit te komen.121 In casu werd aansprakelijkheid echter niet
gebaseerd op betalingsonwil, maar werden de vennootschap en de (indirect) be -
stuurder/aandeelhouder aansprakelijk gehouden op grond van misbruik van fail-
lissementsaanvraag c.q. onrechtmatige daad.122 Deze casus is echter een duidelijk
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117. Rb. Utrecht 18 februari 2004, JOR 2004, 189 (Corio/W.).
118. HR 23 september 2005, JOR 2006, 1 (Gebroeders Bot/Van Staalduinen). Toch ontsnapte de

bestuurder in deze zaak niet aan persoonlijke aansprakelijkheid; naar het oordeel van het hof
heeft de bestuurder onrechtmatig gehandeld door de financiële ruimte die na de activa-trans-
actie ontstond geheel te benutten om (door middel van compensatie) te worden verlost van zijn
eigen schuld aan de vennootschap. De bestuurder had de financiële ruimte moeten verdelen
tussen hemzelf en de onbetaald gebleven crediteur, aldus het hof.

119. HR 17 juni 2005, JOR 2005, 234 (De Berghorst c.s./Maas).
120. Vgl. Rb. Zwolle 31 maart 2004, JOR 2004, 191 (Wieberdink/Arnold). De rechtbank overwoog

dat voor persoonlijke aansprakelijkheid betalingsonwil of roekeloosheid aan de zijde van de
bestuurder is vereist en dat van roekeloosheid sprake zou zijn indien de bestuurder willens en
wetens de ondergang van zijn bedrijf had nagestreefd, hetgeen in het onderhavige geval even-
wel niet het geval was.

121. HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4 (De Boek/Van Gorp). Zie over dit arrest ook Spanjaard 2004 en
Lennarts & De Valk 2004. Vgl. HR 18 januari 2002, LJN AD7328, JOL 2002, 29 en Rb. ’s-
Gravenhage 14 mei 2003, JOR 2003, 215 (Info Opleiders BV).

122. De Hoge Raad overwoog: ‘(…) Op grond van de hierboven opgesomde omstandigheden (…)
heeft het hof kennelijk geoordeeld dat voorshands vaststond dat De Boek/Digicolor haar
bevoegdheid tot het aanvragen van het eigen faillissement van Digicolor heeft uitgeoefend voor
een ander doel dan waarvoor het is verleend, te weten met als vooropgezet doel te bewerkstel-
ligen dat de onderneming van Digicolor feitelijk op de oude voet zou kunnen worden voortge-
zet, evenwel zonder Van Gorp als werknemer en zonder dat hem de normale arbeidsrechtelij-
ke bescherming werd geboden. Dat oordeel van het hof geeft niet blijk van een onjuiste rechts-
opvatting en is niet onbegrijpelijk, ook niet in het licht van hetgeen De Boek heeft aangevoerd
omtrent de slechte financiële situatie van de vennootschap, welke omstandigheden in het alge-
meen een rechtvaardiging voor de faillissements-aanvrage zouden hebben kunnen vormen.’
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geval van het bewust regisseren van betalingsonmacht teneinde onder een bepaal-
de verplichting van de vennootschap uit te komen, wat op betalingsonwil duidt. 

3.2.2.4 Conclusie

In geval de vennootschap haar contractuele of wettelijke verplichting jegens een
schuldeiser niet nakomt en geen verhaal biedt voor de geleden schade, kan de
benadeelde schuldeiser onder omstandigheden zijn schade verhalen op de (feite-
lijke) bestuurder(s) van de vennootschap persoonlijk. Een bestuurder is eerst per-
soonlijk aansprakelijk indien hem een voldoende ernstig verwijt kan worden
gemaakt, zo heeft de Hoge Raad in het Oosterhof-arrest beslist. In dit arrest heeft
de Hoge Raad voorts aangegeven dat indien de bestuurder wordt verweten een
overeenkomst te zijn aangegaan terwijl hij wist dan wel moest weten dat de ven-
nootschap de overeenkomst niet zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden
voor de door de schuldeiser te lijden schade, een persoonlijk verwijt in beginsel
is gegeven. In deze zogenaamde Beklamel-norm ligt immers een soort schuld-
vereiste besloten. Indien de bestuurder echter wordt verweten te hebben toegela-
ten of bewerkstelligd dat de vennootschap een eerder aangegane overeenkomst
niet nakomt, hangt het van de concrete omstandigheden van het geval af of het
aan de bestuurder te maken verwijt voldoende ernstig is om hem persoonlijk aan-
sprakelijk te houden, aldus de Hoge Raad. In zijn arrest uit 2006 inzake Ontvan -
ger/R. heeft de Hoge Raad de maatstaf die voor deze situatie geldt opnieuw gefor-
muleerd. De betrokken bestuurder kan voor schade van de schuldeiser aanspra-
kelijk worden gehouden indien zijn handelen of nalaten als bestuurder ten opzich-
te van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is dat
hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een der-
gelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan
dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door
hem bewerkstelligde of toegelaten handelwijze van de vennootschap tot gevolg
zou hebben dat deze haar verplichtingen niet zou nakomen en ook geen verhaal
zou bieden voor de als gevolg daarvan optredende schade. Er kunnen zich echter
ook andere omstandigheden voordoen op grond waarvan een ernstig persoonlijk
verwijt kan worden aangenomen, aldus de Hoge Raad. De rechtspraak inzake per-
soonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wegens het niet-nakomen van ver-
plichtingen door de rechtspersoon, beslaat dus kort gezegd twee van elkaar te
onderscheiden situaties: 1) de rechtspersoon is feitelijk insolvent maar deson-
danks worden nieuwe verplichtingen aangegaan (voortzetting verliesgevende
activiteiten), en 2) de bestuurder verhindert de nakoming van verplichtingen door
de rechtspersoon. Over de risico’s voor persoonlijke aansprakelijkheid in beide
situaties is inmiddels redelijk wat jurisprudentie verschenen. Daaruit kunnen de
volgende conclusies worden getrokken. 

Indien de vennootschap feitelijk insolvent is, maar de activiteiten desondanks
worden voortgezet – de eerste situatie – is de bestuurder die namens de vennoot-
schap contracten blijft afsluiten als gezegd in beginsel (namelijk: behoudens
rechtvaardigende of schulduitsluitende omstandigheden) persoonlijk jegens de
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nieuwe crediteuren uit onrechtmatige daad aansprakelijk, indien deze crediteuren
onbetaald blijven en bij de vennootschap geen verhaal vinden voor hun schade.
Hij is aansprakelijk omdat hij handelt terwijl betalingsonmacht bij de vennoot-
schap voorzienbaar is. De rechter dient bij het bepalen van de peildatum waarop
wetenschap bij de bestuurder aanwezig kan worden geacht een ruime marge te
nemen, dus ten gunste van de bestuurder. Risico nemen is immers inherent aan
ondernemen. Ook een medebestuurder die niet zelf de overeenkomst namens de
feitelijk insolvente vennootschap is aangegaan, kan onder bijzondere omstandig-
heden persoonlijk jegens de benadeelde wederpartij aansprakelijk zijn, namelijk
indien hem nauwe betrokkenheid bij de overeenkomst kan worden verweten.
Hiervan is sprake indien de medebestuurder in staat was het sluiten van de over-
eenkomst te voorkomen of de schadelijke gevolgen daarvan voor de wederpartij
tijdig af te wenden, maar zulks heeft nagelaten hoewel dat van hem, gelet op de
omstandigheden van het geval (met name de financiële toestand van de vennoot-
schap en de wetenschap of voorzienbaarheid van de wanprestatie) kon worden
gevergd. Het namens de feitelijk insolvente vennootschap laten aangaan van ver-
plichtingen door een ondergeschikte zal eveneens snel persoonlijke aansprake-
lijkheid van een bestuurder opleveren, nu een bestuurder geacht mag worden op
de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en in staat te zijn
maatregelen te treffen om het aangaan van verplichtingen door ondergeschikten
na de peildatum te verhinderen. Voorts kan een feitelijk bestuurder uit onrecht-
matige daad aansprakelijk worden gehouden, indien hem een persoonlijk verwijt
van het voortzetten van de activiteiten kan worden gemaakt. Vereist is dat sprake
is van intensieve en indringende beleidsbemoeienis en van wetenschap van bena-
deling. Dan komt op de feitelijke bestuurder de zorgplicht te rusten die in begin-
sel slechts op de formele bestuurders rust, namelijk het treffen van maatregelen
om het aangaan van nieuwe verplichtingen te voorkomen. Bestaande crediteuren
worden door de Beklamel-norm echter niet beschermd tegen het oplopen van de
schulden door het voortzetten van de verliesgevende activiteiten van de vennoot-
schap. Dat geldt in beginsel ook voor crediteuren uit de wet. Wellicht zou de cura-
tor in faillissement van de vennootschap een vordering op grond van onrechtma-
tige daad tegen de bestuurder(s) kunnen instellen, nu door het voortzetten van de
verliesgevende activiteiten de gezamenlijke crediteuren zijn benadeeld. De Hoge
Raad heeft echter nog niet expliciet een aansprakelijkheid van bestuurders
wegens het voortzetten van verliesgevende activiteiten van de vennootschap aan-
genomen. Wel is in de jurisprudentie aanvaard dat bestuurders jegens bestaande
crediteuren persoonlijk aansprakelijk zijn indien zij na de peildatum in strijd met
de rangregeling selectief bepaalde schuldeisers (denk met name aan concern-
maatschappijen) gaan betalen. Indien de vennootschap feitelijk insolvent is, die-
nen bestuurders zich namelijk de belangen van alle crediteuren van de vennoot-
schap aan te trekken. 

Indien de bestuurder wordt verweten te hebben bewerkstelligd of toegelaten
dat de vennootschap verplichtingen niet nakomt – de tweede situatie – hangt het
van de concrete omstandigheden van het geval af of het aan de bestuurder te
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maken verwijt voldoende ernstig is om hem persoonlijk aansprakelijk te houden;
een bestuurder is namelijk volgens vaste jurisprudentie niet reeds uit onrechtma-
tige daad aansprakelijk enkel omdat hij er niet op toeziet dat de vennootschap tij-
dig haar verplichtingen jegens crediteuren nakomt. In het Ontvanger/R.-arrest
heeft de Hoge Raad beslist dat de betrokken bestuurder voor de schade van de
schuldeiser aansprakelijk kan worden gehouden indien zijn handelen of nalaten
als bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden
zodanig onzorgvuldig is dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal volgens de Hoge Raad in ieder
geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelij-
kerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten
handelwijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplich-
tingen niet zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden voor de als gevolg daar-
van optredende schade. Er kunnen zich echter ook andere omstandigheden voor-
doen op grond waarvan een ernstig persoonlijk verwijt kan worden aangenomen,
aldus de Hoge Raad. Naast de situatie uit dit arrest, dat de bestuurder wordt ver-
weten te hebben bewerkstelligd dat de vennootschappen wettelijke verplichtingen
hebben geschonden, zijn er in de rechtspraak nog andere situaties te vinden die
als een invulling van het ‘bewerkstelligen of toelaten’ kunnen worden aange-
merkt. Zo kan aansprakelijkheid worden aangenomen indien het niet-nakomen is
veroorzaakt door het – zonder rechtsgrond – weigeren door de bestuurder de ver-
bintenis van de vennootschap te voldoen. Dat de vennootschap feitelijk niet in
staat is te betalen, sluit betalingsonwil aan de zijde van de bestuurder niet uit, nu
de betalingsonmacht juist gepaard kan gaan met en zelfs haar oorzaak kan vinden
in de betalingsonwil. Zo kan een bestuurder eraan hebben meegewerkt dat ver-
mogen uit de vennootschap is weggevloeid (vermogensonttrekking, op grond
waarvan aansprakelijkheid jegens een individuele crediteur ontstaat, indien de
bestuurder ten tijde van vermogensonttrekking wetenschap van benadeling bezit)
dan wel zich onvoldoende hebben ingezet om de vordering van de crediteur te
voldoen (het ongebruikt laten van kredietruimte, die wel is benut om andere cre-
diteuren te voldoen, waardoor sprake is van selectieve wanbetaling). Voorts kan
een bestuurder persoonlijk uit onrechtmatige daad aansprakelijk zijn jegens een
crediteur, indien hij heeft bewerkstelligd of toegelaten dat een zekerheidsrecht
van de crediteur door de vennootschap is gefrustreerd, zoals het onttrekken van
een vordering of goed aan een pandrecht. Ingeval de bestuurder echter wordt ver-
weten dat hij heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap een eigen-
domsvoorbehoud van een leverancier heeft geschonden door de goederen aan een
derde door te leveren, zal persoonlijke aansprakelijkheid eerst aan de orde zijn,
indien de goederen buiten de normale bedrijfsvoering om aan de derde zijn gele-
verd. Daarvan zal sprake zijn als de goederen niet aan normale afnemers zijn
geleverd dan wel zijn geleverd terwijl de vennootschap feitelijk insolvent was
(dan wel feitelijk in liquidatie verkeerde). 
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3.2.3 Voorwaarden voor aansprakelijkheid in geval van een onrechtmatige
daad van de rechtspersoon

3.2.3.1 Inleiding

In de vorige paragraaf 3.2.2 is een algemeen overzicht gegeven van aansprake-
lijkheid van leidinggevende functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen
uit onrechtmatige daad in geval van het niet-nakomen van verplichtingen door de
rechtspersoon. In de rechtspraak over persoonlijke aansprakelijkheid uit onrecht-
matige daad van leidinggevenden vormt dit verreweg de belangrijkste categorie.
De gevallen waarin een functionaris persoonlijk aansprakelijk is gesteld uit
onrechtmatige daad wegens een onrechtmatige daad van de rechtspersoon, zijn
schaarser. Dit onderwerp verdient evenwel in de onderhavige paragraaf apart te
worden beschouwd. In de eerste plaats kan aan de hand hiervan nader worden
ingegaan op het onderscheid tussen primair/rechtstreeks daderschap en secundair
daderschap van functionarissen. In tegenstelling tot de in de vorige paragraaf
besproken gevallen, kan bij een onrechtmatige daad van de rechtspersoon name-
lijk wel sprake zijn van een rechtstreeks daderschap van de functionaris. Dit
onderwerp van rechtstreeks versus secundair daderschap is interessant in verband
met de in het strafrecht en bestuursrecht voorkomende rechtsfiguur van het func-
tioneel daderschap van natuurlijke personen. Ik kom op een vergelijking daarvan
in hoofdstuk 9 terug. Voorts is een aparte bespreking interessant, omdat er rede-
lijk wat rechtspraak is over persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen
wegens milieuverontreiniging door de rechtspersoon. Dit betreft doorgaans een
aansprakelijkheid wegens een nalaten c.q. gebrek aan zorg in hoedanigheid van
leidinggevende de milieuverontreiniging door de rechtspersoon niet te hebben
voorkomen c.q. beëindigd. Het is interessant te bezien welke eisen aan het aan-
nemen van deze aansprakelijkheid in de rechtspraak worden gesteld. Opgemerkt
zij alvast dat in sommige uitspraken aansluiting lijkt te zijn gezocht bij criteria die
in de strafrechtelijke rechtspraak aan het aannemen van feitelijke leiding geven in
de zin van art. 51 Sr worden gesteld. 

3.2.3.2 Aansprakelijkheid van de handelende functionaris

Persoonlijk onrechtmatig handelen; onderscheid rechtstreeks en secundair
daderschap

De rechtspersoon is uit eigen onrechtmatige daad aansprakelijk voor alle hande-
lingen die in het maatschappelijk verkeer als zijn gedragingen hebben te gelden.
Het in 1979 gewezen Kleuterschool Babbel-arrest heeft (zoals in het vorige
hoofdstuk besproken) een verruiming123 van de aansprakelijkheid van de rechts-
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123. Zie o.a. Klaassen 2000, p. 11-12, Timmerman 2000a, p. 132-133 en Kortmann 1989, p. 75-76
ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen. 
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persoon op grond van onrechtmatige daad tot gevolg gehad: niet alleen het han-
delen van een orgaan kan een onrechtmatig handelen van de rechtspersoon ople-
veren, maar onder omstandigheden ook het handelen van andere functionarissen
en handelen dat niet is te herleiden tot bepaalde individuen. Hoewel de rechts-
persoon (primair) aansprakelijk is ex art. 6:162 BW, kan de benadeelde zich onder
omstandigheden eveneens verhalen op bepaalde functionarissen persoonlijk. Al
in 1927 heeft de Hoge Raad in het arrest Kretzschmar/Mendes de Léon beslist dat
het feit dat de rechtspersoon uit onrechtmatige daad aansprakelijk is persoonlijke
aansprakelijkheid van het handelend orgaan niet uitsluit.124 Met de onrechtmati-
ge daad van de rechtspersoon staat persoonlijk onrechtmatig handelen van de
functionaris evenwel nog niet vast: 

‘(…) dat in een dergelijk geval de bestuurders geenszins steeds daarnevens
persoonlijk aansprakelijk zullen zijn, omdat, hetgeen zij als bestuurders heb-
ben verricht, ook al heeft dit tengevolge dat het door hen vertegenwoordigd
lichaam geacht moet worden eene onrechtmatige daad te hebben gepleegd,
niet steeds van dien aard is, dat zij daardoor geacht kunnen worden persoon-
lijk eene onrechtmatige daad te hebben gepleegd, maar dat ten deze zulk eene
onrechtmatige daad wèl aanwezig is, wanneer de gestelde feiten juist zijn
(…).’

Er kàn dus een dubbele aansprakelijkheid intreden, maar dat hoeft niet. In casu
was daarvan wel sprake: de bestuurder ‘(...) die tegen beter weten in, althans beter
moetende weten, een geheel scheeve voorstelling geeft van den staat van zaken in
de door hem bestuurde N.V., en daardoor een derde beweegt om daarin aandelen
à pari te nemen, die ten hoogste 15% waard waren (…)’ handelt persoonlijk
onrechtmatig, aldus de Hoge Raad. Voor persoonlijke aansprakelijkheid in geval
van een onrechtmatige daad van een rechtspersoon is dus vereist dat de functio-
naris persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld.125

Onder welke omstandigheden kan persoonlijk onrechtmatig handelen van een
functionaris worden aangenomen? Op zich biedt immers de conclusie dat sprake
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124. HR 25 november 1927, NJ 1928, 364 (Kretzschmar/Mendes de Léon). Vgl. voor een
functionaris van een publiekrechtelijke rechtspersoon: HR 12 januari 1951, NJ 1951, 538.

125. Vergelijk Rb. Arnhem 23 maart 2005, JIN 2005, 237 en 23 november 2005, JIN 2006, 23 (Baan
company I en II), waarin een groot aantal beleggers gezamenlijk vorderingen tot schadever-
goeding hadden ingesteld tegen de gebroeders Baan voor koersverlies dat zij hadden geleden
wegens door Baan c.s. gedane misleidende mededelingen. De vorderingen zijn afgewezen
omdat deze onvoldoende zijn onderbouwd. Voor het toerekenen van onrechtmatig handelen
van de rechtspersoon aan de beleidsbepaler is geen ruimte tenzij zich bijzondere omstandig-
heden voordoen waardoor de beleidsbepaler (tevens) persoonlijk onrechtmatig handelt en van
dit laatste is in deze zaak niets gesteld of gebleken, aldus de rechtbank. Zie over dit vonnis ook
Borrius 2006, p. 10-15. Zie voorts HR 23 januari 2004, LJN AL7051, Ondernemingsrecht
2004, m.nt. Van Uchelen, p. 229-231 (Stratex/Tectomat Productie), waarin persoonlijke aan-
sprakelijkheid is aangenomen in geval van misleidende mededelingen bij een bedrijfsoverna-
me. 
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moet zijn van persoonlijk onrechtmatig handelen niet zoveel houvast bij het
beantwoorden van de vraag of daarvan in concreto ook sprake is.126 Er is maar
weinig jurisprudentie waarin dit expliciet aan bod komt; in de meeste gevallen
wordt alleen een op het concrete geval toegespitste beslissing gegeven. In een
arrest uit 1992 lijkt de Hoge Raad een wat meer algemene regel te formuleren.
Hij besliste daarin dat een orgaan van een rechtspersoon naast die rechtspersoon
jegens een benadeelde persoonlijk aansprakelijk is, indien dit heeft gehandeld in
strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer jegens de benadeelde be -
taamt.127

In de literatuur is daarentegen de vraag wanneer sprake is van persoonlijk
onrechtmatig handelen van een functionaris in geval van primaire aansprakelijk-
heid van de rechtspersoon wel expliciet besproken.128 Volgens Van der Grinten is
er dan sprake van een secundaire aansprakelijkheid van de handelende functio-
naris. Deze aansprakelijkheid vindt haar grondslag in de omstandigheid dat de
functionaris die als ‘vertegenwoordiger’ heeft gehandeld persoonlijk het verwijt
kan worden gemaakt dat hij in strijd met de maatschappelijke betamelijkheid
heeft gehandeld:

‘Indien het handelen kan worden toegerekend aan een ander, dan blijft toch
gelden dat het handelen ook is een handelen van de dader. (…) De verant-
woordelijkheid voor eigen doen en laten brengt mede dat de handelende per-
soon – om de woorden van art. 162 Boek 6 BW te gebruiken – zelf aanspra-
kelijk is, indien zijn doen of laten in strijd is met hetgeen hem volgens onge-
schreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De andere criteria die
art. 162 Boek 6 voor de onrechtmatige daad stelt, gelden ons inziens voor de
fysieke dader die als vertegenwoordiger handelt, in het algemeen niet. Zijn
doen of nalaten geldt immers primair als doen of nalaten van een ander. Deze
ander kan inbreuk maken op een recht of in strijd handelen met een wettelij-
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126. Zie ook Telders 1935, p. 622.
127. HR 19 maart 1993, NJ 1994, 92 (Aalbers/De Leij). Vgl. HR 12 mei 2000, NJ 2000, 440 (E.

c.s./Robu), waarin de Hoge Raad persoonlijk handelen in strijd met de maatschappelijke zorg-
vuldigheid beslissend heeft geoordeeld voor de beantwoording van de vraag of een accoun-
tant/belastingadviseur naast de twee vennootschappen waarvan hij oprichter en bestuurder is,
persoonlijk aansprakelijk is jegens de opdrachtgever van die (wanpresterende) vennootschap-
pen. Zie voorts HR 30 september 2005, NJ 2006, 312, m.nt. Van Schilfgaarde (Ontvanger/S.),
waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat als maatstaf voor de beoordeling van de aansprake-
lijkheid van de bestuurder van een BV jegens de Ontvanger voor het frustreren van executori-
aal bodembeslag ‘handelen in strijd met hetgeen in de gegeven omstandigheden krachtens
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’ dient te worden gebruikt. Ik teken
aan dat de Hoge Raad in dit arrest mijns inziens het geschil ten onrechte heeft aangeduid als
een geschil tussen de schuldenaar en een van zijn schuldeisers. De BV was in het onderhavige
geschil de schuldenaar en niet de bestuurder van de BV. 

128. Zo is er in de oudere literatuur op gewezen dat het orgaan niet persoonlijk aansprakelijk zal
zijn, als hij iets doet dat hem alléén als orgaan van de rechtspersoon is verboden, of iets nalaat,
waartoe hij alleen als orgaan van de rechtspersoon was gehouden: zie Telders 1935, p. 622. Zie
ook Beekhuis 1934, p. 61 e.v.
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ke plicht. De aansprakelijkheid van de dader persoonlijk is een secundaire
aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid vindt haar grondslag in de omstan-
digheid dat hem persoonlijk het verwijt kan worden gemaakt dat hij in strijd
met de maatschappelijke betamelijkheid heeft gehandeld.’129

In het handboek over de rechtspersoon (Asser 2-II) is een niet-limitatieve opsom-
ming gegeven van een aantal categorieën van gevallen waarin in beginsel slechts
sprake is van primaire aansprakelijkheid van de rechtspersoon.130 Genoemd wor-
den de situatie dat de geschonden norm uitsluitend tot de rechtspersoon is gericht,
de aantasting van een recht van een ander bij de uitoefening van een vermeend
recht van de rechtspersoon (zoals het namens de rechtspersoon ten onrechte leg-
gen van beslag131), het handelen op ambtelijk bevel132 en het geval dat de hande-
ling haar onrechtmatige karakter mede ontleent aan elementen die wel bij de
rechtspersoon maar niet bij de handelende persoon aanwezig zijn.133 Aangezien
sprake is van een secundaire aansprakelijkheid, is de handelende functionaris vol-
gens Van der Grinten in het algemeen slechts aansprakelijk, indien hem persoon-
lijk het verwijt kan worden gemaakt in strijd met de maatschappelijke betame-
lijkheid te hebben gehandeld.134

Klaassen heeft deze stelling van Van der Grinten in haar oratie bekritiseerd.135

Hoewel normen vaak zijn gericht tot een bepaalde organisatie of tot iemand in een
bepaalde kwaliteit en in zo’n geval schending van die norm niet ook direct per-
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129. Asser/Van der Grinten 2-I (1990), nr. 177. Bewerker Kortmann heeft in de nieuwste druk
(2004) de problematiek geplaatst in het kader van de toerekening aan de dader in de zin van
art. 6:162 lid 3 BW: de secundaire aansprakelijkheid vindt haar grondslag in de omstandigheid
dat hem persoonlijk van zijn onrechtmatige gedraging een verwijt kan worden gemaakt,
waarbij het moet gaan om subjectieve verwijtbaarheid. Zie nr. 155.

130. Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 115. Zie ook Asser/Van der Grinten 1990 (2-I),
nr. 179.

131. Een bekend voorbeeld betreft HR 26 mei 1933, NJ 1933, 870 (Bink q.q./Wiggermans), waar-
in de curator in een faillissement – naar achteraf blijkt ten onrechte – betwistte dat bepaalde
goederen niet tot de boedel zouden horen omdat zij van de vrouw van de failliet waren en deze
verkocht. Zie voor voorbeelden ook Klaassen 2000, p. 13-14. 

132. Ik teken echter aan dat er dan in beginsel geen sprake zal zijn van persoonlijk onrechtmatig
handelen, omdat ambtelijk bevel een rechtvaardigingsgrond oplevert in de zin van art. 6:162
BW, waardoor de onrechtmatigheid aan het handelen van de functionaris ontvalt. Deze cate-
gorie heeft mijns inziens op zichzelf dus niets te maken met secundair daderschap.

133. Van deze laatste situatie worden twee voorbeelden gegeven: 1) de aansprakelijkheid van de
rechtspersoon berust mede op een zeker risico-element dat wel bij de rechtspersoon maar niet
bij de handelende aanwezig is, zoals schade als gevolg van exploitatie van eigendom van de
rechtspersoon en 2) de handeling is slechts als (ernstige) fout van de rechtspersoon aan te mer-
ken, bijvoorbeeld indien een bestuurder heeft gehandeld op grond van door ondergeschikten
verstrekte onjuiste informatie, mits de bestuurder redelijkerwijze niet aan de juistheid daarvan
behoefde te twijfelen.

134. Zie ook Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 115 en Timmerman (2000a, p. 153-154)
die de aansprakelijkheid van de handelde natuurlijke persoon ook als een secundaire bestem-
pelt en daarvoor persoonlijke verwijtbaarheid nodig acht. Zie verder Huizink 1994, p. 90-95.

135. Klaassen 2000, p. 14-15.
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soonlijk onrechtmatig handelen van de handelende functionaris zal inhouden,
gaat het volgens haar te ver te stellen dat de handelende zelf slechts aansprakelijk
is indien zijn doen of laten in strijd is met hetgeen volgens het ongeschreven recht
in het maatschappelijk verkeer betaamt. Zij kan er dus niet mee instemmen dat de
andere criteria die art. 6:162 lid 2 BW voor de onrechtmatige daad stelt – te
weten: schending van een wettelijke plicht en inbreuk op een recht van een ander
– in het algemeen niet gelden voor de fysieke dader die als vertegenwoordiger
handelt. Naar mate de organisatie groter is, zal het schadeveroorzakend handelen
van functionarissen volgens haar in het algemeen wel minder snel tevens per-
soonlijk onzorgvuldig handelen inhouden, omdat ‘de vertegenwoordigers min of
meer anoniem, als radertje van het grote geheel functioneren (…)’.136

Ik merk in de eerste plaats op dat in een grotere organisatie het onrechtmatig
handelen van de organisatie inderdaad eerder verspreid kan zijn over meer natuur-
lijke personen. Het (feitelijk) handelen van de functionaris stemt dan niet geheel
overeen met het gedrag dat onrechtmatig handelen van de rechtspersoon/organi-
satie oplevert. Een persoonlijk onrechtmatig handelen van de functionaris is dan
niet direct gegeven. Maar dit hoeft natuurlijk niet steeds zo te zijn en op zichzelf
zegt dit ook niets over de voorwaarden voor het aannemen van persoonlijke aan-
sprakelijkheid van een (handelende) functionaris. Het zou voor de vraag onder
welke voorwaarden persoonlijke aansprakelijkheid kan worden aangenomen ook
niet uit moeten maken of een organisatie groot of klein is. 

Voorts zij opgemerkt dat Van der Grinten stelt dat de andere criteria van art.
6:162 BW in het algemeen niet gelden voor de fysieke dader die als ‘vertegen-
woordiger’ handelt. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat Van der Grinten niet
uitsluit dat een andere grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid kan
bestaan. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de geschonden wettelijke ver-
plichting óók op de handelende functionaris in persoon rust. Zo heeft de Hoge
Raad in een arrest uit 1982 geoordeeld dat niet alleen de rechtspersoon, maar ook
de bestuurder een onrechtmatige daad heeft gepleegd jegens een door een be -
drijfsongeval getroffen werknemer, aangezien de bestuurder een wettelijke norm
heeft geschonden (namelijk het niet-naleven van veiligheidsvoorschriften) die
(naar verkeersnormen) ook op hem in persoon rustte.137 De functionaris heeft dus
in strijd gehandeld met een op hem persoonlijk rustende wettelijke verplichting.
In feite is hier sprake van een meer rechtstreekse onrechtmatige daad, immers de
functionaris schendt dezelfde wettelijke norm als de rechtspersoon. Ik zou dit
soort situaties dan ook niet als secundaire aansprakelijkheid willen typeren, hoe-
wel door de functionaris wel in hoedanigheid (in de uitoefening van zijn functie)
is opgetreden en dit handelen aan de rechtspersoon als eigen gedrag kan worden
toegerekend. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon en die van de functiona-
ris zijn als het ware nevengeschikt. 
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136. Klaassen 2000, p. 14.
137. HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (Bahou/Jackel). 
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Een ander voorbeeld van zo’n rechtstreekse aansprakelijkheid van de functio-
naris kan zich voordoen als er in strijd met strafrechtelijke bepalingen is gehan-
deld (tenzij de strafrechtelijke norm alleen tot de rechtspersoon is gericht), bij-
voorbeeld belediging of discriminatie.138 De schending van een wettelijke norm
is overigens niet eo ipso onrechtmatig; het voorschrift moet de strekking hebben
de benadeelde te beschermen tegen de schade zoals de benadeelde die heeft gele-
den.139 Er dient dus eveneens te worden voldaan aan het relativiteitsvereiste van
art. 6:163 BW om tot een onrechtmatige gedraging jegens de benadeelde te kun-
nen concluderen.140

Van ‘rechtstreeks’ daderschap van de handelende functionaris kan voorts spra-
ke zijn in geval de functionaris een handelen in strijd met de maatschappelijke
betamelijkheid wordt verweten. Ik geef als voorbeeld de situatie dat een BV een
opdracht krijgt tot het geven van een advies over een fiscale kwestie en de belas-
tingadviseur in dienst van die BV bij het opstellen van het advies een fout maakt
die als een beroepsfout kan worden aangemerkt.141

Door het maken van een beroepsfout kan een beroepsbeoefenaar overigens
ook (rechtstreeks) inbreuk maken op het subjectief recht van een ander. Een voor-
beeld is te vinden in het in 2005 gewezen Baby Kelly-arrest, waarin is geoordeeld
dat een verloskundige inbreuk heeft gemaakt op het subjectieve recht van de moe-
der (fundamenteel recht tot zelfbeschikking) door na te laten de noodzakelijke
prenatale diagnostiek te (doen) verrichten.142 Het ziekenhuis is in casu ook aan-
sprakelijk gehouden. In alle bovengenoemde voorbeelden gaat het dus niet om
secundaire aansprakelijkheid, maar om rechtstreekse aansprakelijkheid. 

Voorwaarden voor secundair daderschap?

Het is mijns inziens dus van belang te onderscheiden tussen rechtstreeks en
secundair daderschap van de functionaris. In beide situaties is (mede) door het
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138. Vgl. Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314 (Beledigende perspublicatie), waarin een
uitgeverij en een hoofdredacteur aansprakelijk zijn gesteld wegens het publiceren van een
beledigend artikel. Uit het arrest blijkt niet of de journalist die het artikel heeft geschreven ook
persoonlijk aansprakelijk is gesteld, maar dat zou dan een rechtstreeks daderschap betreffen.
De aansprakelijkheid van de hoofdredacteur is daarentegen wel een secundaire. 

139. Bij schending van een ongeschreven zorgvuldigheidsnorm komt de relativiteitsvraag daarente-
gen doorgaans niet apart aan bod, omdat daar een nauwe samenhang bestaat tussen onrecht-
matigheid en relativiteit. Zie HR 30 september 1994, NJ 1996, 196,m.nt. Brunner (Shell/Staat),
r.o. 3.8.4 . Vgl. Conclusie A-G Timmerman voor HR 13 oktober 2006, LJN AW2077, JOR
2006, 295 (Vie d’Or), nr. 4.8 en 4.9.

140. Zie over het relativiteitsvereiste o.a. Van Dam 2003, nr. 705 en 830. Zie voorts Van der Korst
2003, p. 660-661 over de overtreding van de publiekrechtelijke Wte-regelingen door vermo-
gensbeheerders.

141. Het schenden van beroepsregels door een beroepsbeoefenaar levert overigens in beginsel
slechts een (belangrijke) aanwijzing op dat sprake is van onrechtmatigheid; er moet tevens in
strijd zijn gehandeld met het ongeschreven recht. Zie hierover o.a. Van Dam 2003, nr. 831. Zie
ook Van der Korst 2003, p. 666.

142. HR 18 maart 2005, NJ 2006, 606, m.nt. Vranken, JIN 2005, 200, m.nt. Ruitenbeek-Bart.
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gedrag van de functionaris in de uitoefening van zijn functie schade aan een derde
toegebracht, waarvoor de rechtspersoon primair uit onrechtmatige daad aanspra-
kelijk is. Bij secundair daderschap zal het aan de rechtspersoon toegerekende (fei-
telijke) handelen van de functionaris echter in beginsel niet steeds ook een per-
soonlijk onrechtmatig handelen van de functionaris inhouden. Onder welke
omstandigheden kan nu in dit laatste geval ook een handelende functionaris als –
secundair – dader worden aangemerkt? Met Van der Grinten meen ik dat de
grondslag voor secundaire aansprakelijkheid is dat de handelende functionaris het
verwijt kan worden gemaakt persoonlijk in strijd te hebben gehandeld met de
jegens de derde in acht te nemen maatschappelijke betamelijkheid. Deze conclu-
sie biedt echter nog steeds weinig handvatten voor de beoordeling van de per-
soonlijke aansprakelijkheid in een concreet geval. De grondslag ‘strijd met de
maatschappelijke betamelijkheid’ dient nader te worden ingevuld. 

Mijns inziens is eerst dan sprake van secundair daderschap, indien de func-
tionaris handelt terwijl hij wist dan wel redelijkerwijs behoorde te weten dat dit
tot een onrechtmatige daad van de rechtspersoon jegens de derde zal leiden. De
functionaris dient geobjectiveerde wetenschap te hebben van de omstandigheden
die tezamen met zijn eigen feitelijke, aan de rechtspersoon toegerekende hande-
ling de onrechtmatige gedraging van de rechtspersoon opleveren, bijvoorbeeld de
wetenschap dat de rechtspersoon beschikt over de voor de schending van de norm
vereiste kwaliteit. Dan kan namelijk worden gezegd dat op de functionaris de
(zorg)plicht rust zijn handeling achterwege te laten. In onderstaande zal ik aan de
hand van literatuur en rechtspraak argumenten voor deze stelling aandragen.

Zoals ik in hoofdstuk 2 reeds heb aangestipt, wordt er in de literatuur vanuit
gegaan dat de in het Kelderluik-arrest143 geformuleerde gezichtspunten voor de
invulling van de maatschappelijke zorgvuldigheid in het algemeen van belang
zijn.144 Eén van de gezichtspunten is de waarschijnlijkheid dat schade als gevolg
van de gedraging ontstaat. Jansen stelt dat voor de kwalificatie van een schade-
veroorzakende gedraging als ‘onzorgvuldig’, is vereist dat degene die deze gedra-
ging verrichtte, heeft geweten of had behoren te weten dat aan zijn gedrag een
zeker risico was verbonden. De ratio van deze ‘kennis-eis’ is volgens hem dat
deze nodig is met het oog op de legitimatie van het geheel van zorgvuldigheids-
normen; het is een vereiste in het gehele (verbintenissen)recht dat geen juridisch
verwijt kan worden gemaakt zonder relevante kennis.145 Dat wetenschap ook in
gevallen van persoonlijke aansprakelijkheid als vereiste voor onrechtmatigheid
wordt gesteld, blijkt reeds uit het voornoemde arrest Kretzschmar/Mendes de
Léon uit 1927, waarin de Hoge Raad oordeelde dat de bestuurder, doordat hij
tegen beter weten in, althans beter moetende weten heeft gehandeld, persoonlijk
onrechtmatig heeft gehandeld.146 Wetenschap maakt met andere woorden deel uit
van de zorgvuldigheidsnorm die de functionaris heeft geschonden. 
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143. HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 (Kelderluik).
144. Zie Verheij 2005, nr. 16. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 44-51. 
145. K.J.O. Jansen 2006, p. 55-56. Zie ook Jansen 2007, p. 225.
146. HR 25 november 1927, NJ 1928, 364 (Kretzschmar/Mendes de Léon).
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In de literatuur is door onder anderen Sieburgh betoogd dat bewustheid geen
deel zou moeten uitmaken van de zorgvuldigheidsnorm, omdat hierdoor niet goed
wordt onderscheiden tussen onrechtmatigheid als kwalificatie van de gedraging
en toerekening als verband tussen daad en dader.147 Rechtspraak waarin dit onder-
scheid niet is gemaakt, wijst zij als onjuist af.148 Jansen heeft er mijns inziens
terecht op gewezen dat een onderscheid tussen onrechtmatigheid en toerekening
niet noopt tot een strikte scheiding tussen daad en dader.149 Dat objectieve weten-
schap onderdeel kan vormen van de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, blijkt
ook uit de in de vorige paragraaf besproken rechtspraak van de Hoge Raad inza-
ke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens schuldeisers van (pri-
vaatrechtelijke) rechtspersonen wegens het niet-nakomen van verplichtingen door
de rechtspersoon. In het Beklamel-arrest uit 1989 is beslist dat een bestuurder, die
namens de vennootschap een overeenkomst is aangegaan die niet wordt nageko-
men en waarvoor de schuldeiser bij de vennootschap geen verhaal vindt, eerst
persoonlijk onrechtmatig handelen jegens de benadeelde schuldeiser kan worden
verweten indien hij (objectieve) wetenschap van benadeling van de benadeelde
had ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Behoudens door de bestuur-
der aan te voeren disculpatiegronden treft de bestuurder dan een voldoende ern-
stig verwijt, waardoor hij jegens de schuldeiser persoonlijk aansprakelijk is.150

Dit is bij uitstek een secundaire aansprakelijkheid en de Hoge Raad stelt objec-
tieve wetenschap van benadeling van de derde aan de zijde van de bestuurder als
voorwaarde voor het aannemen van persoonlijk onrechtmatig handelen. De toe-
rekenbaarheid kan daarna nog aan de orde komen, als de bestuurder een discul-
patieverweer heeft gevoerd.

Een ander bezwaar van Sieburgh tegen subjectieve elementen in de zorgvul-
digheidsnorm, is dat dan de daad niet meer op grond van de verkeersopvattingen
aan de dader kan worden toegerekend.151 Mijns inziens vormt dit bij secundair
daderschap geen probleem; er is immers een primaire dader (de rechtspersoon)
waaraan wel op grond van de verkeersopvattingen kan worden toegerekend. 

Aangezien sprake is van secundair daderschap van de functionaris dient mijns
inziens echter een strengere voorwaarde te worden gesteld dan – kort gezegd152 –
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147. Sieburgh 2001, p. 587. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 74. Vgl. Van Schilfgaarde 2006.
148. Zo heeft Sieburgh bijvoorbeeld kritiek geuit op een arrest van de Hoge Raad uit 2001 (HR 2

februari 2001, RvdW 2001, 46), waarin de Hoge Raad overwoog dat een accountant zich slechts
onzorgvuldig zou hebben gedragen jegens zijn cliënt indien bij hem bewustzijn aanwezig was
geweest. Volgens Sieburgh dient de zorgvuldigheid van de accountant en daarmee het bestaan
van een waarschuwingsplicht, niet afhankelijk te zijn van zijn bewustzijn maar van de onder
de gegeven omstandigheden voor een accountant algemeen geldende, objectieve gedragsnorm.

149. Jansen 2007, p. 227.
150. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel). Zie ook HR 8 december 2006, NJ 2006, 659

(Ontvanger/R).
151. Sieburgh 2000, p. 90-93.
152. Zie voor een nadere uiteenzetting van waarop de kennis betrekking moet hebben: K.J.O. Jansen

2006, p. 57. Hij noemt daar kennis van de laedens omtrent het gevaar en de kans op verwe-
zenlijking daarvan, kennis van de laedens omtrent de schadelijke gevolgen van verwezenlijking
van het gevaar en kennis van de laedens omtrent de belangen van de potentiële gelaedeerden.
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kennis van het risico op schade. In dit verband wil ik wijzen op voornoemde
rechtspraak over de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van
het niet-nakomen van verplichtingen door de rechtspersoon. Vereist is in dat geval
dat de functionaris (objectieve) wetenschap heeft van benadeling van crediteuren;
risico op schade is niet voldoende. Dit houdt onder meer verband met het feit dat
ondernemen risico’s met zich meebrengt en dat dus niet te snel tot persoonlijke
aansprakelijkheid moet worden geconcludeerd van degenen die voor de rechts-
persoon optreden. Ook voor aansprakelijkheid van functionarissen in geval van
een onrechtmatige daad van de rechtspersoon dient mijns inziens een dergelijke
terughoudendheid te worden betracht. De functionaris is immers ook in die geval-
len in hoedanigheid opgetreden. Ter illustratie wijs ik nog op het door Van der
Grinten gegeven voorbeeld dat het namens de rechtspersoon ten onrechte leggen
van beslag eerst tot persoonlijke aansprakelijkheid dient te leiden indien degene
die opdracht tot de beslaglegging gaf, moest weten dat de aanspraak van de
rechtspersoon ongegrond was.153 Een lichtere eis (risico dat de aanspraak onge-
grond is) leidt tot een onwenselijk hoge aansprakelijkheidslast voor functionaris-
sen, die immers als secundaire daders zijn aan te merken. Ik concludeer dan ook
dat in geval van primair daderschap van de rechtspersoon de (geobjectiveerde)
wetenschap van de functionaris van het feit dat door zijn handelen de rechtsper-
soon een onrechtmatige daad jegens een derde zal plegen – naast het (feitelijk)
handelen – een voorwaarde is voor het aannemen van secundair daderschap. 

Tot slot merk ik nog op dat – hoewel persoonlijk onrechtmatig handelen in veel
gevallen waarin het handelen van de functionaris als onrechtmatige daad van de
rechtspersoon kan worden aangemerkt geen gegeven is – er ook situaties zijn
waarin het niet goed denkbaar is dat wel sprake is van een onrechtmatige daad van
de rechtspersoon, maar niet van de handelende functionaris persoonlijk. Met
andere woorden: soms bestaat juist wel steeds een dubbel daderschap. Naast de
hierboven reeds besproken situatie dat de functionaris een (wettelijke) norm heeft
geschonden die niet alleen tot de rechtspersoon maar ook tot hem in persoon is
gericht (rechtstreeks daderschap), zal dubbel daderschap doorgaans ook bestaan
indien voor de onrechtmatige daad van de rechtspersoon opzet of grove schuld is
vereist en de handelende functionaris over dit aan de rechtspersoon toe te rekenen
opzet (of grove schuld) beschikt. Ik wijs in dit verband op een arrest van de Hoge
Raad, waarin een bestuurder/enig-aandeelhouder jegens een werknemer persoon-
lijk aansprakelijk is gehouden wegens misbruik van het aanvragen van het faillis-
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153. Zie ook Scholten in zijn noot bij HR 6 januari 1933, NJ 1933, 593 (Houtvester), die voor
persoonlijke aansprakelijkheid in geval van rechtshandhaving van de zijde van de rechts -
persoon zorgeloosheid en/of kwade trouw eist. Vgl. Rb. Zwolle 17 november 2004, JIN 2005,
111, m.nt. Gepken-Jager & De Valk inzake het stellen en handhaven van een te hoge bank -
garantie door de bestuurder namens de vennootschap.
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sement van de rechtspersoon.154 Bestuurder en rechtspersoon zijn volgens de
Hoge Raad slechts aansprakelijk indien zij met het faillissement het vooropge-
zette doel hadden te bewerkstelligen dat de activiteiten zonder de werknemer kon-
den worden voortgezet. In casu kon uit de omstandigheden het oogmerk van de
bestuurder worden afgeleid, dat aan de rechtspersoon is toegerekend.155 Hoewel
dus in een reële faillissementssituatie een bestuurder in beginsel bevoegd is
namens de rechtspersoon het faillissement aan te vragen, zal het op handige wijze
gebruik maken van verschillende rechtsvormen om onder de normale arbeids-
rechtelijke verplichtingen jegens een werknemer uit te komen, als misbruik van
faillissement door de rechtspersoon èn als persoonlijk onrechtmatig handelen van
de bestuurder kunnen worden gekwalificeerd.156 Met de vaststelling van de
onrechtmatige daad van de rechtspersoon staat dus ook de onrechtmatige gedra-
ging van de functionaris persoonlijk vast.157

Voorwaarde voor aansprakelijkheid: schuld in de zin van persoonlijke
verwijtbaarheid

Naast een persoonlijk onrechtmatig handelen is voor aansprakelijkheid vereist dat
het onrechtmatige handelen (of nalaten) aan de functionaris kan worden toegere-
kend. In het derde lid van art. 6:162 BW zijn de gronden voor toerekening opge-
somd, te weten schuld van de dader of een oorzaak die krachtens de wet of de ver-
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154. HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4 (De Boek/Van Gorp). Zie over dit arrest uitgebreid Lennarts &
De Valk 2004, p. 108 e.v. Zie voor een vergelijkbaar geval Pres. Rb. ’s-Gravenhage 26 januari
1996, JAR 1996, 58 (Ammerlaan), TVVS 1996, p. 205 -207. Vgl. HR 21 april 1995, TVVS
1995, p. 336-337. Zie ook HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (Bahou/Jackel), waarin een be -
stuurder wegens het schenden van de persoonlijke (wettelijke) verplichting tot naleving van
veiligheidsvoorschriften (naast de rechtspersoon) persoonlijk aansprakelijk is gehouden.

155. Indien de zeggenschap in de vennootschap over meer personen is verdeeld, zullen – aangezien
het oogmerk van de vennootschap altijd door toerekening moet worden vastgesteld en bestuur
en aandeelhouders doorgaans slechts in nauwe samenwerking de aangifte van het faillissement
kunnen bewerkstelligen – veelal al die personen over het voor persoonlijke aansprakelijkheid
vereiste oogmerk beschikken.

156. In HR 21 april 1995, TVVS 1995, p. 336-337 is de vordering van een werknemer jegens de
bestuurder persoonlijk stukgelopen op het feit dat onbehoorlijk bestuur (als oorzaak van het
faillissement) op zichzelf onvoldoende is voor het aannemen van schending van een door de
bestuurder jegens de werknemer geldende zorgvuldigheidsnorm. 

157. Een ander voorbeeld is te vinden in Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314, waarin de
hoofdredacteur naast de vennootschap (uitgeefster) aansprakelijk is gesteld wegens publicatie
van een beledigend artikel. De vennootschap is volgens het hof wegens belediging aansprake-
lijk, indien zij de gewraakte tekst voor de publicatie heeft gekend, de beledigende strekking
daarvan heeft begrepen en desondanks zonder billijke grond en aanleiding tot publicatie heeft
besloten. De kennis en het handelen van de hoofdredacteur is in casu als kennis en handelen
van de vennootschap aangemerkt. Vgl. HR 22 december 1961, NJ 1962, 43 (Ariëns/Van der
Loo), waarin is geoordeeld dat een commissaris persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld door
een bestuurder lichtvaardig te schorsen op gronden die de schorsing niet rechtvaardigen.
Slechts indien een commissaris van zijn wettelijke bevoegdheid tot schorsing op lichtvaardige
wijze gebruik maakt, handelt hij jegens de geschorste bestuurder onzorgvuldig. 
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keersopvattingen voor zijn rekening komt.158 Aangenomen mag worden dat voor
persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende functionaris slechts plaats is,
indien de functionaris schuld in de zin van persoonlijke verwijtbaarheid treft. Uit
het zogenaamde Officier van justitie-arrest (Staat-Hilten/M.) kan worden afgeleid
dat aan toerekening in geval van persoonlijke aansprakelijkheid deze strengere eis
van persoonlijke verwijtbaarheid wordt gesteld.159 De Hoge Raad besliste dat het
onrechtmatig handelen in casu niet op grond van de verkeersopvattingen aan de
handelende functionaris (een officier van justitie) kon worden toegerekend, maar
dat daarvoor schuld in de zin van persoonlijke verwijtbaarheid is vereist. Op (de
casus van) dit arrest en de daarop geleverde commentaren in de literatuur ga ik in
de paragraaf over aansprakelijkheid van leidinggevende functionarissen van
publiekrechtelijke rechtspersonen uitgebreider in.

Hoewel in het Officier van justitie-arrest een orgaan van een publiekrechtelij-
ke rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk is gesteld, wordt er door de meeste
auteurs vanuit gegaan dat de in het arrest geformuleerde maatstaf van persoonlij-
ke verwijtbaarheid ook geldt voor functionarissen van privaatrechtelijke rechts-
personen die wegens een onrechtmatige daad van de rechtspersoon in privé wor-
den aangesproken.160 Er is bij mijn weten geen (gepubliceerde) jurisprudentie
over persoonlijke aansprakelijkstelling van functionarissen van privaatrechtelijke
rechtspersonen waarin (expliciet) de vraag aan de orde komt of toerekening op
grond van de verkeersopvattingen mogelijk is. Ook ik ben evenwel van mening
dat voor toerekening aan een functionaris van een privaatrechtelijke rechtsper-
soon slechts plaats is indien de functionaris schuld in de zin van persoonlijke ver-
wijtbaarheid treft. Gelet op het feit dat de rechtspersoon als primaire dader aan-
sprakelijk is, is het stellen van deze voorwaarde aan de persoonlijke aansprake-
lijkheid van de handelende functionaris goed verdedigbaar. Het gaat in deze – zo
stelt Van der Grinten – over de persoonlijke aansprakelijkheid van een functiona-
ris die in uitoefening van zijn functie handelt; aan deze aansprakelijkheid mogen
daarom hogere eisen worden gesteld dan aan de primaire aansprakelijkheid van
de rechtspersoon.161 Het eisen van persoonlijke verwijtbaarheid, en dus het uit-
sluiten van de mogelijkheid dat de onrechtmatige daad op grond van de ver-
keersopvattingen aan de functionaris wordt toegerekend, past in deze zienswijze.
Het sluit bovendien aan bij de rechtspraak inzake persoonlijke aansprakelijkheid
van functionarissen in geval van het niet-nakomen van verplichtingen door de
rechtspersoon. In de rechtspraak wordt ook vaak expliciet onderzocht of de func-
tionaris een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. 
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158. Zie voor uitgebreide informatie over toerekening van een onrechtmatige daad de dissertatie van
Sieburgh uit 2000 en Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 69 e.v. 

159. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie).
160. Zie o.a. Asser/Van der Grinten 1990 (2-I), nr. 179; Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 21; Klaassen

2000, p. 15; Klaassen 2003, p. 24; Hoekzema 2000, p. 116-117 en Timmerman 2000a, p. 153.
Anders: Van der Helm 2003, p. 13-14.

161. Asser/Van der Grinten 1990 (2-I), nr. 179. Zie ook Timmerman 2000a, p. 153-154.
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Ik wijs op een arrest van de Hoge Raad uit 2002, waarin hij moest oordelen
over de vraag of een bestuurder aansprakelijk kan worden gehouden wegens door
werknemers van de vennootschap gepleegde malversaties.162 De Hoge Raad stel-
de als vereiste dat de bestuurder een persoonlijk verwijt treft. Maar ook in wat
oudere jurisprudentie wordt persoonlijke verwijtbaarheid geëist. Ik geef enkele
voorbeelden. In een arrest van de Hoge Raad uit 1982 is een bestuurder persoon-
lijk aansprakelijk gesteld voor schade van een werknemer als gevolg van een
bedrijfsongeval, dat veroorzaakt was doordat de veiligheidsvoorschriften niet
waren nageleefd.163 In dit hiervoor reeds aangehaalde arrest oordeelde de Hoge
Raad dat de wettelijke verplichting tot naleving van de veiligheidsvoorschriften
naar verkeersnormen ook op de bestuurder persoonlijk rustte en dat de bestuur-
der – teneinde persoonlijk voor de geleden schade aansprakelijk te kunnen wor-
den gehouden – van het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften onder de
gegeven omstandigheden in redelijkheid een verwijt moet kunnen worden
gemaakt (het ongeval moet aan zijn schuld zijn te wijten).164 Omdat de bestuur-
der in feitelijke aanleg in zijn stelplicht omtrent de verwijtbaarheid tekort is
geschoten, is hij uiteindelijk persoonlijk aansprakelijk gehouden. Ook in een
arrest van het Hof Leeuwarden uit 1988 is persoonlijke verwijtbaarheid als maat-
staf gebruikt.165 In casu is de hoofdredacteur naast de vennootschap (uitgeverij)
aansprakelijk gesteld wegens publicatie van een beledigend artikel. Volgens het
hof is de vennootschap wegens belediging aansprakelijk, indien zij de gewraakte
tekst voor de publicatie heeft gekend, de beledigende strekking daarvan heeft
begrepen en desondanks zonder billijke grond en aanleiding tot publicatie heeft
besloten. In het geval van een rechtspersoon is daaraan voldaan indien dat ken-
nen, begrijpen en besluiten heeft bestaan bij c.q. is gedaan door een terzake
bevoegd orgaan van de rechtspersoon dan wel bij een persoon wiens kennen,
besluiten en begrijpen in het maatschappelijk verkeer als dat van de rechtspersoon
heeft te gelden, zo vervolgt het hof. Naar het oordeel van het hof is de hoofdre-
dacteur als een dergelijke persoon aan te merken en is hij naast de vennootschap
persoonlijk aansprakelijk, aangezien hij niets heeft gesteld dat het normale geval,
dat de hoofdredacteur vóór publicatie kennis van de inhoud van het artikel heeft
gedragen, zich niet heeft voorgedaan en ook overigens niets heeft aangevoerd
waaruit zou kunnen volgen dat hem persoonlijk geen verwijt treft. Het Hof ’s-
Hertogenbosch legt in een arrest uit 1990 inzake de persoonlijke aansprakelijk-
heid van een bestuurder voor het lozen van afvalwater door de rechtspersoon
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162. HR 20 september 2002, JOR 2002, 203 (Lagendijk/ZHD). Zie over dit arrest ook Van den Ingh
2003, p. 475-477.

163. HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (Bahou/Jackel).
164. Ik merk op dat in casu dus sprake lijkt te zijn van een rechtstreekse (en dus niet secundaire)

aansprakelijkheid van de bestuurder, immers hem wordt evenals de rechtspersoon schending
van een wettelijke plicht tot naleving van veiligheidsvoorschriften verweten. Onder de huidige
regeling van art. 7:658 BW is dit echter niet meer mogelijk: de verplichting rust op de werk-
gever.

165. Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314.
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eveneens expliciet de maatstaf van persoonlijke verwijtbaarheid aan, maar lijkt
dat eerst aan te nemen indien sprake is van ernstige onzorgvuldigheid.166 De ern-
stige onzorgvuldigheid bestond in de ogen van het hof kort samengevat daaruit
dat (de bestuurder) Van Wijngaarden een afvoersysteem heeft gekozen terwijl hij
gelet op zijn kennis en ervaring moet hebben geweten dat de geloosde stoffen gif-
tig en schadelijk waren en moet hebben beseft dat het lozen daarvan niet meer
toelaatbaar was. Ten slotte noem ik een vonnis van de Rechtbank Utrecht uit
2001, waarin een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is gehouden voor het door
de vennootschap verspreiden van een misleidende brochure, waardoor een derde
schade heeft geleden.167

Strengere eisen aan de schuld?

De Hoge Raad stelt voor persoonlijke aansprakelijkheid wegens een onrechtma-
tige daad van de rechtspersoon persoonlijke verwijtbaarheid als vereiste. Tot nog
toe heeft ons hoogste rechtscollege geen strengere norm in de zin van opzet,
grove schuld of ernstige verwijtbaarheid als algemene voorwaarde voor persoon-
lijke aansprakelijkheid geformuleerd. In de literatuur is wel gepleit voor een
strenge(re) eis voor persoonlijke aansprakelijkheid, namelijk dat gezegd kan wor-
den dat de functionaris opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld treft.168

Hoewel ik op dit standpunt verderop in dit hoofdstuk nader inga, zou ik op deze
plaats alvast een aantal opmerkingen willen maken over de voorwaarde van opzet
of grove schuld. 

In de eerste plaats verdient vermelding dat er enkele lagere rechterlijke uit-
spraken zijn waarin opzet of grove schuld expliciet als voorwaarde voor het aan-
nemen van persoonlijke aansprakelijkheid wegens een onrechtmatige daad van de
rechtspersoon is gesteld. Zo heeft de Rechtbank Arnhem persoonlijke aansprake-
lijkheid van een directeur naast de rechtspersoon voor door een derde geleden
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166. Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1990, BR 1991, 148 (Van Wijngaarden). Het hof overweegt:
‘Een directeur van een vennootschap kan persoonlijk aansprakelijk zijn voor onrechtmatig
handelen of nalaten van de vennootschap, indien hem daarvan persoonlijk een verwijt kan
worden gemaakt. Daarvoor is plaats niet enkel in gevallen waarin sprake is van financiële
onregelmatigheden, maar ook in gevallen van bodemverontreiniging. De onzorgvuldigheid van
Van Wijngaarden acht het Hof zodanig ernstig, dat Van Wijngaarden daarvoor naast de ven -
nootschap persoonlijk aansprakelijk is.’ Zie ook Hof ’s-Gravenhage 15 oktober 1998, TMA
1999, p. 17-19.

167. Rb. Utrecht 10 oktober 2001, NJkort 2001, nr. 55. Aangezien de bestuurder zelf actief heeft
meegewerkt aan het wekken van een misleidende indruk bij derden (door het in de brochure
opnemen van zijn foto en c.v. en van de door hem als Managing Director ondertekende aan-
biedingsbrief) treft hem volgens de rechtbank ook een persoonlijk verwijt van de onrechtmati-
ge daad van de vennootschap (ex art. 6:194 BW). De bestuurder had volgens de rechtbank
behoren te weten dat grote zorgvuldigheid dient te worden betracht met betrekking tot de uit-
gifte van een dergelijke brochure.

168. Zie vooral Asser/Van der Grinten 1990 (2-I), nr. 179; Kortmann 1992, p. 797 en Klaassen 2000,
p. 17-25, met verdere verwijzingen. Anders: Hoekzema 2000, p. 176-177. Vgl. Wezeman 1998,
p. 104.
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schade wegens merkinbreuk afgewezen.169 Hoewel de rechtspersoon door de
merkinbreuk een onrechtmatige daad heeft gepleegd en derhalve aansprakelijk is,
heeft de rechtbank de vordering tegen de directeur persoonlijk afgewezen, omdat
ten aanzien van hem geen feiten waren gesteld en/of aannemelijk geworden,
waaruit moest worden afgeleid dat hem grove schuld of opzet ten aanzien van de
merkinbreuk kon worden verweten. Ook de president van de Rechtbank Breda
heeft in een vonnis uit 1992 strenge eisen gesteld aan het aannemen van per-
soonlijke aansprakelijkheid van de bestuurdersleden van een vereniging voor de
gevolgen van de onrechtmatige daden van de vereniging.170 De bestuursleden
hadden ten verweer aangevoerd dat zij uitsluitend hadden gehandeld in hun kwa-
liteit van bestuurslid en daarom niet in privé aansprakelijk waren. De president
heeft evenwel overwogen dat persoonlijke aansprakelijk heid onder omstandighe-
den kan worden aangenomen, indien de bestuursleden welbe wust besluiten tot het
plegen van onrechtmatige daden of die daden (doen) uitvoeren. 

Voorts merk ik op dat, ook als opzet of grove schuld niet steeds als voorwaar-
de zou moeten worden gesteld, in bepaalde gevallen voor het aannemen van per-
soonlijke aansprakelijkheid zeker wel vereist zal zijn dat de functionaris opzet of
grove schuld treft, namelijk indien opzet of grove schuld een voorwaarde is voor
de onrechtmatige daad van de rechtspersoon. Illustratief is de eerder genoemde
zaak waarin een bestuurder wegens misbruik van faillissement door de rechtsper-
soon persoonlijk aansprakelijk is gehouden jegens een werknemer van de rechts-
persoon. De Hoge Raad stelde in die zaak als voorwaarde voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid – kort gezegd – dat de bestuurder over het oogmerk beschikte door
middel van het aanvragen van het faillissement de werknemer in feite te lozen. 

Ten slotte geldt mijns inziens voor gevallen van secundaire aansprakelijkheid
wel het vereiste van ernstige verwijtbaarheid, nu de handelende functionaris
(geobjectiveerde) wetenschap dient te hebben van het feit dat zijn handelen tot
een onrechtmatige daad van de rechtspersoon zal leiden.171 In geval van (geob-
jectiveerde) wetenschap kan gesteld worden dat de functionaris – hoewel niet op -
zettelijk – toch zeker in hoge mate onzorgvuldig heeft gehandeld. Als hij dan
anders had kunnen en behoren te handelen, met andere woorden: verwijtbaar,
heeft hij in feite ernstig verwijtbaar gehandeld. Hij is dan behoudens de aanwe-
zigheid van een disculpatiegrond persoonlijk jegens de benadeelde aansprakelijk.
Hoewel de Hoge Raad persoonlijke verwijtbaarheid vereist, is mijns inziens dan
ook verdedigbaar dat in gevallen van secundaire aansprakelijkheid een functio-
naris slechts in geval van ernstige verwijtbaarheid persoonlijk aansprakelijk kan
worden gehouden wegens de onrechtmatige daad van de rechtspersoon. De ernst
van de verwijtbaarheid houdt verband met het feit dat de functionaris ernstige
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169. Rb. Arnhem 10 september 1981, BIE 1983, 88.
170. Pres. Rb. Breda 30 juni 1992, KG 1992, 265.
171. Zie naast de door Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 115 besproken gevallen onder

andere HR 25 november 1927, NJ 1928, 364; Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314;
HR 8 februari 2002, NJ 2002, 196.
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onzorgvuldigheid kan worden verweten nu hij heeft gehandeld terwijl hij wist dan
wel redelijkerwijze behoorde weten dat dit een onrechtmatige daad van de rechts-
persoon jegens de derde zou opleveren.172 Zoals in paragraaf 3.2.2 is besproken,
geldt dit vereiste van (voldoende) ernstige verwijtbaarheid ook indien een
bestuurder door een benadeelde schuldeiser persoonlijk aansprakelijk wordt
gesteld wegens het niet nakomen van verplichtingen door de vennootschap.173 In
dat geval is er eveneens sprake van secundaire aansprakelijkheid. Opmerking ver-
dient nog dat deze maatstaf van ernstige verwijtbaarheid minder streng is dan
opzet of bewuste roekeloosheid. In het laatste geval dient de functionaris immers
altijd over een zekere mate van bewustheid van de gevolgen van zijn handelen te
beschikken in tegenstelling tot de situatie dat ‘slechts’ geobjectiveerde weten-
schap is vereist. Voor de situatie dat de functionaris een rechtstreekse onrechtma-
tige daad wordt verweten, lijkt persoonlijke verwijtbaarheid vereist maar ook vol-
doende. 

3.2.3.3 Aansprakelijkheid wegens (feitelijk) leidinggeven/nalaten

Inleiding

De discussie omtrent persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen spitst
zich doorgaans toe op de vraag of de handelende functionaris naast de rechtsper-
soon in privé tot vergoeding van de schade van de derde kan worden aangespro-
ken. Maar hoe zou moeten worden geoordeeld over de aansprakelijkheidspositie
van de leidinggevende functionaris indien het handelen van ondergeschikten of
medebestuurders als een (primaire) onrechtmatige daad van de rechtspersoon
heeft te gelden of als de rechtspersoon wegens een nalaten uit onrechtmatige daad
aansprakelijk is? Het gaat dus om de situatie dat de onrechtma tige daad van de
rechtspersoon is veroorzaakt door het gedrag van ondergeschik ten of medebe-
stuurders of doordat de rechtspersoon juist (ten onrechte) niet heeft gehandeld
waardoor de schade is ontstaan. Ook voor deze situaties geldt dat persoonlijke
aansprake lijkheid slechts dan kan worden aangenomen indien de functionaris
zich persoon lijk onrecht matig jegens de benadeelde derde(n) heeft gedragen en
hem een persoonlijk verwijt treft. Het aan de functionaris te maken verwijt zal
echter een andere inhoud hebben. Hem zal moeten kunnen worden verweten dat
de onrechtmati ge gedragingen hebben kunnen plaatsvinden doordat hij onvol-
doende grip heeft gehad op de organi sa tie waaraan hij leiding moest geven.174

Hem moet een onrechtmatig nalaten kunnen worden verweten.175 De vraag is
onder welke voorwaarden aansprakelijkheid voor nalaten kan worden aanvaard.
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172. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1990, BR 1991, 148 (Van Wijngaarden).
173. Zie vooral HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof) en HR 8 december 2006, NJ 2006,

659 (Ontvanger/R.).
174. Zie ook Timmerman 1991, p. 198.
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Hierna bespreek ik daarom een aantal aan de rechter voorgelegde zaken waarin
de vraag voor lag of een leidinggevende functionaris wegens een onrechtmatig
handelen of nalaten van de rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk kon worden
gesteld. 

Rechtspraak; algemeen

Wat betreft de lagere jurisprudentie wijs ik in de eerste plaats op een vonnis van
de Rechtbank Maastricht uit 1988.176 In deze zaak had een rechtspersoon (een
auto dealer) twee auto’s waarop een eigendomsvoorbehoud van de fabrikant rust-
te, aan een derde verkocht tegen een vriendenprijs en zonder kopie deel III van
het kentekenbewijs. Op aanvraag c.q. door toedoen van de rechtspersoon waren
voor beide auto’s nieuwe kentekenbewijzen verkregen. De rechtspersoon heeft
daardoor inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van de fabrikant en dus
onrechtmatig gehandeld, aldus de rechtbank. De fabrikant heeft ook de direc-
teur/enig aandeelhouder persoonlijk aansprakelijk gesteld op grond van onrecht-
matige daad. Ten verweer heeft de directeur aangevoerd dat de koopovereenkom-
sten niet door hem persoonlijk zijn gesloten, maar door de verkoper van de rechts-
persoon. De rechtbank heeft dit verweer verworpen. Volgens de rechtbank staat
vast dat een en ander onder leiding en verantwoordelijkheid van de directeur/enig
aandeelhouder is geschied en dat het een relatief kleine onderneming met weinig
medewerkers betrof, zodat als de directeur al niet op de hoogte was van de gang
van zaken in zijn bedrijf, hij daarvan dan in ieder geval op de hoogte had moeten
zijn.177 Nu voorts vaststond, dat de directeur persoonlijk op de hoogte was van het
feit dat de kopieën deel III door de fabrikant waren behouden, moest hem volgens
de rechtbank persoonlijk een direct verwijt gemaakt worden van het onrechtma-
tige handelen van de rechtspersoon, immers hij had dit handelen kennelijk wel-
bewust laten plaatsvinden terwijl hij het in zijn macht had dit niet te laten plaats-
vinden, althans te stoppen. Uit dit vonnis kan worden afgeleid dat zeggenschap
en wetenschap in een kleine organisatie vrij snel wordt aangenomen.

Dat geldt ook voor een zaak waarover de president van de Rechtbank Haarlem
in 1988 moest oordelen.178 In casu was wegens misleidende reclame voor een
afslankmethode tegen twee vennootschappen en hun enig directeur in kort geding
om een verbod tot openbaarmaking en een bevel tot rectificatie verzocht. Volgens
de president konden de gevraagde voorzieningen ook jegens de directeur worden
gegeven, omdat hij ook zelf onrechtmatig heeft gehandeld. De directeur had het
in zijn macht te voorkomen dat de rechtspersonen de gewraakte advertenties zou-
den publiceren, nu hij enig directeur was van zowel beide rechtspersonen als ook
van de holding waarin zij waren ondergebracht. Als enig leidinggevend orgaan
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176. Rb. Maastricht 30 juli 1992, NJ 1993, 704.
177. Vgl. met betrekking tot de wetenschapseis: Rb. Utrecht 10 oktober 2001, NJkort 2001, nr. 55

en vgl. ook: Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314.
178. Rb. Haarlem (pres.) 14 oktober 1988, BIE 1990, nr. 47.
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kon hij het doen en laten van de rechtspersonen bepalen. Doordat hij desondanks
het onrecht ma tig handelen van de rechtsperso nen minstens had toegela ten, had
hij zelf in strijd gehan deld met de zorgvul digheid die hij persoon lijk jegens con-
sumenten in acht had behoren te nemen, aldus de president. Interessant is nog te
vermelden dat de vennootschappen en hun directeur ook ten verweer hadden aan-
gevoerd dat geen sprake was van schuld. De president heeft dit verweer (onder
meer) afgedaan met de overweging dat de gevraagde voorzieningen niet een vor-
dering tot het verkrijgen van schadevergoeding betreffen. Voor het opleggen van
dergelijke (toekomstgerichte) voorzieningen is dus volgens de president verwijt-
baarheid niet vereist, bepalend is slechts of de directeur de macht heeft onrecht-
matig handelen te voorkomen.179

Ook in een aan de Hoge Raad voorgelegde zaak deed zich de vraag voor in
hoeverre voorzieningen tegen een leidinggevende kunnen worden getroffen en of
in zo’n geval (schuld in de zin van) persoonlijke verwijtbaarheid is vereist. In
casu was de enig bestuurder persoonlijk aangesproken wegens het plegen van
merkinbreuken door een aantal (met elkaar in een concern verbonden) vennoot-
schappen.180 In kort geding vorderde de benadeelde (Jack Daniël’s) onder meer
dat de (indirect) bestuurder van die vennootschappen, Blijdorp, persoonlijk zou
worden veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuken. In
hoger beroep heeft het hof het toewijzende vonnis op dit punt bekrachtigd. Ook
in cassatie heeft de veroordeling stand gehouden. Volgens de Hoge Raad moet het
oordeel van het hof aldus worden verstaan dat – nu Blijdorp er als (indirect)
bestuurder/feitelijk beleidsbepaler voor heeft gekozen onduidelijkheid te laten
bestaan over zijn activiteiten en gedragingen en die van de door hem (indirect)
gecontroleerde vennootschappen – de merkinbreuken mede onder zijn leiding,
althans met zijn medeweten en goedkeuring hebben plaatsgevonden, in dier voege
dat aannemelijk is dat Blijdorp in strijd handelt met de zorgvuldigheid waartoe
hij jegens de benadeelde is gehouden door hetzij te bevorderen hetzij niet te voor-
komen dat merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn hoedanigheid
(als bestuurder en feitelijk beleidsbepaler) in staat is (mijn curs.; SdV). Blijdorp
heeft kort gezegd persoonlijk onrechtmatig gehandeld. Er is in casu sprake van
secundair daderschap van Blijdorp, immers het gaat om het plegen van merkin-
breuken door de rechtspersonen (zij hebben het subjectief recht van een ander
geschonden). Aangezien de vrees bestond dat Blijdorp in de toekomst weer on -
rechtmatig zou handelen door te bevorderen of toe te laten dat de door hem
gecontroleerde vennootschappen (opzettelijk) merkinbreuken zouden plegen, is
hij persoonlijk veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk
op het merk van de benadeelde. De A-G had tot afwijzing van de vordering(en)
geconcludeerd, omdat voor persoonlijke aansprakelijkheid niet de enkele hoeda-
nigheid van beleidsbepaler beslissend is maar ook een persoonlijk verwijt moet
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kunnen worden gemaakt (mijn curs.; SdV). De Hoge Raad heeft evenwel niet
expliciet als vereiste gesteld dat Blijdorp een persoonlijk verwijt moet treffen. Dit
lijkt (wederom) verband te houden met de aard van de vordering: de bestuurder
is immers niet aansprakelijk gesteld voor de door de benadeelde geleden schade,
maar is veroordeeld zich – als degene die het in zijn macht heeft de merkinbreu-
ken te voorkomen – van verder persoonlijk onrechtmatig handelen (in de toe-
komst) te onthouden.181 Een dergelijke voorziening kan volgens de Hoge Raad
tegen de bestuurder persoonlijk worden getroffen omdat dit een effectieve rechts-
bescherming kan bieden. Slechts de (feitelijke) macht is bepalend voor het opleg-
gen van de voorziening.

In een andere in 2002 aan de Hoge Raad voorgelegde zaak moest de vraag
worden beantwoord of een bestuurder wegens door een ondergeschikte gepleeg-
de malversaties persoonlijk aansprakelijk was.182 In casu had Roskam, adjunct-
directeur/procuratiehouder van de besloten vennootschap Wala Shipping (hierna:
Wala), bij de afhandeling van douaneformaliteiten ernstige onregelmatigheden
begaan door bepaalde goederen, die waren opgeslagen in het entrepot van ZHD,
aan het douanetoezicht te onttrekken. De Belastingdienst/Douane heeft vervol-
gens een uitnodiging tot betaling doen uitgaan naar ZHD als houdster van het en-
trepot en naar Wala. ZHD heeft vervolgens conservatoir beslag doen leggen op
een aantal vermogensbestanddelen van Lagendijk, bestuurder van Wala. Aan dit
beslag heeft ZHD ten grondslag gelegd dat zij Wala voor de door Roskam bega-
ne onregelmatigheden aansprakelijk houdt, waarbij bovendien het ernstige ver-
moeden is gerezen dat Wala daarvan willens en wetens heeft geprofiteerd, het-
geen betrokkenheid van de bestuurder (Lagendijk) van Wala impliceert. Lagen -
dijk heeft in kort geding opheffing van dit beslag gevorderd. De president heeft
de vordering toegewezen. Volgens de president is het beslag summierlijk ondeug-
delijk gebleken nu er geen enkele omstandigheid is aangevoerd die zou wijzen op
betrokkenheid van Lagendijk in persoon bij de gepleegde malversaties of van
kennis omtrent die malversaties, die hij als directeur noodzakelijkerwijs zou moe-
ten hebben verkregen. Het hof heeft dit vonnis bekrachtigd. Het heeft vooropge-
steld dat Lagendijk als bestuurder van Wala slechts dan persoonlijk aansprakelijk
kan worden gehouden wanneer hem terzake een persoonlijk verwijt treft. Het hof
is na onderzoek van de stellingen van ZHD op dit punt (persoonlijke verwijt-
baarheid) tot de conclusie gekomen dat persoonlijke betrokkenheid en daaruit
voortvloeiende verwijtbaarheid van Lagendijk in het kader van de onderhavige
(kort geding) procedure voorshands onvoldoende aannemelijk zijn geworden.
Tegen dit oordeel is in cassatie een motiveringsklacht ingediend. De Hoge Raad
verwerpt de klacht:

145

181. Zie daarover Timmerman 2002, p. 244-245. Anders: Maeijer 2002, die de persoonlijke
verwijtbaarheid in casu leest in de aanhaling door de Hoge Raad van het oordeel van het hof
dat Blijdorp er voor heeft gekozen onduidelijkheid te laten bestaan over zijn activiteiten en
gedragingen en die van de door hem gecontroleerde vennootschappen.
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‘Het gaat hier om een oordeel over de vraag of Lagendijk een persoonlijk ver-
wijt treft op de grond dat hij persoonlijk bij de malversaties was betrokken.
Het Hof heeft die vraag ontkennend beantwoord, in het bijzonder op de grond
dat, kort gezegd, onvoldoende aannemelijk is geworden dat Lagendijk op de
hoogte was van de malversaties. Daarbij heeft het Hof met name in aanmer-
king genomen dat weliswaar aannemelijk is dat Lagendijk kennis heeft geno-
men van de inkomende en uitgaande correspondentie en faxberichten, maar
dat onvoldoende duidelijk is geworden dat hij uit de inhoud daarvan de con-
sequentie had moeten trekken dat er werd gefraudeerd, dat evenmin onvol-
doende aannemelijk is geworden dat hij persoonlijk tekortgeschoten is door
niet een einde te maken aan de handelingen van de betrokken werknemer, dat
een vermoeden onvoldoende is voor het aannemen van persoonlijke verwijt-
baarheid, nu uit de overgelegde stukken niet ondubbelzinnig blijkt dat
Lagendijk bekend was met de door de werknemer verrichte handelingen, en
dat het door ZHD gestelde gebrek aan medewerking bij de opsporing van de
“profiteurs” van de malversaties evenmin noopt tot de slotsom dat Lagendijk
persoonlijk op de hoogte zou zijn geweest van die malversaties. Mede in aan-
merking genomen dat het hier een kort geding betreft, heeft het Hof, aldus
overwegende, zijn oordeel toereikend gemotiveerd.’

Bij de beoordeling van deze uitspraak zij voorop gesteld dat het hier een kort
geding betreft waarin om de opheffing van een conservatoir beslag is verzocht.
Zoals A-G Spier in zijn conclusie aangeeft (3.5.1), heeft dit tot gevolg dat de fei-
tenrechter een ruime waarderingsmarge heeft en er minder strenge motiverings-
eisen gelden. Toch kunnen uit het arrest mijns inziens een aantal conclusies wor-
den getrokken. Voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van de
bestuurder acht de Hoge Raad evenals het hof bepalend of de bestuurder een per-
soonlijk verwijt treft op de grond dat hij persoonlijk bij de malversaties was
betrokken. Persoonlijke betrokkenheid bij de door de ondergeschikte gepleegde
fraude is dus vereist teneinde te kunnen concluderen tot persoonlijke aansprake-
lijkheid. Volgens het hof treft de bestuurder geen persoonlijk verwijt omdat
onvoldoende aannemelijk is geworden dat de bestuurder op de hoogte was van de
malversaties. Kennis van de fraude is dus volgens het hof bepalend voor per-
soonlijke betrokkenheid. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat het hof dit oor-
deel – mede in aanmerking genomen dat het een kort geding betreft – voldoende
heeft gemotiveerd. Het hof heeft daartoe (onder meer) vastgesteld dat weliswaar
aannemelijk is dat de bestuurder op de hoogte was van de handelingen van de
ondergeschikte (de correspondentie en faxberichten), maar dat onvoldoende dui-
delijk is geworden dat hij uit die gedragingen de conclusie had moeten trekken
dat er werd gefraudeerd. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder
voor gedragingen van ondergeschikten is dus niet alleen kennis van het plaats-
vinden van die gedragingen vereist maar óók de wetenschap dat deze onrechtma-
tig zijn.183 In dat geval kan van de bestuurder worden geëist dat hij ingrijpt. Een
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bestuurder beschikt immers over de bevoegdheid en de (feitelijke) macht een
einde te maken aan gedragingen van ondergeschikten. Indien hij dat desondanks
nalaat, kan hem persoonlijke betrokkenheid bij het plaatsvinden van de fraude
worden verweten. De persoonlijke betrokkenheid bestaat in zo’n geval dus uit een
stilzitten terwijl handelen was geboden.184

De vraag kan nog worden opgeworpen hoe zou moeten worden geoordeeld in
geval de bestuurder weliswaar niet wist dat er werd gefraudeerd, maar dit wel op
grond van bepaalde signalen had moeten vermoeden. Het hof legt in de onderha-
vige zaak een strenge maatstaf aan: het is onvoldoende duidelijk geworden dat de
bestuurder uit de gedragingen van de ondergeschikte de conclusie had moeten
trekken dat er werd gefraudeerd en dus wordt persoonlijke aansprakelijkheid ver-
worpen. Deze uitspraak moet echter worden bezien tegen de achtergrond dat spra-
ke was van een beoordeling in kort geding van een verzoek om opheffing van het
conservatoir beslag. Ik zou willen verdedigen dat op de bestuurder, die een ver-
moeden van door ondergeschikten gepleegde fraude heeft, een onderzoeksplicht
rust, die bij niet-nakoming leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid.185

Rechtspraak; milieuverontreiniging

Zoals uit het voorgaande mag blijken, is er over het algemeen relatief weinig
(gepubliceerde) jurisprudentie over de persoonlijke aansprakelijkheid van lei-
dinggevende functionarissen wegens een onrechtmatig nalaten. Er is echter in de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw wel redelijk wat lagere jurispruden-
tie gepubliceerd waarin leidinggevende functionarissen – meestal formele
bestuurders – door de staat tot schadevergoeding zijn aangesproken wegens door
de rechtspersoon veroorzaakte milieuverontreiniging.186 Deze jurisprudentie
leent zich daarom voor een gezamenlijke behandeling.187 De functionaris heeft
zich in dit soort situaties meestal niet persoonlijk milieuver vuilend gedragen,
door bijvoorbeeld het eigenhandig lozen van afvalstoffen. In dat geval zou spra-
ke zijn van rechtstreekse aansprakelijkheid. Vaak leiden gedragingen van
onderge schik te werknemers tezamen of de wijze waarop het productieproces is
georganiseerd tot het aannemen van een onrechtmatige daad van de rechtsper -
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184. Van den Ingh (2003, p. 476) heeft in een commentaar op dit arrest naar voren gebracht dat hij
de term betrokkenheid in dit geval minder aansprekend vindt, omdat betrokkenheid zijns
inziens op een activiteit duidt en in casu de bestuurder een passiviteit wordt verweten. Mijns
inziens kan onder persoonlijke betrokkenheid juist goed een nalaten of een combinatie van
handelen en nalaten worden verstaan. Ik wijs daarbij ook op het (ook door Van den Ingh
aangehaalde) Pelco-arrest en de conclusie van Hartkamp daarbij, waarin de Hoge Raad nauwe
betrokkenheid bij het handelen van medebestuurder als aansprakelijkheidsgrond heeft
aanvaard: HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco).

185. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 15 april 1998, TMA 1999, p. 17-19 (Maxalloys).
186. De actie tot verhaal van de saneringskosten kon de Staat tot 1994 baseren op art. 21 (oud) IBS,

sindsdien biedt art. 75 Wbb een grondslag. Zie over art. 75 Wbb: Koeman 1995, p. 192-197.
187. Zie voor een behandeling van de jurisprudentie ook Wezeman 1998, p. 105-111 en Spier 1992,

p. 130-137.
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soon. De vraag is wanneer een leidinggevende functionaris in zo’n situatie even-
eens persoonlijk tot schadevergoeding is gehouden. Ik bespreek hieronder de
belangrijkste uitspraken die zijn verschenen over de persoonlijke aansprakelijk-
heid van leidinggevende functionarissen wegens milieuverontreiniging door de
rechtspersoon. 

In een kort geding uit 1986 oordeelde de presi dent van de Rechtbank Utrecht het
nemen van maatregelen om het voortgaan van de vervuiling af te remmen en het
vervuilen te beëindigen, een plicht van de directie.188 In casu had de directie
dergelij ke maatregelen niet getroffen, waardoor de vervuiling een telkens voort -
gaand proces heeft kunnen worden. Hoewel een onrechtmatige daad van de ven-
nootschap niet zonder meer meebrengt dat ook de bestuurders aansprakelijk zijn,
achtte de president het vanwege die voortdurende vervuiling waarschijn lijk dat in
de hoofd pro cedure zal worden geoor deeld, dat ook beide directeuren persoonlijk
aanspra kelijk zijn. 

De Rechtbank Alkmaar bepaalde in een uitspraak uit 1993, dat op de direc-
teur, die enig leidinggevende was, zelfs de plicht rustte te voorkomen dat onrecht -
matige handelingen binnen de vennoot schap werden ge pleegd.189 De directeur
was dan ook volgens de rechtbank naast de rechtsper soon voor de verontreini ging
van het bedrijfster rein aanspra kelijk. Deze uitspraak gaat mijns inziens te ver, nu
immers met het onrechtmatige handelen van de rechtspersoon in beginsel nog niet
vast staat dat ook de (enig) bestuurder een onrechtmatige daad heeft gepleegd.190

Daarvoor is persoonlijke verwijtbaarheid vereist. 
In geval sprake is van een enig bestuurder, lijkt de rechter persoonlijke ver-

wijtbaarheid echter wel vrij snel aan te nemen, zo blijkt ook uit een vonnis van de
Rechtbank ’s-Hertogenbosch uit 1995.191 De rechtbank oordeelde dat indien
mocht blijken dat de vennootschap (Galvani BV) de bodemverontreiniging in
relevante mate (mede) heeft veroorzaakt, Van de Mortel Beheer als enig bestuur-
der verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de vennootschap. Volgens de
rechtbank is zij – als zij al geen opdracht heeft gegeven tot een wijze van bedrijfs-
voering die (substantiële) vervuiling mogelijk maakte – op grond van nalatigheid
aansprakelijk voor het (eventuele) onrechtmatig handelen van de vennootschap,
bestaande in het onvoldoende toezicht houden op de bedrijfsvoering, waaronder
het op een verantwoorde wijze omgaan met de gevaarlijke en/of schadelijke stof-
fen. Van de bestuurder van een vennootschap die een onderneming exploiteert
waarin wordt gewerkt met gevaarlijke en/of schadelijke stoffen mag worden ver-
wacht dat hij op de hoogte is van de wijze waarop het productieproces plaatsvindt
althans van de risico’s die dit voor derden met zich meebrengt en dat hij terzake
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189. Rb. Alkmaar 25 februari 1993, TMA 1993, p. 145.
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zonodig adequate maatregelen treft, aldus de rechtbank. Dat de (enig) bestuurder
geen deskundigheid had om leiding te geven aan het productieproces, doet vol-
gens haar niet af aan de verplichting om erop toe te zien dat het productieproces
niet alleen bedrijfseconomisch maar ook anderszins verantwoord plaatsvond. Dit
geldt volgens de rechtbank in gelijke mate voor de enig bestuurder (natuurlijke
persoon) van Van de Mortel Beheer – F. van de Mortel – nu hij als enig bestuur-
der ‘ipso facto verantwoordelijk was voor de instructies betreffende de bedrijfs-
voering respectievelijk voor het gebrek aan toezicht en het treffen van adequate
maatregelen door Van de Mortel Beheer’. 

Ook de Rechtbank Groningen is in een vonnis uit 1989 streng in haar oordeel
over de persoonlijke aansprakelijkheid van (enig) directeur Bel voor de bodem-
verontreiniging op het fabrieksterrein van de NV Aagrunol.192 De rechtbank over-
weegt dat de di rec teur persoon lijk aansprakelijk is, omdat het onrechtmatig
gedrag rechtstreeks onder zijn verant woorde lijkheid is ge beurd. Hem kan in per-
soon een verwijt worden gemaakt, nu hij heeft toege staan dat de bodem werd ver-
ontreinigd, althans heeft nagelaten zodanige maatregelen te treffen dat die
verontreini ging niet kon plaatsvinden of werd beperkt. De rechtbank heeft de
opvatting van Bel, dat hij slechts persoonlijk aanspra kelijk zou zijn als hij per-
soonlijk opdracht tot dan wel leiding aan de gewraakte handelin gen zou hebben
gegeven, als te beperkt verworpen. Volgens de rechtbank zijn de gebleken feite-
lijke verantwoor delijkheden van Bel bepalend voor zijn persoonlijke aansprake -
lijkheid. Op welke feitelijke verantwoordelijkheden de rechtbank doelt blijkt niet
duidelijk uit de uitspraak. Van belang lijkt het feit dat de directeur tot 1970 eige-
naar/di recteur van de rechtspersoon is geweest, dat tijdens zijn directeurschap het
bedrijf tot zijn grootste omvang is gegroeid en dat in die periode een aanzienlijk
deel van de bodemver ontreiniging is ontstaan, terwijl Bel gezien zijn positie en
specifieke vakkennis van de aard en de geva ren van de in de fabriek gebruikte en
geproduceerde stoffen op de hoogte was of in elk geval had moeten zijn. De recht-
bank stelt dus als voorwaarde dat de bestuurder geobjectiveerde wetenschap had
van de aard en de gevaren van de gebruikte en geproduceerde stoffen. De recht-
bank eist echter geen nauwe betrokkenheid bij het feitelijke onrechtmatige gedrag
in concreto.

In andere jurisprudentie lijkt een grotere mate van betrokkenheid van de functio-
naris bij het feitelijke onrechtmatige gedrag te worden geëist, namelijk dat hem
feitelijk leidinggeven aan de verontreiniging kan worden verweten. In de zaak die
leidde tot een uitspraak van de Rechtbank Zwolle in 1987 werd één van de twee
directeuren (Pijlman) persoonlijk aansprakelijk gehouden voor de verontreiniging
veroorzaakt door onzorgvuldige be drijfsvoering, omdat hij de feite lijke leiding
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192. Rb. Groningen 10 november 1989, M en R 1990, 16 (Staat/Aagrunol en Bel). In hoger beroep
is de zaak tegen Bel persoonlijk gestrand op het zogenaamde relativiteitsvereiste: zie Hof
Leeuwarden 20 oktober 1993, NJ 1994, 516, r.o. 6.6. Zie over deze zaak o.a. Huizink 1994, p.
90-95.
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had en de feitelijke werkzaamheden door hem of in zijn opdracht werden ver-
richt.193 De andere directeur was volgens de rechtbank niet persoonlijk aanspra-
kelijk, omdat hij niet de feitelijke leiding van het bedrijf had en ook met de feite-
lijke werkzaamheden geen of geen noemenswaar dige bemoeienis had. Ook de
Rechtbank Middelburg heeft geoordeeld dat twee directeuren in beginsel aan-
sprakelijk zijn, omdat zij in ver schillende (juridische) hoedanig heden steeds de
feitelijke leiding van het bedrijf in handen hadden.194 Uit beide uitspraken kan
mijns inziens worden afgeleid dat een vrij concrete betrokkenheid/bemoeienis
met het feitelijk vervuilende gedrag heeft geleid tot persoonlijke aansprakelijk-
heid. 

De norm van ‘feitelijke leiding’ wordt evenwel in beide voornoemde uitspra-
ken niet nader ingevuld. Dat doet de Rechtbank ’s-Hertogenbosch wel in een von-
nis uit 1988 inzake de persoonlijke aansprakelijkheid van twee bestuurders (Van
Wijngaarden en Walstra) voor het lozen van afvalwater door het galvanisch
bedrijf Transelectron B.V.195 De rechtbank overweegt dat de bestuurders een per-
soonlijk verwijt gemaakt moet kunnen worden willen zij naast de vennootschap
in privé aangesproken kunnen worden en zij voegt daar in algemeen gestelde
bewoordingen aan toe: ‘(…) dat van feitelijk leidinggeven aan verboden gedra-
gingen sprake kan zijn indien de betreffende functionaris van de rechtspersoon,
hoewel daartoe bevoegd en redelijkerwijze gehouden, maatregelen ter voorko-
ming van deze gedragingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans
aanvaardt dat de verboden gedragingen zich zullen voordoen.’ Ik merk op dat
deze invulling van ‘feitelijk leidinggeven’ met (onder meer) de voorwaardelijk
opzet-eis overeenstemt met de invulling die de Hoge Raad daaraan heeft gegeven
in de Slavenburg-zaken inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leiding-
gevenden voor strafbare feiten gepleegd door de rechtspersoon.196 Ik verwijs voor
een bespreking van die jurisprudentie naar hoofdstuk 6. 

In hoger beroep komt het Hof ’s-Hertogenbosch eveneens tot de slotsom dat
Van Wijngaarden persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden, maar het toetst
daarbij slechts expliciet aan de maatstaf van persoonlijke verwijtbaarheid. Toch
kan uit de overwegingen van het hof worden afgeleid dat het niet snel tot per-
soonlijke verwijtbaarheid concludeert. Het hof oordeelt namelijk dat Van Wijn -
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193. Rb. Zwolle 15 april 1987, M en R 1987, 70 (Pijlman).
194. Rb. Middelburg 14 september 1988, M en R 1989, 33 (De Schrijver c.s.). 
195. Rb. ’s-Hertogenbosch 20 mei 1988, BR 1989, p. 280-283 (Van Wijngaarden). Vervolg: Hof ’s-

Hertogenbosch 23 april 1990, BR 1991, 148.
196. Ook de Rechtbank Arnhem vult in een vonnis uit 1990 ‘feitelijk leidinggeven’ in met behulp

van de Slavenburgcriteria: Rb. Arnhem 20 september 1990, M en R 1991, 13 (Staat/Wepewe
en Peters). Voor persoonlijke aansprakelijkheid van de enig bestuurder (Peters) van metaalwa-
renfabriek Wepewe is volgens de rechtbank vereist dat de bestuurder persoonlijk onrechtmatig
moet hebben gehandeld en hem een persoonlijk verwijt moet kunnen worden gemaakt. Aan die
vereisten is naar het oordeel van de rechtbank voldaan (r.o. 4.3.7): ‘In ieder geval heeft Peters
– hoewel hij daartoe bevoegd, in staat en redelijkerwijs gehouden was – immers maatregelen
ter voorkoming van de lozingen achterwege gelaten en bewust de aanmerkelijke kans aanvaard
dat de onderwerpelijke onrechtmatige gedragingen zich zouden voordoen.’
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gaarden, nu zijn onzorgvuldigheid zodanig ernstig te noemen is, naast de ven-
nootschap persoonlijk aansprakelijk is. Volgens het hof bestaat de ernstige
onzorgvuldigheid kort gezegd daaruit dat Van Wijngaarden een afvoersysteem
heeft gekozen terwijl hij gelet op zijn kennis en ervaring moet hebben geweten dat
de geloosde stoffen giftig en schadelijk waren en moet hebben beseft dat het lozen
daarvan niet meer toelaatbaar was (mijn cursivering; SdV). Met andere woorden:
wetenschap dat de gedraging een onrechtmatige daad van de rechtspersoon ople-
vert en geen geobjectiveerde wetenschap. Aan de ene kant is dit minder streng
dan voorwaardelijk opzet (bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat…), nu
in voorwaardelijk opzet ook besloten ligt dat de bestuurder het gevolg heeft
gewild. Aan de andere kant is echter het eisen van wetenschap van het plaatsvin-
den van de onrechtmatige daad strenger, omdat in die norm het aanvaarden van
risico (zoals wel bij voorwaardelijk opzet mogelijk is) is uitgesloten.197 Ik merk
op dat de door het hof gekozen benadering – met uitzondering van het eisen van
daadwerkelijke wetenschap – beter aansluit bij de andere rechtspraak inzake de
persoonlijke aansprakelijkheid van leidinggevenden. Ik kom op een vergelijking
met de criteria uit het strafrecht hierna nog kort terug.

Bij de beantwoording van de vraag welke mate van betrokkenheid een be -
stuurder dient te hebben gehad bij het feitelijk onrechtmatig gedrag teneinde per-
soonlijk aansprakelijk te kunnen worden gehouden, dient rekening te worden
gehouden met een eventueel onderling overeengekomen taakverdeling in geval
van een meerhoofdig bestuur. In hoeverre kan een medebestuurder zich ter afwe-
ring van persoonlijke aansprakelijkheid met succes op een dergelijke taakverde-
ling beroepen? In het hiervoor reeds genoemde vonnis uit 1987 heeft de Recht -
bank Zwolle één van de twee bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk gehou-
den, nu hij niet de feitelijke leiding van het bedrijf had en ook met de feitelijke
werkzaamheden geen of geen noemenswaardige bemoeienis had.198 In een uit-
spraak uit 1990 overwoog de Rechtbank Breda echter dat de twee (enige) bestuur-
ders (Van Strien sr. en jr.) gezien de betrekkelijk geringe omvang van het bedrijf
bekend hadden moeten zijn met de aan de exploitatie van het bedrijf verbonden
gevaren, zodat hen onzorgvuldig handelen jegens de staat kan worden ver-
weten.199 De omstan dig heid dat een van de directeu ren zich niet heeft bemoeid
met de feite lijke, technische bedrijfsvoering, maar slechts met de finan cieel-eco-
nomische aspecten van de exploitatie, kan die directeur op zichzelf niet ontslaan
van de verplichting tot het betrach ten van die zorg. Binnen een kleine onderne -
ming als in casu met een twee-hoofdige directie mag volgens de rechtbank van
een bestuurder verlangd worden, dat hij een eind maakt aan een onzorgvul dige
bedrijfsvoering danwel dat hij ervoor zorgt dat zo’n bedrijfsvoering niet kan
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197. Zie ook HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766, TVVS 1994, p. 188-189, m.nt. Timmerman (Romme/
Bakker), waarin persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders wegens het namens de
rechtspersoon aangaan van overeenkomsten die niet worden nagekomen niet wordt aanvaard in
geval van kort gezegd voorwaardelijk opzet. Risico nemen is inherent aan ondernemen. 

198. Rb. Zwolle 15 april 1987, M en R 1987, 70 (Pijlman).
199. Rb. Breda 28 augustus 1990, TMA 1991, p. 74 (Van Strien).
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optreden. In hoger beroep houdt het vonnis van de rechtbank evenwel geen stand.
Volgens het Hof ’s-Hertogenbosch is de rechtbank ten onrechte voorbij gegaan
aan de hoofdregel dat een bestuurder van een besloten vennootschap in beginsel
niet aansprakelijk gehouden kan worden voor handelingen, die hij in zijn kwali-
teit als bestuurder heeft verricht, tenzij hem onbehoorlijk persoonlijk gedrag kan
worden verweten en daarvan is vooralsnog niet gebleken.200 Daar komt bij, zo
overweegt het hof, dat de rechtbank ten aanzien van (de persoonlijke aansprake-
lijkheid van) Van Strien jr. onvoldoende betekenis heeft toegekend aan de stelling
dat deze het grootste deel van zijn bestuurlijke tijd elders een functie vervulde, hij
gedurende die tijd geen beloning als bestuurder ontving, alsmede dat hij zich niet
bemoeid heeft met de feitelijke – technische – bedrijfsvoering (mijn curs.; SdV).
De Rechtbank Breda is dus in de ogen van het hof te streng voor bestuurders van
kleine ondernemingen. 

In een arrest uit 1998 stond het Hof ’s-Gravenhage ook beroep op een interne
taakverdeling toe.201 In casu werden de drie bestuurders van het afvalverwer-
kingsbedrijf Maxalloys BV door de staat aansprakelijk gesteld voor de kosten
voor de sanering van de bodem van het bedrijfsterrein. De rechtbank had geoor-
deeld dat een bestuurder persoonlijke verwijtbaarheid treft, indien onder andere
tenminste komt vast te staan ‘dat hij behoorde te vermoeden dat door die bedrijfs-
voering bodemverontreiniging zou ontstaan en heeft nagelaten zulks te onder-
zoeken.’ In hoger beroep is dit criterium niet bestreden, maar wel het oordeel van
de rechtbank dat behoudens tegenbewijs is komen vast te staan dat de bestuurders
Van ‘t Wout en Van der Knaap hadden behoren te vermoeden dat een gevaar voor
bodemverontreiniging bestond. De bestuurders krijgen van het hof gelijk: het hof
overweegt dat de twee bestuurders, wier deskundigheid op het gebied van handel
en personeelszaken lag, bij gebreke aan voor hen duidelijke aanwijzingen dat er
gevaar voor bodemverontreiniging bestond, de zorg voor de technische gang van
zaken, waaronder de voorkoming van het in de bodem verdwijnen van gevaarlij-
ke stoffen, mochten overlaten aan een andere persoon, omdat deze persoon vol-
gens een binnen de leiding van het bedrijf gemaakte werkverdeling met de zorg
daarvoor was belast: ‘(…) Ook voor Van ‘t Wout en Van der Knaap zal de Staat
daarom moeten bewijzen dat zij in de perioden dat zij bevoegd en feitelijk in staat
waren maatregelen te nemen om de bedrijfsvoering van Maxalloys stil te zetten
of te wijzigen, wisten, althans behoorden te weten dat door de bedrijfsvoering van
Maxalloys bodemverontreiniging werd veroorzaakt en niets hebben gedaan om
dat te voorkomen of tegen te gaan of: dat zij in die perioden behoorden te ver-
moeden dat door die bedrijfsvoering bodemverontreiniging zou ontstaan en heb-
ben nagelaten dat te onderzoeken en evenmin maatregelen hebben genomen om
die bedrijfsvoering stil te zetten of te wijzigen’, aldus concludeert het hof in r.o.
6.5. In geval van wetenschap bestaat de door de bestuurder te nemen maatregel
met andere woorden uit het voorkomen c.q. beëindigen van de onrechtmatige
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200. Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 1993, TMA 1994, p. 81-83 (Van Strien).
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gedragingen, in geval de bestuurder een vermoeden heeft, dient hij onderzoek in
te stellen. 

Uit deze zaak kan worden afgeleid dat een medebestuurder zich ter disculpa-
tie op een gemaakte taakverdeling kan beroepen, tenzij hij duidelijke signalen
heeft gekregen dat de onrechtmatige gedragingen (i.c. bodemverontreiniging)
zich voordeden dan wel zullen voordoen en hij – hoewel daartoe bevoegd en fei-
telijk in staat – desondanks geen maatregelen heeft genomen, namelijk onderzoek
verrichten en/of de bedrijfsvoering stil zetten of wijzigen. Dit door het hof gefor-
muleerde criterium is minder streng dan de invulling die in de Slavenburg-
beschikkingen aan het feitelijke leiding geven is gegeven; in plaats van voor-
waardelijk opzet acht het hof immers behoren te weten c.q. vermoeden voldoen-
de voor het aannemen van persoonlijke verwijtbaarheid. Aan de andere kant is het
criterium echter strenger, omdat wetenschap van het plaatsvinden van de onrecht-
matige daad is vereist en een risico-aanvaarding niet voldoende lijkt.202 Op deze
plaats merk ik reeds op dat dit verschil zou kunnen worden verklaard door de aard
van normen die zijn geschonden, strafrechtelijk versus civielrechtelijk. Ik kom
hierop in hoofdstuk 9 terug. Mijns inziens dient de door het hof gekozen benade-
ring te worden gevolgd, nu deze strookt met de andere rechtspraak inzake per-
soonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van privaatrechtelijke rechtsper-
sonen. De conclusie luidt dus dat een bestuurder een persoonlijk verwijt kan wor-
den gemaakt indien hij geobjectiveerde wetenschap had dat de onrechtmatige
gedraging (i.c. bodemverontreiniging) door de rechtspersoon zou plaatsvinden en
hij – hoewel bevoegd en feitelijk in staat – desondanks geen maatregelen heeft
getroffen ter voorkoming of beperking van de schade.203

Uit de rechtspraak kan voorts worden afgeleid dat de wetenschap bij de bestuur-
der al snel kan worden aangenomen indien de bestuurder beschikt over specifie-
ke (vak)kennis. De Rechtbank Groningen achtte wetenschap omtrent de gevaren
van de in de fabriek gebruikte en geproduceerde stoffen bij de directeur Bel aan-
wezig op grond van zijn positie en specifieke vakkennis. Ook het Hof ’s-Herto -
gen bosch acht de kennis en ervaring van de (enig) bestuurder Van Wijngaarden
beslissend voor het oordeel dat hij moet hebben geweten van de aard en werking
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202. Bovendien is het zo dat op grond van de Slavenburg-jurisprudentie de wetenschapseis kan
worden bewezen door middel van wetenschap van soortgelijke feiten. Dat lijkt het hof in de
onderhavige zaak niet voldoende te achten, immers in r.o. 6.3.2 komt naar voren dat de
bestuurders naar aanleiding van besprekingen met de overheid wel hadden moeten begrijpen
dat de be drijfsvoering tot luchtverontreiniging en tot overschrijding van de toegelaten
vervuiling van het afgevoerde rioolwater kon leiden, maar niet dat zij moesten vermoeden dat
die bedrijfsvoering ook tot verontreiniging van de bodem zou leiden. 

203. Zie ook Rb. Utrecht 1 augustus 2001, TMA 2001, p. 138-141 (’t Vertrouwen); Hof Arnhem 29
oktober 1996 en 16 februari 1999, NJ 2000, 165 (Joontjes). In de laatste zaak is persoonlijke
aansprakelijkheid afgewezen omdat volgens het hof daarvoor vereist is dat de bestuurder wist
of redelijkerwijs had behoren te begrijpen dat de werkzaamheden tot de schadelijke uitkomst
zouden leiden en niet zouden kunnen leiden. Zie voorts Hamers & Schwarz 2003, p. 30.
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van de stoffen en dat het lozen daarvan niet meer toelaatbaar was.204 Het feit dat
een directeur geen speci fieke opleiding heeft gevolgd op het gebied van de
bedrijfsac tiviteiten van zijn bedrijf en slechts lagere school heeft doorlopen ont-
slaat hem echter niet van zijn eventuele aanspra kelijkheid. In het hiervoor
genoemde vonnis uit 1990 van de Rechtbank Arnhem werd namelijk geoordeeld
dat van een directeur, die in hoedanig heid regelmatig beslissingen over gevaarlij-
ke stoffen moet nemen, mag worden verwacht dat hij zich van de gevaren van
deze stoffen op de hoogte stelt en zich hierover deugdelijk laat voorlichten.205

Indien hij dat niet doet, dan kan dat aan hem worden toegere kend, aldus de recht-
bank. De Rechtbank ’s-Hertogenbosch is in een vonnis uit 1990 streng voor de
bestuurder die de feitelijke leiding had en stelde niet aansprakelijk te kunnen wor-
den gehouden voor de verontreiniging van het bedrijfsterrein omdat zijn kennis
van chemische stoffen en procedures beperkt was.206 Een feitelijk gebrek aan ken-
nis disculpeert hem volgens de rechtbank niet nu zijn positie in het bedrijf hem
noopte als behoorlijk bestuurder die kennis te verwerven hetzij in zijn persoon
hetzij in die van voor hem werkzame personen.207

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat in twee van de hiervoor genoemde
zaken de rechter heeft geoordeeld dat de bestuurder ook persoonlijk aansprake-
lijk kan zijn voor verontreiniging opgetreden na zijn vertrek. Zo heeft de
Rechtbank Groningen directeur Bel ook aansprakelijk gehouden voor de veront -
reini ging ontstaan nadat hij is afgetreden als direc teur. Hiervoor is volgens de
rechtbank reden, omdat juist onder zijn verantwoor de lijkheid alle voorwaarden
zijn gescha pen om door te gaan met de verontrei niging. Ook door het Hof ’s-
Hertogenbosch werd Van Wijngaarden persoonlijk aansprake lijk gehouden voor
milieu ver ontreiniging door zijn bedrijf, opgetreden na zijn vertrek.208 De direc-
teur kon aansprake lijk worden gehouden, omdat hij door het scheppen en on -
gewij zigd in stand laten van het afvoersysteem zonder enige opvang of zuivering
van verontrei nigd water, de voorwaarden heeft ge schapen waaronder de veront-
reinigingen konden blijven plaats vinden en toenemen. Bovendien mocht volgens
het hof worden aangenomen dat hij wist dat zijn hem opvolgen de echtgenote de
nodige deskundigheid op dat gebied miste. 

3.2.3.4 Conclusie

In geval een rechtspersoon jegens een derde op grond van onrechtmatige daad
(primair) aansprakelijk is, kan de handelende functionaris eveneens persoonlijk
aansprakelijk zijn. Er kan sprake zijn van dubbel daderschap omdat de functio-
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204. Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1990, BR 1991, 148 (Van Wijngaarden).
205. Rb. Arnhem 20 september 1990, M en R 1991, 13 (Staat/Wepewe en Peters). Vgl. over de

onderzoeksplicht: HR 6 oktober 1995, NJ 1996, 106.
206. Rb. ’s-Hertogenbosch 16 februari 1990, TMA 1991, p. 139-143 (Gerjo).
207. Zie ook Rb. ’s-Hertogenbosch 10 maart 1995, TMA 1995, p. 89-92 (Galvani).
208. Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1990, M en R 1990, 55 (hoger beroep op: Rb. ’s-Hertogenbosch

20 mei 1988, BR 1989, p. 280).
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naris dezelfde norm heeft geschonden als de rechtspersoon; in dat geval is in feite
sprake van rechtstreeks/primair daderschap van de functionaris. Voor het kunnen
aannemen van secundair daderschap van de functionaris is naast het (feitelijk)
handelen vereist dat de functionaris geobjectiveerde wetenschap heeft van het feit
dat door zijn handelen de rechtspersoon een onrechtmatige daad jegens de derde
zal plegen. 

Uit de rechtspraak kan worden opgemaakt dat voor persoonlijke aansprake-
lijkheid van een leidinggevende functionaris wegens nalaten is vereist dat de
functionaris persoonlijk kan worden verweten dat de onrechtmatige gedragingen
zich konden voordoen of dat hij deze niet heeft weten te beëindigen. Om dit nala-
ten aan de leidinggevende functionaris te kunnen verwijten, is een bepaalde
betrokkenheid van de leidinggevende bij de gedragingen vereist. Hij moet weten-
schap hebben gehad, althans hij moest weten, dat de bedrijfsvoering en/of de
gedragin gen van zijn ondergeschikten of medebestuurders tot aanspra ke lijkheid
uit onrechtma tige daad van de rechtspersoon zou leiden. Bovendien kan per soon -
lij ke aansprakelijkheid alleen worden aangenomen, indien de leidinggevende de
mogelijk heid en de bevoegdheid had zodanige maatregelen te treffen dat het
onrechtmatige handelen zou kunnen worden voorkomen of in elk geval beëin-
digd. Deze beide elementen – kennis en macht – worden vrij snel aanwezig ge -
acht indien er sprake is van eenpersoonsvennootschap danwel indien de leiding-
gevende aan het hoofd staat van een qua personele omvang vrij kleine organisa-
tie. In dergelijke omstandig heden is het voor hem immers mogelijk het doen en
laten van de rechtspersoon te bepalen en mag worden aangenomen dat hij op de
hoogte is of in elk geval behoort te zijn van de zaken die zich binnen de organi-
satie afspelen. Bij een meerhoofdig bestuur kan een bestuurder zich ter disculpa-
tie onder omstandigheden op een gemaakte taakverdeling beroepen. Een feitelijk
gebrek aan kennis, waardoor de bestuurder niet op de hoogte was van de onrecht-
matige gedragingen, disculpeert de bestuurder echter niet. Uit de jurisprudentie
blijkt dat een behoorlijke bestuurder die kennis dient te verwerven, hetzij in zijn
persoon hetzij in die van voor hem werkzame personen. 

3.3 Aansprakelijkheid van leidinggevenden van publiekrechtelijke
rechtspersonen

3.3.1 Inleiding

In vergelijking met functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen lopen
functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen nauwelijks risico in een
procedure tot persoonlijke aansprakelijkstelling te worden betrokken. Zoals uit de
vorige paragraaf blijkt, worden leidinggevende functionarissen van privaatrechte-
lijke rechtspersonen met name persoonlijk aansprakelijk gesteld door schuldei-
sers van de vennootschap in geval de rechtspersoon wanprestatie heeft gepleegd
en geen verhaal blijkt te bieden voor de vordering tot schadevergoeding. Op deze
grondslag zullen functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen niet snel

155

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN UIT ONRECHTMATIGE DAAD



persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, nu publiekrechtelijke rechtspersonen –
althans in de praktijk209 – niet failliet gaan. De benadeelde schuldeiser zal verhaal
(kunnen) nemen op de rechtspersoon in geval hij schade lijdt uit het niet-nako-
men van een met ‘de overheid’ gesloten privaatrechtelijke overeenkomst.210 Er is
(bij mijn weten) dan ook geen jurisprudentie over persoonlijke aansprakelijkstel-
ling wegens het niet-nakomen van een privaatrechtelijke overeenkomst door een
publiekrechtelijke rechtspersoon. 

Ook in geval een publiekrechtelijke rechtspersoon uit onrechtmatige daad aan-
sprakelijk is jegens een burger voor schade als gevolg van feitelijke handelin-
gen211 of voor schade als gevolg van onrechtmatige publiekrechtelijke rechtshan-
delingen, blijkt er echter zelden voor te worden gekozen (naast de rechtspersoon)
een functionaris persoonlijk aansprakelijk te stellen op grond van onrechtmatige
daad. Het is voor de benadeelde nu eenmaal veel eenvoudiger zich uitsluitend op
de publiekrechtelijke rechtspersoon te verhalen; ‘de overheid’ is eigenlijk altijd
solvabel. 

Hoewel de benadeelde in geval van onrechtmatig overheidsoptreden door-
gaans uitsluitend de (publiekrechtelijke) rechtspersoon tot schadevergoeding aan-
spreekt, blijkt het toch een enkele keer voor te komen dat tevens een actie uit
onrechtmatige daad jegens een functionaris in privé wordt ingesteld. De – vrij
schaarse – jurisprudentie over persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen
van publiekrechtelijke rechtspersonen in geval van een onrechtmatige daad van
de rechtspersoon wordt in deze paragraaf besproken. De vraag is welke maatsta-
ven de rechter aanlegt voor de beoordeling van de vordering tot persoonlijke aan-
sprakelijkheid van (leidinggevende) functionarissen van publiekrechtelijke
rechtspersonen op grond van onrechtmatige daad. Komen deze overeen met de
maatstaven die de rechter aanlegt voor de beoordeling van de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van functionarissen van een privaatrechtelijke rechtspersonen of
zijn er (duidelijke) verschillen aan te wijzen? Gelden in dit verband voor politie-
ke ambtsdragers bijzondere aansprakelijkheidsregels? En heeft de bijzondere
aansprakelijkheidspositie van de overheid, zoals besproken in hoofdstuk 2, nog
invloed op de mogelijkheden tot persoonlijke aansprakelijkstelling? 

In de volgende paragraaf zal ik ingaan op de vraag naar de wenselijkheid van
persoonlijke aansprakelijkheid van (leidinggevende) ambtenaren. Hoewel de
wetsgeschiedenis hierover heel duidelijk is – geen onderscheid tussen ambtena-
ren en personen in dienst van privaatrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot
de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad212 – pleiten sommige auteurs name-
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209. Het is echter niet uitgesloten dat publiekrechtelijke rechtspersonen failliet worden verklaard.
Zie over deze problematiek o.a. Peters 2002, p. 44-45; Vriesendorp & Peters 2002, p. 188-196
en Polak/Pannevis 2005, p. 24-25. Anders: Scheltema & Scheltema 2008, p. 49-52.

210. Zie voor een veroordeling van een gemeente tot schadevergoeding wegens wanprestatie bij-
voorbeeld Rb. Almelo 13 november 2002, LJN AF0658.

211. Zie bijvoorbeeld HR 20 maart 1992, NJ 1993, 547, m.nt. Brunner, AB 1992, 406, m.nt. FHvdB
(Bussluis Diemen). Zie ook Scheltema & Stoutjesdijk (Onrechtmatige daad V.B), aant. 301 e.v.

212. Parl. Geschiedenis van het Nieuw BW, Algemeen Deel, p. 110 en Parl. Geschiedenis van het
Nieuw BW, Boek 6, p. 710.
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lijk voor een vergaande beperking en zelfs uitsluiting van (externe) aansprake-
lijkheid van ambtenaren.

3.3.2 Voorwaarden voor aansprakelijkheid in geval van een onrechtmatige
daad van de rechtspersoon

3.3.2.1 Aansprakelijkheid van de handelende functionaris

Persoonlijk onrechtmatig handelen 

De aansprakelijkheid van de privaatrechtelijke rechtspersoon uit onrechtmatige
daad sluit de persoonlijke aansprakelijkheid van de handelende niet uit, zo beslis-
te de Hoge Raad in 1927 in het (eerder besproken) arrest Kretschmar/Mendes de
Léon. Voor de publiekrechtelijke rechtspersoon volgde enkele jaren later een
beslissing van gelijke strekking; in het Houtvester-arrest uit 1933 heeft de Hoge
Raad voor het eerst expliciet beslist, dat aanspra ke lijk heid van de staat voor de
gepleegde onrechtmati ge daad de persoon lijke aan sprakelijk heid van de ambte-
naar jegens derden niet uit sluit.213 De vraag was of naast de staat een hout ves ter,
in dienst van de staat en belast met de lei ding bij het doen afbran den van een stuk
heide, aanspra kelijk kon worden gehouden voor de schade die een derde had gele-
den aan zijn nabijgele gen bossen, door dat het afbranden van de heide on zorgvul -
dig was geschied.  Het hof heeft in deze zaak beslist, dat ook indien de houtvester
uitsluitend als orgaan van de staat had gehandeld, hij persoonlijk tegenover de
derde aansprakelijk moet worden gesteld, vermits zijn verzuim ook op zich zelf,
onafhankelijk van het feit dat hij daarbij als orgaan zou zijn opgetreden, onrecht-
matig is. Het tegen dit oordeel opgeworpen cassatiemiddel wordt door de Hoge
Raad verworpen. De Hoge Raad overweegt:

‘(…) dat de stelling, dat een ambtenaar, handelende als orgaan van den Staat,
voor onrechtmatige verzuimen bij de uitoefening van zijn ambtstaak niet per-
soonlijk aansprakelijk is, in hare algemeenheid niet kan worden aanvaard;
Dat toch de omstandigheid, dat in zoodanig geval de Staat aansprakelijk is
voor de begane onrechtmatige daad, niet uitsluit, dat de ambtenaar ook per-
soonlijk onrechtmatig kan hebben gehandeld en dat hem jegens een derde per-
soonlijk schuld kan worden verweten (…).’

Het in cassatie gevoerde betoog dat een ambtenaar handelende ter uitvoering van
zijn ambtstaak, nimmer persoonlijk jegens derden aansprakelijk is, indien hij te
goeder trouw heeft gemeend zijn plicht te doen, wordt eveneens door de Hoge
Raad verworpen. Schuld zou volgens de Hoge Raad alleen zijn uitgeslo ten, indien
hij inderdaad zijn plicht deed door die voorzorgsmaatregelen te treffen, welke
redelijkerwijze bij het doen afbranden van heide, met het oog op de bescherming
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van naburige eigendommen van derden, gevergd konden worden. Nu hij dat niet
had gedaan, treft hem ‘voor zijn op zoodanige onverantwoordelijke wijze hande-
len als orgaan’ persoonlijk schuld tegenover de derde. Voor de beoordeling van de
persoonlijke aansprakelijkheid van een handelend orgaan van een publiekrechte-
lijke rechtspersoon dient dus geen bijzondere maatstaf te worden aangelegd. Om
persoonlij ke aansprake lijk heid te kunnen aannemen, moet de hande lende per-
soonlijk onrechtmatig hebben gehan deld214 en persoon lijk schuld treffen. Er kàn
dus een dubbele aansprakelijkheid optreden, maar dit hoeft niet. 

Dat aanspra kelijk heid van de rechts persoon en persoonlijke aansprake lijkheid
van de handelende niet steeds hoeven samen te vallen, heeft de Hoge Raad voor
functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen nogmaals uitdrukkelijk
bevestigd in een arrest uit 1951.215 De stelling dat, indien bepaalde feiten zijn
gesteld welke een overheidsaansprakelijkheid opleveren, met diezelfde feiten
tevens is gegeven een persoonlijke aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon
die als orgaan van de overheid heeft gehandeld, kan in haar algemeenheid niet
worden aanvaard, aldus de Hoge Raad. De vordering tegen de handelende functio -
na ris moet met andere woorden zelfstan dig worden beoor deeld. 

De in paragraaf 3.2.3 weergegeven voorwaarde voor het kunnen aannemen
van secundair daderschap, namelijk dat sprake moet zijn van (objectieve) weten-
schap dat door het handelen de rechtspersoon een onrechtmatige daad begaat,
geldt evenzeer voor functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen, ook
indien het gaat om onrechtmatige publiekrechtelijke rechtshandelingen.216 Pu -
bliek rechtelijke rechtshandelingen zijn altijd als zodanig handelingen van het
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214. Vgl. HR 11 februari 1944, NJ 1944, 200, waarin de vordering tot aansprakelijkheid is afge -
wezen omdat het gedrag dat de ambtenaar werd verweten in verband met een op hem rustende
geheimhoudingsplicht niet als onrechtmatig jegens de eiser kon worden gekwalificeerd.

215. HR 12 januari 1951, NJ 1951, 538.
216. Het is overigens maar zeer de vraag of de houtvester als secundaire dader kan worden aange-

merkt, nu hij een norm had geschonden die tot een ieder is gericht. Degene die verzuimt voor-
zorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan een eigendom van een ander,
schendt een norm die tot een ieder is gericht, zo stelt A-G Koopmans in zijn conclusie voor het
arrest. Op de houtvester rustte, nu hij was belast met de leiding bij het doen afbranden van de
heide, de plicht om voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen. Er is in casu dus sprake van
een rechtstreekse aansprakelijkheid; rechtspersoon en functionaris schenden in feite dezelfde
norm. De houtvester heeft dus (rechtstreeks) in strijd gehandeld met de jegens de derde in acht
te nemen maatschappelijke betamelijkheid door de heide af te branden zonder voldoende voor-
zorgsmaatregelen te nemen. Maar ook indien wel van een situatie van secundair daderschap
zou moeten worden uitgegaan, zal de conclusie mijns inziens dienen te luiden dat de houtves-
ter persoonlijk onrechtmatig heeft gehandeld. Er is sprake van secundair daderschap, indien de
functionaris wist dan wel behoorde te weten dat door zijn handeling de rechtspersoon een
onrechtmatige daad jegens de derde zal begaan. In dit geval kan worden gesteld dat de hout-
vester – nu hij onvoldoende voorzorgsmaatregelen had getroffen – behoorde te weten dat het
afbranden van de heide tot schade aan de belendende percelen zal leiden; gelet op de aard van
de gedraging (gevaarzettend handelen) en zijn leidinggevende positie diende hij voldoende
voorzorgsmaatregelen te treffen. Door dit na te laten heeft hij persoonlijk onrechtmatig jegens
de benadeelde gehandeld.
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bestuursorgaan, maar worden feitelijk verricht door ambtsdragers namens het
bestuursorgaan/ambt. In geval van schade als gevolg van een onrechtmatige
publiekrechtelijke rechtshandeling, staat dus het daderschap van het bestuursor-
gaan – en daarmee de aansprakelijkheid van de rechtspersoon217 – op de voor-
grond. De norm kan niet door de functionaris persoonlijk worden geschonden. De
handelende functionaris kan mijns inziens echter op grond van onrechtmatige
daad aansprakelijk zijn, indien hij te kwader trouw of (in ernstige mate) zorgeloos
is opgetreden bij het verrichten van die publiekrechtelijke rechtshandeling.218

Dan treft de functionaris het verwijt persoonlijk jegens de benadeelde in strijd te
hebben gehandeld met de maatschappelijke betamelijkheid.219 Dat vanuit be -
stuursrechtelijk perspectief de feitelijk handelende functionarissen niet zijn opge-
treden namens de rechtspersoon, maar namens het bestuursorgaan, maakt dit niet
anders. Het gaat er om dat er een (feitelijke) handeling is verricht die – eventueel
tezamen met andere omstandigheden – kan worden aangemerkt als een onrecht-
matige daad van de rechtspersoon.

Schuld in de zin van persoonlijke verwijtbaarheid; het Officier van justitie-
arrest

Uit het hiervoor besproken Houtvester-arrest uit 1933 kan worden opgemaakt dat
voor persoonlijke aansprakelijkheid – naast het feit dat persoonlijk onrechtmatig
moet zijn gehandeld – ook is vereist dat de handelende tegenover de derde per-
soonlijk schuld treft. In het zogenaamde Officier van justitie-arrest uit 1991, dat
in paragraaf 3.2.3 al kort aan de orde is geweest, heeft de Hoge Raad het vereis-
te van persoonlijke schuld nader uitgewerkt.220 Aangezien ik slechts de rechtsre-
gel uit het arrest heb weergegeven en het arrest ziet op de persoonlijke aanspra-
kelijkstelling van een functionaris van een publiekrechtelijke rechtspersoon, wil
ik op deze plaats wat uitgebreider op de zaak ingaan. In casu was een officier van
justitie (OvJ) – naast de staat – persoonlijk aansprakelijk gesteld op grond van
onrechtmatige daad. Ik wijs er volledigheidshalve op dat inmiddels in art. 42 lid
1 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra) de aansprakelijkheid van
rechterlijke ambtenaren – waaronder ook officieren van justitie worden begrepen
– jegens derden is uitgesloten. Slechts de staat kan jegens de derde aansprakelijk
zijn.221 Onder het huidige recht zal een vordering uit onrechtmatige daad jegens

159

217. De privaatrechtelijke gevolgen van deze handelingen komen voor rekening van de rechts -
persoon waartoe het bestuursorgaan behoort.

218. Zie ook HR 26 juni 1903, W 7938, waarin de Hoge Raad ten aanzien van de vordering uit
onrechtmatige daad wegens de weigering van een bouwvergunning besliste dat, nu geen spra-
ke is van machtsoverschrijding of willekeur in de toepassing van de plaatselijke verordening,
persoonlijke aansprakelijkheid van de individuele leden van het college van B. en W. niet kan
worden aangenomen.

219. Bij publiekrechtelijke rechtshandelingen is evenals bij privaatrechtelijke rechtshandelingen
dan ook nimmer sprake van primair daderschap van de handelende functionaris(sen).

220. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie).
221. Stb. 2005, 455. Inwerkingtreding 15 oktober 2005.
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een officier van justitie in privé dan ook op deze grond dienen te worden afge-
wezen. Toch is het interessant om uitgebreider bij de zaak stil te staan, omdat uit
de overwegingen kan worden afgeleid dat de Hoge Raad zijn uitspraak niet heeft
willen beperken tot dit specifieke geval. 

Wat was er aan de hand? In zijn hoedanigheid als piket-officier van justitie
had Van Hilten het vrije verkeer tussen een verdachte en diens raadsman beperkt
hoewel hij (telefonisch) door de raadsman en door de president van de rechtbank
erop was gewezen dat hij daartoe ingevolge art. 50 lid 2 Sv onbevoegd was. De
verdachte heeft vervolgens tegen de staat en tegen Van Hilten persoonlijk een vor-
dering uit onrechtmatige daad ingesteld tot vergoeding van zijn schade (te weten
de advocaatkosten die zijn gemaakt voor het bewerkstelligen van het herstel van
het vrij verkeer). De rechtbank heeft in hoger beroep de vordering toegewezen,
omdat Van Hilten volgens haar in ernstige mate onzorgvuldig jegens de verdach-
te heeft gehandeld.222 In cassatie heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter-com-
missaris bij uitsluiting bevoegd is tijdens het gerechtelijk vooronderzoek bevelen
als bedoeld in art. 50 lid 2 Sv te geven. De Hoge Raad heeft voorts beslist dat de
gedraging van de officier van justitie heeft te gelden als een onrechtmatige daad
van de staat en aan de staat kan worden toegerekend: een onzeker heid over de uit -
legging van art. 50 lid 2 Sv behoort voor rekening van de staat te komen. Dit bete-
kent echter niet dat dit onrechtmatig handelen ook aan Van Hilten persoonlijk
moet worden toegerekend:

‘Wanneer een orgaan van de overheid zich bij de uitoefening van de hem als
zodanig opgedragen taak onrechtmatig gedraagt door zijn wettelijke bevoegd-
heden te overschrijden, zal deze gedraging slechts aan hem persoonlijk kun-
nen worden toegerekend indien zij aan zijn schuld is te wijten, dat wil zeggen:
wanneer, gelet op de omstandigheden van het geval, hem persoonlijk een ver-
wijt kan worden gemaakt. Voor een toerekening aan hem op de grond dat deze
gedraging krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt, is geen plaats.’

Kort gezegd, is voor persoonlijke aansprakelijkheid schuld in de zin van per-
soonlijke verwijtbaarheid vereist; een onrechtmatige gedraging kan niet – zoals
wel mogelijk is bij de rechtspersoon – op grond van de verkeersopvattingen aan
de handelende functionaris worden toegerekend. In casu was volgens de Hoge
Raad geen sprake van persoonlijke verwijtbaarheid: 

‘Gezien de stand van rechtspraak en rechtsliteratuur dienaangaande kan niet
worden gezegd dat deze rechtsopvatting ten tijde waarop mr. Van Hilten het
gewraakte bevel gaf, zo onaannemelijk was dat hem een verwijt ervan kan
worden gemaakt dat hij, uitgaande van die rechtsopvatting, dat bevel heeft
gegeven.
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222. Rb. Maastricht 31 augustus 1989, NJ 1989, 813.
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Ook blijkt niet uit de stukken van het geding dat M. heeft gesteld dat mr. Van
Hilten zich niet alleen heeft laten leiden door voormelde – onjuist bevonden –
opvatting omtrent zijn bevoegdheden, maar ook door motieven waarvan hem
een verwijt zou kunnen worden gemaakt.’

Uit deze laatste overweging blijkt dat de Hoge Raad niet snel schuld in de zin van
persoonlijke verwijtbaarheid aanneemt.223 Het was voor de OvJ vrij eenvoudig
geweest om de rech ter-com missa ris te verzoeken beperkingen ten aanzien van het
contact tussen raadsman en ver dachte op te leggen224, maar de Hoge Raad stelt
minder hoge eisen aan wat van de OvJ in een dergelijke situatie mag worden ver-
wacht. Slechts subjectieve schuld zou tot persoonlijke aansprakelijkheid kunnen
leiden.225 Een OvJ moet dus wel heel ernstige fouten hebben gemaakt om extern
daarvoor op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te kunnen worden
gehouden.226 Dat in casu een zekere terughoudendheid wordt betracht, zou vol-
gens Van Dam kunnen worden verklaard door de aard van de functie en werk-
zaamheden van een OvJ, die een zekere vrijheid van handelen met zich mee die-
nen te brengen.227 Van Dam wijst erop dat de normen voor bijvoorbeeld advoca-
ten veel strenger zijn, maar dat de norm voor bestuurders van (privaatrechtelijke)
rechtspersonen ook minder streng is. 

Volgens Kortmann gaat de Hoge Raad in het Officier van justitie-arrest ech-
ter nog niet ver genoeg in de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid. Hij
verdedigt dat er pas ruimte voor een persoonlijk onrechtmatig handelen van een
ambtsdrager zou moeten zijn ‘wanneer deze opzettelijk of bewust roekeloos heeft
gehandeld; pas dan is er voldoende grond voor het doorbreken van de vereenzel-
viging van het handelen van de ambtsdrager met dat van de rechtspersoon.’228

Kortmann zoekt dus – in tegenstelling tot de Hoge Raad in het onderhavige geval
– de beperking van de aansprakelijkheid in de onrechtmatigheid van de hande-
ling/gedraging van de functionaris, doordat hij persoonlijke onrechtmatigheid
eerst wil aannemen in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
de functionaris. Mijns inziens is in situaties van secundair daderschap niet zozeer
bepalend of de functionaris opzet of bewuste roekeloosheid heeft, maar of de
functionaris kan worden verweten dat hij heeft gehandeld terwijl hij wist dan wel
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223. Zie ook: Brunner 1993. Anders: Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 20.
224. Brunner (1993) wijst op deze mogelijkheid in zijn noot bij het arrest in de NJ 1993, 165.
225. Zie ook Sieburgh 2000, p. 139 en Kortmann 1992, p. 795 en 797. 
226. Zie ook Corstens 1993, die zijn verbazing uitspreekt over het oordeel van de Hoge Raad dat de

officier van justitie in casu gelet op de stand van rechtspraak en rechtsliteratuur geen verwijt
kan worden gemaakt van zijn handelwijze. In de literatuur en rechtspraak is namelijk geen
steun te vinden voor de zienswijze van de officier van justitie en de staat. De opvatting is hoog-
uit (op één bron na) niet uitdrukkelijk weerlegd.

227. Van Dam 2003, nr. 916.
228. Kortmann 1992, p. 792 e.v. Zie ook Klaassen 2000, p. 17 e.v. Anders Hoekzema 2000, p. 176-

177 die toepassing van de gewone onrechtmatige daadregels voor de beoordeling van de per-
soonlijke aansprakelijkheid van functionarissen bepleit, dus geen hogere eisen in de zin van
opzet of bewuste roekeloosheid.
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behoorde te weten dat daardoor de rechtspersoon een onrechtmatige daad jegens
de derde zou begaan; in dat geval kan de functionaris worden verweten persoon-
lijk in strijd te hebben gehandeld met de jegens de benadeelde in acht te nemen
maatschappelijke betamelijkheid. Hij had zijn handeling achterwege dienen te
laten. Deze norm is iets ruimer, omdat geen bewuste roekeloosheid wordt geëist.
Een tweede verschilpunt met de opvatting van Kortmann is, dat deze norm mijns
inziens alleen geldt voor situaties van secundair daderschap. Kortmann vindt dat
in alle gevallen de ambtsdrager eerst persoonlijk aansprakelijk kan zijn indien
hem opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten, dus ook indien de
functionaris een norm heeft geschonden die tot een ieder is gericht.229 Op de
vraag naar de wenselijkheid van een verdere beperking van de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van functionarissen kom ik in de laatste paragraaf nog terug. 

Ook Klaassen is van mening dat de Hoge Raad de vordering had moeten
afwijzen omdat de gedraging van de OvJ niet als persoonlijk onrechtmatig jegens
de benadeelde (verdachte) kan worden aangemerkt, maar zij gebruikt daarvoor
een ander argument dan Kortmann. Zij stelt dat het dogmatisch zuiverder was
geweest als de Hoge Raad in navolging van A-G Koopmans zou hebben geoor-
deeld dat door de OvJ geen verplichting is geschonden die op hem persoonlijk
rustte.230 Inderdaad heeft de OvJ in de onderhavige zaak door zijn ‘(bevoegdhe-
den)boekje’ te buiten te gaan in zijn hoedanigheid van ambt/orgaan van de staat
een verplichting jegens de verdachte geschonden. De verplichting rustte op de
OvJ als orgaan van de staat, niet op hem persoonlijk. 

Opgemerkt zij dat deze problematiek van onrechtmatig handelen in hoedanig-
heid juist bij publiekrechtelijke rechtspersonen vaak voorkomt; veel van het han-
delen in het kader van publiekrechtelijke rechtspersonen geschiedt immers in
kwaliteit.231 De door de OvJ als orgaan van de staat begane onrechtmatige gedra-
ging heeft te gelden als een onrechtmatige daad van de staat. Hiermee is echter
nog geen persoonlijk onrechtmatig handelen van de OvJ gegeven. Er ligt met
andere woorden een vraag van secundair daderschap voor. In de zaak Van Hilten
zou de procedure mijns inziens op dit punt moeten stranden. Nu volgens de Hoge
Raad de opvatting van de OvJ niet ‘zo onaannemelijk’ was, kan worden gezegd
dat de OvJ niet wist dan wel behoorde te weten dat de staat een onrechtmatige
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229. Ook Klaassen is er voorstander van om in alle gevallen de persoonlijke aansprakelijkheid van
functionarissen te beperken tot opzet of bewuste roekeloosheid: Klaassen 2000, p. 17-18.

230. Klaassen 2000, p. 14, nt. 39. Vgl. Oldenhuis 2001, p. 299, die een breed functioneel dader-
schapsbegrip bepleit; uitgangspunt dient z.i. te zijn dat naarmate de functionaris deel uitmaakt
van een (grote) organisatie, zijn handelen uitsluitend als het handelen van de organisatie wordt
opgevat, tenzij sprake is van misbruik van rechtspersoonlijkheid Zie ook Kortmann 1992, p.
798, die de opvatting van de A-G onwenselijk noemt. In geval de functionaris een norm
schendt die zich niet exclusief richt tot de functionaris die in hoedanigheid handelt, maar tot
iedere burger, zal de functionaris bij lichtere vormen van schuld wel persoonlijk aansprakelijk
zijn, hetgeen hij onwenselijk acht. Hij noemt als voorbeeld het Houtvester-arrest, waarin vol-
gens hem slechts persoonlijke aansprakelijkheid van de houtvester moet worden aangenomen
indien deze opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. 

231. Vgl. Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 21 en Van der Helm 2003, p. 16 e.v.
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daad jegens de verdachte begaat door een beperking van het vrij verkeer tussen
de advocaat en de verdachte te bevelen. Gelet op de aard van de taak is het mijns
inziens terecht dat bij de invulling van wat de functionaris behoorde te weten een
ruime marge wordt genomen (en dat dus vrij snel wordt aangenomen dat de OvJ
(zoals de Hoge Raad oordeelde) verschoonbaar heeft gedwaald over zijn be -
voegdheid). Eerst als persoonlijk onrechtmatig handelen is vastgesteld, dient te
worden beoordeeld of de functionaris een persoonlijk verwijt kan worden
gemaakt, waarbij het gaat om verwijtbaarheid in subjectieve zin.232 Daarvan zal
in de meeste gevallen, gelet op het element van (objectieve) wetenschap dat in de
zorgvuldigheidsnorm ligt besloten, wel sprake zijn, maar niet is uitgesloten dat de
functionaris zich wegens bijzondere omstandigheden kan disculperen. 

Hoewel ik met Klaassen meen dat het dogmatisch zuiverder was geweest als
de Hoge Raad had geoordeeld dat de OvJ niet persoonlijk onrechtmatig heeft
gehandeld, stel ik vast dat het resultaat op hetzelfde neerkomt: de persoonlijke
aansprakelijkheid wordt afgewezen. De Hoge Raad eist dan wel schuld in de zin
van ‘slechts’ persoonlijke verwijtbaarheid, uit de beoordeling of daarvan in casu
sprake was, kan mijns inziens worden opgemaakt dat de Hoge Raad hoge eisen
stelt: de rechtsopvatting van de OvJ was niet zo onaannemelijk en er was niets
gesteld omtrent motieven waarvan hem een verwijt zou kunnen worden gemaakt.
In mijn opvatting liggen de hoge eisen als gezegd reeds besloten in de vraag of
persoonlijk onrechtmatig is gehandeld. Het gaat er bij secundaire aansprakelijk-
heid in de kern om of de functionaris er persoonlijk een verwijt van kan worden
gemaakt te hebben bewerkstelligd dan wel toegelaten dat de onrechtmatige daad
van de rechtspersoon heeft plaatsgevonden; hem moet kunnen worden verweten
de onrechtmatige daad van de rechtspersoon (mede) roekeloos te hebben veroor-
zaakt. Indien de functionaris wist dan wel behoorde te weten dat door zijn han-
delen jegens de derde een onrechtmatige daad zal worden gepleegd, zal hem door-
gaans kunnen worden verweten persoonlijk in strijd te hebben gehandeld met de
jegens de derde in acht te nemen maatschappelijke betamelijkheid.233 Hij had zijn
handeling achterwege behoren te laten. 

In de na het Officier van justitie-arrest verschenen rechtspraak over persoon-
lijke aansprakelijkheid staat vooral centraal de vraag of de functionaris persoon-
lijk (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld (en niet ook de vraag of persoonlijk
onrechtmatig is gehandeld).234 Na 1991 zijn slechts twee uitspraken gepubliceerd
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232. Zie Sieburgh 2000, p. 171: ‘Of de dader valt te verwijten dat hij anders had kunnen en moeten
handelen hangt af van de persoonlijke kenmerken van de dader, zoals zijn capaciteiten,
vaardigheden, kennis en kunde. Wanneer de dader in kwestie een verwijt valt te maken van zijn
gedraging, heeft hij schuld. Schuld wordt derhalve subjectief uitgelegd. Zij biedt de
mogelijkheid rekening te houden met de concrete dader waardoor een op het specifieke geval
toegesneden oordeel over aansprakelijkheid gevormd wordt. Niet bepalend voor het bestaan
van schuld is of de gedraging aan een abstracte maatman te verwijten zou zijn geweest.’
Anders: Verheij 2005, nr. 17.3.

233. Tenzij hij zich op een disculpatiegrond kan beroepen.
234. Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat dit ook geldt ook voor de rechtspraak inzake de per-

soonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen.
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waarin de rechter een inhoudelijk oordeel heeft gegeven over de (voorwaarden
voor) persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van publiekrechtelijke
rechtspersonen.235 Vooral interessant – vanwege de uitgebreide motivering – is
een arrest van het Hof Amsterdam uit 2000 inzake de persoonlijke aansprakelijk-
stelling van drie (oud) ministers van de Nederlandse staat door enkele slachtoffers
van de oorlog in voormalig Joegoslavië voor de door hen geleden immateriële
schade.236 In deze (kort geding) procedure is de ministers verweten dat (het
besluit tot) deelname van de Nederlandse regering aan de NAVO-acties jegens de
Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) onrechtmatig is en dat bij die luchtacties
het humanitair (oorlogs)recht is geschonden. Het hof heeft allereerst een uit-
gangspunt geformuleerd dat hij gebruikt bij de beoordeling van de vorderingen
tot vergoeding van immateriële schadevergoeding door de slachtoffers. Het hof
overweegt dat de functionarissen, 

‘(…) als ministers orgaan van de Staat, eerst dan persoonlijk aansprakelijk
zijn voor een door de Staat begane onrechtmatige daad, indien de onrechtma-
tige gedraging aan hen persoonlijk kan worden toegerekend doordat deze aan
hun schuld is te wijten, dat wil zeggen wanneer, gelet op de omstandigheden
van het geval, hun daarvan persoonlijk een verwijt kan worden gemaakt.’ 

Ook indien de ministers hun wettelijke bevoegdheden niet hebben overschreden,
is persoonlijke aansprakelijkheid niet uitgesloten, aldus het hof. Het hof concen-
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235. In Ktr. Assen 27 maart 2000, JM 2000, 125, m.nt. Neerhof ging het om twee toezichthoudende
ambtenaren die bij hun aangifte van een illegale ontgronding een verkeerd perceelnummer
hadden opgegeven. Zij zijn persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de kosten die de eiser/
verdachte had gemaakt doordat hij in de strafprocedure een deskundige had ingeschakeld om
aan te tonen dat het bewuste perceel niet illegaal was ontgrond. Volgens de kantonrechter
hebben de ambtenaren jegens eiser onrechtmatig gehandeld door in hun aangifte in strijd met
de feitelijke situatie te verklaren dat het ging om een illegale ontgronding van perceel D 1361,
ook als zij dit bij vergissing zouden hebben opgegeven. De kantonrechter problematiseert het
persoonlijk onrechtmatig handelen en de persoonlijke verwijtbaarheid dus niet en stelt slechts
lichte eisen aan de mate van schuld van de ambtenaren. Toch heeft de eiser geen succes gehad.
Zijn vordering tot vergoeding van de kosten van de deskundige, is namelijk stukgelopen op het
ontbreken van causaliteit in de zin van art. 6:98 BW. Zie ook Rb. Haarlem 30 december 1947,
NJ 1948, 714 waarin het ging om de persoonlijke aansprakelijkheid van een politie-recher -
cheur voor het op ambtelijk bevel opmaken van een ambtsedig proces-verbaal, waarin een –
naderhand onjuist gebleken – beschuldiging jegens de beheerder van een chemische fabriek is
opgenomen. De beheerder is vervolgens (door het militair gezag) ontslagen en heeft naast de
staat de politie-rechercheur in privé tot schadevergoeding aangesproken. De Rechtbank Haar -
lem heeft overwogen dat de politie-rechercheur een ‘typische overheidsdaad’ heeft verricht,
maar dat dit niet uitsluit dat zijn handeling een onrechtmatige en onder omstandigheden tot
schadevergoeding verplichtende daad jegens de beheerder kan opleveren, te weten indien aan
hem persoonlijk schuld jegens de beheerder kan worden verweten. Volgens de rechtbank kan
aan de beantwoording van deze vraag niet worden toegekomen, omdat het causaal verband
tussen daad en de door het ontslag veroorzaakte schade niet kan worden vastgesteld aangezien
het militair gezag te allen tijde zonder opgave van redenen een beheerder kan ontslaan.

236. Hof Amsterdam 6 juli 2000, LJN AO0070.
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treert zich dus – evenals de Hoge Raad in het Officier van justitie-arrest doet – op
de beantwoording van de vraag of sprake is van persoonlijke verwijtbaarheid. Het
lijkt daarbij geen hoge eisen te stellen aan de verwijtbaarheid, maar uit het ver-
volg van het arrest blijkt dat ook het hof (evenals de Hoge Raad in het Officier
van justitie-arrest) niet snel tot persoonlijke aansprakelijkheid wil concluderen.
De vorderingen tot schadevergoeding zijn afgewezen, primair wegens het ontbre-
ken van een onrechtmatige daad van de staat respectievelijk het ontbreken van
relativiteit. Maar ook indien daaraan wel zou zijn voldaan, zouden de vorderin-
gen in de ogen van het hof dienen te worden afgewezen, omdat persoonlijke ver-
wijtbaarheid niet kan worden aangenomen. Ik geef kort de belangrijkste beslis-
singen weer. 

Volgens het hof kan rechtstreekse aansprakelijkheid van de staat en de minis-
ters (op grond van kort gezegd schending van de uit onder andere art. 2 lid 4
Handvest VN voortvloeiende fundamentele beginselen en normen van eerbiedi-
ging en bescherming van leven e.d.) eerst aan de orde komen als de luchtacties
onrechtmatig zijn (r.o. 5.3.18). Naar het oordeel van het hof kan niet op voorhand
worden aangenomen dat deelname van de staat aan de luchtacties tegenover de
FRJ onrechtmatig is. Waar de aansprakelijkheid van de staat niet vaststaat, kan
evenmin worden vastgesteld dat de ministers door het besluit daartoe te nemen
onrechtmatig hebben gehandeld tegenover de slachtoffers, aldus het hof in r.o.
5.3.16. In de volgende rechtsoverweging wordt daaraan toegevoegd dat, ook al
zou (het besluit van de staat tot) deelname aan de luchtacties tegen de FRJ
onrechtmatig zijn, dat enkele feit nog geen persoonlijke verwijtbaarheid (mijn
curs.) van de ministers schept. Volgens het hof is namelijk vooralsnog voldoende
aannemelijk dat, mede gelet op de nog niet uitgekristalliseerde internationale juri-
dische discussie over de legitimiteit van acties als de onderhavige, de zeer zwaar-
wegende humanitaire overwegingen die tot het besluit aanleiding hebben gegeven
en die voor de NAVO en (een meerderheid van) de Tweede Kamer worden ge -
deeld, alsmede de zorgvuldigheid waarmee (…) het besluit is voorbereid en geno-
men, in redelijkheid voldoende disculpatie vormen. Ook de op grond van schen-
ding van humanitair (oorlogs)recht gebaseerde vorderingen jegens de staat en de
ministers persoonlijk heeft het hof afgewezen. Volgens het hof behoeft omtrent de
juistheid van de gestelde schendingen geen oordeel te worden uitgesproken,
omdat ten aanzien van de regels en normen van het humanitaire (oorlogs)recht
niet is voldaan aan het relativiteitsvereiste. Het komt er op aan dat ieder van de
appellanten persoonlijk het slachtoffer is geworden van een gebeurtenis die als
schending van humanitair (oorlogs)recht moet worden aangemerkt, maar in casu
is hieromtrent niets gesteld en dient de vordering op grond daarvan reeds te wor-
den afgewezen (r.o. 5.3.24). Toch gaat het hof in r.o. 5.3.25 nog in op de situatie
dat wel aangenomen zou zijn dat hieraan is voldaan. De vorderingen dienen ook
in dat geval te worden afgewezen, omdat persoonlijke verwijtbaarheid ontbreekt:

‘Maar ook indien jegens appellanten het humanitaire (oorlogs)recht is
geschonden en zij daardoor immateriële schade hebben geleden, waarvoor de
Staat verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden, is daarmee nog niet de
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schuld van [Geïntimeerde 1 c.s.] gegeven. Mede gelet op de in rechtsoverwe-
ging 5.3.20. tot uitgangspunt genomen doelstelling van de acties, is het enke-
le feit dat in het kader van de luchtacties het humanitair (oorlogs)recht is
geschonden, nog niet toereikend om daarvan aan de betrokken bewindslieden
persoonlijk een verwijt te kunnen maken. Dat hangt immers af van omstan-
digheden als de door de betrokkene terzake gegeven instructies, de bij hem op
het beslissende moment bestaande wetenschap en aanwezige bewustheid van
de actie en zijn mate van zeggenschap over de uitvoering daarvan. Over der-
gelijke omstandigheden heeft [Appellant 1 c.s.] niets gesteld. De in het betoog
van [Appellant 1 c.s.] besloten liggende opvatting dat deelname aan de lucht-
acties het risico van schending van humanitair (oorlogs)recht inhoudt en dat
[Geïntimeerde 1 c.s.] dit gevaar welbewust heeft aanvaard, kan niet voldoen-
de grondslag voor persoonlijke verwijtbaarheid opleveren. Het gaat er niet om
of in het algemeen dat gevaar bestaat en voor lief genomen wordt, zodat moge-
lijk de Staat verantwoordelijk is als zich dat gevaar heeft verwezenlijkt, maar
of [geïntimeerde 1], [geïntimeerde 2] en [geïntimeerde 3] er persoonlijk een
verwijt van gemaakt kan worden dat door hun handelen of nalaten een speci-
fieke schending van humanitair (oorlogs)recht is veroorzaakt.’

Uit deze overweging kan worden opgemaakt dat persoonlijke verwijtbaarheid
door het hof subjectief wordt ingevuld. Er worden in dit arrest – net als in het
Officier van justitie-arrest – hoge eisen gesteld aan het aannemen van persoonlij-
ke verwijtbaarheid: de minister dient persoonlijk daadwerkelijke wetenschap/
bewustheid te hebben gehad van de (vermeende onrechtmatige) actie, die een
specifieke schending van het (humanitair oorlogs)recht heeft veroorzaakt. Schuld
in de zin van voorwaardelijk opzet wordt door het hof niet voldoende geacht. Ik
wijs er op dat een vergelijkbare eis wordt gesteld in geval een bestuurder van een
privaatrechtelijke rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld wegens
het namens de rechtspersoon te zijn aangegaan van een overeenkomst die niet
wordt nagekomen; de Hoge Raad heeft voor deze situatie uitgemaakt dat voor-
waardelijk opzet bij de bestuurder niet voldoende is.237 Wel legt het hof in boven-
genoemde zaak in vergelijking met de rechtspraak voor functionarissen van pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen een strengere maatstaf aan, immers het hof eist
daadwerkelijk wetenschap terwijl voor functionarissen van privaatrechtelijke
rechtspersonen objectieve wetenschap voldoende is. Zoals ik al bij de bespreking
van het Officier van justitie-arrest heb opgemerkt, zou het stellen van hoge eisen
verband kunnen houden met de aard van de taak (van de officier van justitie en
van de ministers), waarbinnen de gestelde schending van de norm heeft plaatsge-
vonden. Gelet op de aard van de taak is het mijns inziens verdedigbaar onder
omstandigheden hogere eisen te stellen aan het aannemen van persoonlijk
onrechtmatig handelen (in de zin dat een ‘behoren te weten’ niet te snel mag wor-
den aangenomen). 
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237. HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766, TVVS 1994, p. 188-189, m.nt. Timmerman (Romme/Bakker).
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De vóór het Officier van justitie-arrest gewezen rechtspraak over schuld

In de vóór het Officier van justitie-arrest gewezen lagere rechtspraak is ook
steeds schuld, en in een aantal gevallen zelfs gekwalificeerde schuld, als voor-
waarde gesteld voor persoonlijke aansprakelijkheid van een orgaan/functionaris
van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Het belang van het Officier van justi-
tie-arrest is, dat de Hoge Raad daarin expliciet heeft beslist dat de in art. 6:162
BW geboden mogelijkheid van toerekening van een onrechtmatige daad op grond
van de verkeersopvattingen is uitgesloten in geval van aansprakelijkstelling van
een functionaris van een (publiekrechtelijke) rechtspersoon. De lagere recht-
spraak is grotendeels gewezen in de eerste helft van de vorige eeuw. Van een groot
aantal van de gepubliceerde zaken geef ik kort de casus en beslissing van de rech-
ter weer, om een beeld te geven van de omstandigheden waaronder de rechter per-
soonlijke aansprakelijkheid al dan niet heeft aanvaard. Bovendien kan dit inzicht
bieden in het soort zaken waarin functionarissen van publiekrechtelijke rechts-
personen in privé zijn gedagvaard tot het betalen van schadevergoeding voor
gedragingen die primair (ook) als die van de rechtspersoon hebben te gelden. 

Voordat de Hoge Raad in 1933 het Houtvester-arrest wees, had de Rechtbank
Almelo al in 1926 beslist, dat naast de gemeente een orgaan van de gemeen te
persoon lijk aansprake lijk kan zijn voor gepleegde onrecht matige handelin gen.238

In casu was een keuringsveearts persoonlijk aansprakelijk gesteld omdat hij had
geweigerd een geslachte koe ter plaatse van de slachting te keuren aangezien hij
van oordeel was dat de keuring in het openbaar slachthuis moest plaatsvinden. De
benadeelde heeft getracht zijn schade niet alleen op de gemeente maar ook op de
keuringsveearts te verhalen. De rechtbank overweegt dat de keuringsveearts per-
soonlijk aansprakelijk is indien de handeling onrechtmatig is en aan hem schuld
is te verwijten.239 In een kort geding vonnis uit 1938 moest de president van de
Rechtbank ’s-Gravenhage een beslissing geven over de persoonlijke aansprake-
lijkheid van een minister.240 Een NV had schade geleden, omdat vanwege de
Minister van Justitie was aangezegd dat zij in de uitoefening van haar bedrijf (een
autobusdienst) zou worden belet door politiedwang (bestuursdwang). In casu was
echter niet gebleken dat de Minister van Justitie aan het gelasten van de maatre -
gel – de bedrijfsbelemmering van de autobusdienst – persoonlijk schuld trof,
zodat de president de vordering niet-ontvankelijk verklaarde. In een arrest van het
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238. Rb. Almelo 20 januari 1926, NJ 1926, 985.
239. De rechtbank heeft omtrent de aansprakelijkheid van de keuringsveearts als volgt overwogen:

‘dat een handeling van zoodanig orgaan steeds in tweeërlei hoedanigheid behoort beschouwd
te worden nl. èn als eigen handeling èn als handeling van het publiekrechtelijk lichaam en dat,
indien die handeling onrechtmatig is en aan het orgaan schuld is te verwijten, het orgaan aan-
sprakelijk is voor de schade naast een eventueele aansprakelijkheid van het publiekrechtelijk
lichaam; dat dit evenzeer geldt wanneer het orgaan is gebleven binnen de grenzen van zijn
bevoegdheid, waaronder dan te verstaan zijn de zoogenaamde formeele grenzen van zijn
bevoegdheid, waarbinnen onrechtmatige handelingen kunnen verricht worden.’ Ten aanzien
van de vaststelling of er sprake was van de schuld is een bewijsopdracht verstrekt.

240. Rb. ’s-Gravenhage 14 november 1938, NJ 1939, 306.
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Hof Arnhem uit 1949 was de vraag aan de orde of een burgemeester naast de staat
persoon lijk aan spra kelijk kon worden gehouden, omdat hij in zijn hoedanig heid
van burgemeester een voor de eiser bezwa rend en beweerdelijk onjuist politie -
rapport per vergissing had doorgezonden aan de verkeerde instantie.241 Het hof
wijst er uitdrukkelijk op dat het in casu een overheidsdaad betreft en niet een
privé-hande ling van de burgemeester, omdat hij in zijn hoedanigheid het rapport
heeft doorgezon den. Het hof acht niet bewezen dat de burgemeester te kort was
ge schoten in de zorgvul digheid welke hij als burgemeester in acht moest nemen.
Doorslaggevend voor deze beslissing was het feit dat de burgemeester verplicht
was het rapport door te zenden zonder dat hij gehou den was om eerst zelfstandig
een nader onderzoek in te stel len. Alleen indien de burgemeester wist of moest
weten dat de inhoud van het rapport onjuist was (mijn cursivering; SdV), zou er
vol gens het hof sprake kunnen zijn van bij hem aanwezige schuld en zou hij in
privé naast de overheid aansprakelijk zijn voor die doorzending. De burgemees-
ter was in casu dus verplicht het rapport door te zenden. De Rechtbank
Leeuwarden moest in 1952 een beslissing geven over de aanspra kelijkheid van
een officier van justitie in privé voor door hem verstrekte inlichtingen over een
strafzaak aan de pers.242 De eiser, die verdachte was in die strafzaak, is door de
rechtbank in zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard, omdat hetgeen de officier
van justitie verweten werd, door hem uitsluitend in zijn hoedanig heid is verricht,
waarbij hij heeft gehandeld binnen de formele kring van zijn bevoegdhe den. Het
doen van mededelingen aan de pers over vermoedelijk gepleegde misdrijven of
overtre dingen valt dan wel niet onder de wettelijke omschrijving van de taak van
een officier van justitie, echter dit kan volgens de rechtbank wel als een uitvloei-
sel van die taak nuttig en gewenst zijn. Of in het concrete geval hiervan sprake is,
is een discretionaire beslissing van de officier van justitie, die hij in zijn hoeda-
nigheid neemt. Indien hij daarbij de in acht te nemen grenzen overschrijdt, dan
doet hij dat volgens de rechtbank in zijn hoedanigheid. Mijns inziens zou – in het
licht van het arrest van de Hoge Raad uit 1991 – de officier van justitie persoon-
lijk aansprake lijk zijn, indien hij informatie aan de pers zou hebben verstrekt
waarvan hij wist (of behoorde te weten) dat die onjuist was. 

Van schuld was wel sprake in de zaak die heeft geleid tot een uitspraak in 1934
van de Ktr. Bergen op Zoom.243 De marechaus see, die de handrem van een
vrachtauto moest contro leren, handelde volgens de kanton rechter op zichzelf
onrecht matig door zo plotseling de handrem aan te trekken, dat de vrachtwagen
werd beschadigd. Aansprakelijkheid zou volgens de kantonrechter slechts zijn
uitgesloten in het ondenkbare geval dat hij gehandeld zou hebben volgens een
instructie dat de nodige voorzichtigheid niet in acht hoefde te worden genomen.
Ik wijs er in dit verband op dat handelen ter uitvoering van een gegeven ambte-
lijk bevel in beginsel een rechtvaardigingsgrond voor de functionaris zal opleve-
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241. Hof Arnhem 15 november 1949, NJ 1950, 462.
242. Rb. Leeuwarden 10 april 1952, NJ 1953, 159.
243. Ktr. Bergen op Zoom 19 december 1934, NJ 1935, 1427.
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ren. De functionaris kan echter persoonlijk onrechtmatig handelen worden ver-
weten, indien hij wist dan wel behoorde te weten dat het ambtelijk bevel onbe-
voegd is gegeven en/of wist dan wel behoorde te weten dat zijn handelen tot een
onrechtmatige daad van de rechtspersoon jegens de derde zou leiden.244 Gebrek
aan zorgvuldig heid kon ook de soldaat, die ruim drie maanden na de bevrijding
een onge hoor zame winkelier in zijn benen schoot, worden verwe ten.245 De sol-
daat was dan ook persoonlijk aansprakelijk voor de door de winkelier geleden
schade. Een geval waarin de in hoedanigheid handelende functionaris ook duide-
lijk persoonlijk schuld trof, is te vinden in een uitspraak van het Hof ’s-Hertogen -
bosch uit 1953.246 De direc teur van een gemeente lijk gasbe drijf was volgens het
hof persoon lijk aanspra kelijk voor de schade door een derde geleden, omdat door
de directeur een circulaire was verstuurd gericht tot alle gasfitters van een grote
gemeen te, waarin in afbrekende zin het fabrikaat van de derde was be sproken en
een eenzijdig uitgelokt deskundigen rap port niet volledig was weergege ven. Het
gasbedrijf had naar het oor deel van het hof de betrokken algemene en bijzondere
belangen volkomen onjuist tegen elkaar afgewogen en daardoor gehandeld in
strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer jegens elkaar
heeft te betrachten. De directeur trof persoon lijk schuld, omdat hij de circulaire
had onderte kend en voor de inhoud en verspreiding daarvan verant woorde lijk
was. Uitlatingen kunnen bovendien te meer onzorgvuldig zijn als zij zijn gedaan
door een functionaris in hoedanigheid. Dit blijkt uit een door het Hof ’s-
Hertogenbosch gewezen arrest uit 1986.247 Het hof achtte de door een wethouder
gedane denigrerende uitlatingen over zigeu ners, die in hun algemeenheid onjuist
bleken, onzorgvul dig en onnodig grievend, te meer omdat de wethouder in het bij-
zonder met de begeleiding en uitvoering van het integratie-project was belast. De
uitlatingen leveren volgens het hof tevens een onrechtma tig handelen van de
gemeente op, omdat zij zijn gedaan door een wethouder in functie belast met het
integratiebeleid en zij hebben daarom in het maatschappelijk verkeer te gelden als
uitlatingen van de gemeente.

Door lagere rechters wordt voor persoonlijke aansprakelijkheid soms ook uit-
drukkelijk als voorwaarde gesteld dat de functionaris opzet, kwade trouw of ern-
stige onzorgvuldigheid kan worden verwe ten. In de gevallen waarin opzet, kwade
trouw of ernstige onzorgvuldigheid van de functionaris niet door de benadeelde
is gesteld, is de eiser in zijn vordering niet-ontvankelijk verklaard. Aan een inhou-
delijke beoordeling van de vordering komt de rechter dan niet meer toe. In een
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244. Zie bijv. Rb. Haarlem 30 december 1947, NJ 1948, 714, waarin is beslist dat het feit dat een
politie-rechercheur op ambtelijk bevel een ambtsedig proces-verbaal heeft opgemaakt, dat een
naderhand onjuist gebleken beschuldiging jegens een derde bevatte, geenszins uitsluit dat de
politie-rechercheur jegens die derde persoonlijk aansprakelijk is, namelijk indien aan hem
persoonlijk schuld jegens die derde kan worden verweten. Zie ook Rb. Maastricht 18 februari
1954, NJ 1954, 709 en Rb. Maastricht 10 februari 1947, NJ 1947, 530.

245. HR 30 januari 1953, NJ 1953, 247.
246. Hof ’s-Hertogenbosch 3 december 1953, NJ 1954, 316.
247. Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1986, NJ 1987, 48.
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aantal van deze uitspraken was de vraag aan de orde of een minister persoonlijk
aansprakelijk kon worden gesteld voor handelen of nalaten in hoedanigheid
gepleegd. Zo heeft de president van de Rechtbank ’s-Gravenhage in 1946 de vor-
dering tegen de Minis ter van Sociale Zaken niet-ontvanke lijk verklaard.248 De
betreffende norm kon vol gens de presi dent alleen door de over heid worden over -
tre den, terwijl van hande len te kwader trouw of in ernsti ge mate zorgeloos han-
delen niet was gebleken.249 Alleen in dat geval had de minister per soon lijk aan-
sprakelijk kunnen zijn.250 In 1952 heeft de presi dent van de Rechtbank ’s-Gra -
venhage een soortgelijke beslissing gegeven. De vraag was of het gedurende
maanden als zogenaamde passanten in het huis van bewaring gedetineerd houden
van een groot aantal TBS-ers (ex art. 37-37a Sr. ter beschikking van de regering
gestelde personen) een onrechtmatige daad van de staat en/of van de Minister van
Justitie zou opleveren.251 De president achtte de vordering tegen de minister niet-
ontvankelijk, omdat er niet was gesteld dat er sprake zou zijn van te kwader trouw
of in ernstige mate zorge loos handelen. Overigens strandde ook de vordering
tegen de staat, omdat de detentie gezien de omstandigheden niet onrechtmatig
was. De president van de Recht bank ’s-Gravenhage heeft in 1948 de vorde ringen
tegen de Minis ter van Econo mische Zaken en tegen de direc teur van het Rijks -
bureau voor Textiel niet-ontvanke lijk verklaard, omdat zij handel den als orga nen
van de staat – niet in privé – terwijl niet was gesteld dat zij opzet telijk de voor -
schriften anders hadden toegepast dan zij van oordeel waren te moeten doen.252

Ten slotte vermeld ik een door het Hof ’s-Gravenhage gewezen arrest uit 1948.253

De vorde ring tegen de minis ter per soon lijk is afgewe zen, omdat – nu het hem ver-
weten gedrag (intrekken van een besluit) alleen in zijn kwaliteit van Minister van
Financiën kan zijn gedaan – van persoonlijke aansprakelijkheid alleen sprake kan
zijn wanneer te kwader trouw of in ernstige mate zorgeloos is gehandeld, wat vol-
gens het hof niet is gesteld.254
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248. Rb. ’s-Gravenhage 17 juni 1946, NJ 1946, 571.
249. De norm die zou zijn geschonden was art. 6 van de Arbeidsbemiddelingswet 1930, welke

bepaalt dat organen der openbare arbeidsbemiddeling geen bemiddeling verlenen tot het plaat-
sen van werkzoekenden in het bedrijf of de onderneming waar een werkstaking heerst. De
strekking van deze bepaling is volgens de Memorie van Toelichting dat de overheid door het
verlenen van arbeidsbemiddeling geen invloed zal uitoefenen op het verloop van een strijd tus-
sen arbeiders en werkgevers.

250. Opgemerkt moet worden dat de Hoge Raad reeds in 1903 heeft beslist dat in geval de norm
alleen tot de rechtspersoon is gericht persoonlijke aansprakelijk heid slechts kan worden aan-
genomen indien de hande lende functionaris zorgeloosheid of kwade trouw bij de uitvoering
van zijn taak kan worden verwe ten. In casu had B&W geweigerd om een bouw vergunning af
te geven. Vol gens de Hoge Raad kon dit niet leiden tot persoonlij ke aansprakelijkheid van de
leden van B&W, behalve indien er sprake zou zijn van kwade trouw aan de zijde van B&W,
immers in dat geval handelen zij in strijd met de maat schap pe lijke betame lijk heid: HR 26 juni
1903, W 7938.

251. Rb. ’s-Gravenhage 19 juli 1952, NJ 1953, 18.
252. Rb. ’s-Gravenhage 18 oktober 1948, NJ 1949, 106.
253. Hof ’s-Gravenhage 28 januari 1948, NJ 1948, 388.
254. Ook de staat werd niet aanspra kelijk geacht, omdat de minister vol gens het hof wel bevoegd

was tot het intrekken van het omstre den be sluit.
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Ook in sommige procedures tegen andere organen of functiona ris sen van pu -
bliekrechte lijke rechtsperso nen dan ministers eist de lagere rechter kwade trouw
of ernstige zorgeloosheid. In een vonnis uit 1942 oordeelde de Recht bank Dor -
drecht dat de burgemeester slechts persoonlijk aanspra kelijk  zou zijn indien hem
persoonlijke zorgeloos heid of kwade trouw bij de uitvoering van zijn taak als bur-
gemeester kon worden verwe ten.255 Bovendien moest die taak met zich brengen
dat hij verplicht was ‘voor een richtige bewaring’ van de eigendommen van de
benadeelde zorg te dragen. Ook de Rechtbank Amsterdam legde in een uitspraak
uit 1959 een zware maatstaf aan.256 In casu had het hoofd van politie op Curaçao
een uitzettingsbevel uitgevaar digd tegen eiser en was eiser genoodzaakt de Ne -
der landse Antillen te verla ten na vergeefs een beroep op de Gouverneur te heb-
ben gedaan. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat het hoofd van poli tie en de
Gouverneur dusdanige zorgeloosheid kan worden verwe ten bij het hanteren van
de in geding zijnde wettelijke rege lingen, dat zij daarvoor persoonlijk aansprake-
lijk kunnen worden gesteld. Ten slotte vermeld ik een arrest van het Hof ’s-Gra -
venhage uit 1947. Het hof heeft daarin de vorderingen tegen de Voorzitter,
secreta ris en leden van de Persraad in privé afgewezen, omdat de norm die zou
zijn geschonden alleen voor hen in hun hoedanigheid geldt en niet gesteld is dat
zij individueel te kwader trouw of in ernstige mate zorgeloos hebben gehan -
deld.257 Hen werd in casu verweten beperkende voorschriften ten aanzien van de
omvang van een weekblad te hebben uitgevaardigd.

Conclusie

Uit de besproken rechtspraak kan worden geconcludeerd dat persoonlijke aan-
sprakelijkheid van functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen tot nu
toe slechts zelden is aangenomen. De Hoge Raad vereist persoonlijk onrechtma-
tig handelen en persoonlijke verwijtbaarheid, maar lijkt dit niet snel te willen aan-
nemen. In veel gevallen heeft de lagere rechter gekwalificeerde schuld geëist dan
wel expliciet (objectieve) wetenschap (van de onrechtmatigheid van de hande-
ling) als voorwaarde gesteld voor het aannemen van schuld. Als gezegd vind ik
het stellen van hoge eisen in dit soort gevallen – waarin het gaat om handelen dat
slechts in kwaliteit kan worden verricht – terecht, maar liggen deze eisen mijns
inziens reeds besloten in de zorgvuldigheidsnorm in de vorm van (geobjectiveer-
de) wetenschap (van het begaan van de onrechtmatige daad door de rechtsper-
soon) dat de functionaris moet hebben gehad. Het betreft handelen dat primair
heeft te gelden als onrechtmatig handelen van de rechtspersoon en een functio-
naris kan in mijn optiek eerst persoonlijk aansprakelijk zijn indien hij persoonlijk
onrechtmatig jegens de derde heeft gehandeld èn hem daarvan een verwijt kan
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255. Rb. Dordrecht 18 maart 1942, NJ 1942, 737.
256. Rb. Amsterdam 20 januari 1959, NJ 1959, 234.
257. Hof ’s-Gravenhage 2 juni 1947, NJ 1948, 507. Het hof heeft bovendien geoordeeld dat er door
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worden gemaakt. De lagere rechter lijkt zich bij de beoordeling van de vordering
echter te beperken tot beantwoording van de vraag of de functionaris/het orgaan
persoonlijke schuld treft; de vraag of persoonlijk onrechtmatig is gehandeld is in
geen van de uitspraken expliciet aan bod gekomen.

3.3.2.2 Aansprakelijkheid wegens (feitelijk) leidinggeven/nalaten

De rechtspraak over persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van
publiekrechtelijke rechtspersonen is schaars te noemen, maar dit geldt vooral
voor de situatie dat de functionaris wordt aangesproken in zijn hoedanigheid van
leidinggevende. In vrijwel alle van de hiervoor besproken (gepubliceerde) zaken
gaat het om een eigen handelen van de functionaris dat de onrechtmatige daad
van de rechtspersoon heeft veroorzaakt. Hoe dient de rechter echter te oordelen
over de situatie dat de functionaris wordt verweten het handelen van onderge-
schikten of anderen in de organisatie, dat als een onrechtmatige daad van de
rechtspersoon kan worden aangemerkt, te hebben bewerkstelligd dan wel ten-
minste te hebben toegelaten? In slechts één zaak ging het (ook) in zekere zin om
deze vorm van aansprakelijkheid, die ik zou willen aanduiden als aansprakelijk-
heid wegens (feitelijke) leidinggeven c.q. nalaten in te grijpen in het handelen van
anderen. Ik doel op het arrest van het Hof Amsterdam uit 2000, inzake de per-
soonlijke aansprakelijkheid van drie (oud) ministers door enkele slachtoffers van
de oorlog in voormalig Joegoslavië voor de door hen geleden immateriële scha-
de.258 Eén van de verwijten die de ministers is gemaakt, betreft naar de kern geno-
men (feitelijke) leidinggeven aan een – vermeende – onrechtmatige daad van de
staat, namelijk de vraag of de ministers een persoonlijk verwijt kan worden
gemaakt dat bij de luchtacties het humanitair (oorlogs)recht zou zijn geschonden
door de Nederlandse staat. Nu de ministers niet persoonlijk de luchtacties (waar-
bij het humanitair (oorlogs)recht zou zijn geschonden) hebben uitgevoerd, gaat
het dus in feite om een vraag van secundaire aansprakelijkheid wegens (feitelijk)
leidinggeven c.q. nalaten.259 Het hof heeft de vorderingen jegens de staat en de
ministers, gebaseerd op schending van humanitair (oorlogs)recht afgewezen, in
geval van de ministers óók wegens het ontbreken van persoonlijke verwijtbaar-
heid. Aangezien de overweging van het hof in dit verband interessant is, geef ik
deze (wederom) volledig weer:

‘Maar ook indien jegens appellanten het humanitaire (oorlogs)recht is ge -
schonden en zij daardoor immateriële schade hebben geleden, waarvoor de
Staat verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden, is daarmee nog niet de
schuld van [Geïntimeerde 1 c.s.] gegeven. Mede gelet op de in rechtsoverwe-
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258. Hof Amsterdam 6 juli 2000, LJN AO0070.
259. Het eerste verwijt dat de ministers werd gemaakt – (het besluit tot) deelname van de Neder -

landse regering aan de NAVO-acties jegens de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) zou on -
rechtmatig zijn – betreft daarentegen wel een eigen handelen van de ministers als lid van de
regering.
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ging 5.3.20. tot uitgangspunt genomen doelstelling van de acties, is het enke-
le feit dat in het kader van de luchtacties het humanitair (oorlogs)recht is
geschonden, nog niet toereikend om daarvan aan de betrokken bewindslieden
persoonlijk een verwijt te kunnen maken. Dat hangt immers af van omstan-
digheden als de door de betrokkene terzake gegeven instructies, de bij hem op
het beslissende moment bestaande wetenschap en aanwezige bewustheid van
de actie en zijn mate van zeggenschap over de uitvoering daarvan (mijn cur-
sivering, SdV). Over dergelijke omstandigheden heeft [Appellant 1 c.s.] niets
gesteld. De in het betoog van [Appellant 1 c.s.] besloten liggende opvatting
dat deelname aan de luchtacties het risico van schending van humanitair (oor-
logs)recht inhoudt en dat [Geïntimeerde 1 c.s.] dit gevaar welbewust heeft
aanvaard, kan niet voldoende grondslag voor persoonlijke verwijtbaarheid
opleveren. Het gaat er niet om of in het algemeen dat gevaar bestaat en voor
lief genomen wordt, zodat mogelijk de Staat verantwoordelijk is als zich dat
gevaar heeft verwezenlijkt, maar of [geïntimeerde 1], [geïntimeerde 2] en
[geïntimeerde 3] er persoonlijk een verwijt van gemaakt kan worden dat door
hun handelen of nalaten een specifieke schending van humanitair (oorlogs) -
recht is veroorzaakt.’

Wat opvalt is dat het hof uitdrukkelijk aangeeft dat het antwoord op de vraag of
de ministers een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt van de vermeende
schending van het humanitair (oorlogs)recht afhangt van de omstandigheden.
Daarbij moet volgens het hof onder meer worden gedacht aan: 1) de door de
minister terzake gegeven instructies, 2) de op het beslissende moment bestaande
wetenschap en aanwezige bewustheid van de actie, 3) de mate van zeggenschap
over de uitvoering van de actie. In de laatste twee omstandigheden zijn de voor-
waarden te herkennen die meer in het algemeen ook op andere rechtsgebieden
voor het aannemen van (persoonlijke) aansprakelijkheid wegens (feitelijke) lei-
dinggeven/nalaten gelden, te weten – kort gezegd – kennis en macht. Wel zij aan-
getekend dat niet alleen relevant is dat de functionaris/bewindspersoon kennis
had van de actie, maar óók van het feit dat daardoor het humanitair (oorlogs)recht
wordt geschonden. De functionaris dient te beschikken over de (objectieve)
wetenschap van het feit dat de staat deze onrechtmatige daad begaat en daarvoor
is in een geval als het onderhavige kennis van het aan de rechtspersoon toegere-
kende feitelijke handelen èn van de schending van een verplichting jegens een
derde vereist. In dat geval kan van de functionaris worden verlangd dat hij – zo
hij daartoe in staat is – maatregelen treft ter voorkoming dan wel beëindiging van
die gedragingen (de derde door het hof genoemde omstandigheid). Het nalaten
dergelijke maatregelen te treffen, maakt dat de functionaris een persoonlijk
onrechtmatig nalaten kan worden verweten. Uit het vervolg van de rechtsoverwe-
ging kan worden opgemaakt dat het hof de kennis-eis in voormelde zin heeft
opgevat: dat deelname aan de luchtacties het risico van schending van humanitair
(oorlogs)recht inhoudt en dat de minister dit gevaar welbewust heeft aanvaard
(met andere woorden: schuld in de zin van voorwaardelijk opzet heeft), kan vol-
gens het hof immers niet voldoende grondslag voor persoonlijke verwijtbaarheid
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opleveren. De minister dient dus persoonlijk daadwerkelijke wetenschap/bewust-
heid te hebben gehad dat de (vermeende onrechtmatige) actie een schending van
het (humanitair oorlogs)recht heeft veroorzaakt. De eerste door het hof genoem-
de omstandigheid – de door de minister terzake gegeven instructies – kan twee
betekenissen hebben. Het kan een mogelijke grondslag zijn voor individuele dis-
culpatie, namelijk indien is gehandeld tegen een uitdrukkelijk gegeven instructie
van minister in. Maar het kan ook een extra argument zijn voor het aannemen van
persoonlijke aansprakelijkheid, indien de minister zelf opdracht heeft gegeven tot
het uitvoeren van de actie. Aan de derde voorwaarde voor aansprakelijkheid
(mate van zeggenschap over de uitvoering) wordt dan in feite niet toegekomen.

Naast kennis kan (de mate van) zeggenschap/macht een struikelblok zijn voor
het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid, vooral in geval de functionaris
deel uitmaakt van een college c.q. een bestuursorgaan dat door meer ambtsdra-
gers wordt ‘bemenst’. De vraag is immers in hoeverre een ambtsdrager in staat
kan worden geacht maatregelen te treffen indien sprake is van het (onrechtmatig)
optreden van een mede-ambtsdrager en/of diens ondergeschikte(n). Vooropge -
steld zij dat in geval het besluit van het bestuursorgaan heeft te gelden als een
onrechtmatige daad van de rechtspersoon geen sprake kan zijn van aansprake-
lijkheid wegens (feitelijk) leidinggeven, immers de ambtsdrager heeft deelgeno-
men aan de besluitvorming en heeft dus zelf feitelijk gehandeld.260 Maar indien
het feitelijk handelen van een mede-ambtsdrager en/of diens ondergeschikten als
een onrechtmatige daad van het bestuursorgaan en daarmee van de rechtspersoon
heeft te gelden, kan naast het ontbreken van wetenschap (zoals hiervoor bespro-
ken) ook de (mate van) zeggenschap een struikelblok zijn voor het aannemen van
persoonlijke aansprakelijkheid. In hoeverre heeft de functionaris immers zeggen-
schap (gehad) over het plaatsvinden van de feitelijke gedragingen die de onrecht-
matige daad van de rechtspersoon opleveren? Het feit dat de onrechtmatige han-
delingen plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden onder verantwoordelijk-
heid van een mede-ambtsdrager kan in de weg staan aan persoonlijke aansprake-
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260. In geval een besluit van het bestuursorgaan als een onrechtmatige daad van de rechtspersoon
heeft te gelden, zal dit – zoals eerder aan de orde is geweest – eerst als een persoonlijk on -
rechtmatig handelen kunnen worden aangemerkt indien de ambtsdrager wist dan wel behoorde
te weten dat hierdoor een onrechtmatige daad jegens een derde wordt begaan. Aangezien
persoonlijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad een individuele aansprake -
lijkheid betreft, dient in geval van een college deze (objectieve) wetenschap ten aanzien van
iedere ambtsdrager te worden vastgesteld en kan iedere ambtsdrager – in het kader van de
vraag of hem van zijn (persoonlijke) onrechtmatige gedraging een verwijt kan worden gemaakt
– gronden ter disculpatie aanvoeren. Vgl. Hof ’s-Gravenhage 2 juni 1947, NJ 1948, 507. In casu
werd de voorzitter, secreta ris en leden van de Persraad verweten beperkende voorschriften ten
aanzien van de omvang van een weekblad te hebben uitgevaardigd. De vorderingen zijn door
het hof afgewezen, omdat de norm die zou zijn geschonden alleen voor hen in hun hoeda -
nigheid geldt en niet gesteld is dat zij individueel te kwader trouw of in ernstige mate zorgeloos
hebben gehan deld. Het hof heeft bovendien geoordeeld dat er door de Persraad niet on -
rechtmatig is gehandeld, omdat art. 16 Tijdelijk Persbesluit zo moet worden uitgelegd, dat de
Persraad bevoegd was tevens de omvang van het weekblad te bepalen.
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lijkheid. Zo zal bijvoorbeeld de minister van VROM in de Joegoslavië-zaak in
beginsel niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden, ook niet wan-
neer het hof wel zou hebben aangenomen dat de Nederlandse staat een onrecht-
matige daad had begaan. De uitvoering van de luchtacties, waarbij de vermeende
schending van het humanitaire (oorlogs)recht heeft plaatsgevonden, is immers
geschied onder verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie. Verdedigbaar
is dat indien de Minister van VROM op de hoogte is (geraakt) van de vermeende
schending, hij – op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid – in ieder geval bij
zijn ambtsgenoot erop aan dient te dringen dat maatregelen ter beëindiging van
dat handelen worden getroffen.

3.3.2.3 Een bijzondere aansprakelijkheidspositie voor politieke ambtsdragers?

De hiervoor besproken uitspraak van het Hof Amsterdam is vrij bijzonder, omdat
het (zeker de laatste paar decennia) zelden voor komt dat een minister door een
derde persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor door hem geleden schade. De
vraag kan worden gesteld of – mede gelet op het feit dat een minister politieke
verantwoordelijkheid draagt – andere normen voor de beoordeling van de vorde-
ring dienen te gelden of dat persoonlijke aansprakelijkheid zelfs helemaal zou
moeten zijn uitgesloten. Geldt voor politieke ambtsdragers, zoals ministers en
wethouders, met andere woorden een andere aansprakelijkheidspositie dan voor
andere functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen (en van privaat-
rechtelijke rechtspersonen), dan wel zouden voor hen andere aansprakelijkheids-
normen moeten gelden? 

Vooropgesteld zij dat ministers en staatssecretarissen ingevolge art. 71 Gw
parlementaire onschendbaarheid genieten. Dit betekent dat zij niet in rechte kun-
nen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergaderingen van
de Staten-Generaal of van commissies daaruit hebben gezegd of aan deze schrif-
telijk hebben overgelegd. Er geldt in zoverre een civielrechtelijke (en strafrechte-
lijke) immuniteit in deze specifieke omstandigheden. In de Provinciewet en
Gemeentewet is een vergelijkbare immuniteit voor onder meer de commissaris-
sen van de Koningin, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders gewaarborgd
(zie art. 22 en 57 Provw en art. 22 en 57 Gemw). 

Hoe moet nu worden geoordeeld over schadevergoedingsacties van derden
jegens dergelijke politieke ambtsdragers voor gedragingen die buiten deze immu-
niteit vallen? Is op hen de onrechtmatige daadsregeling onverkort van toepassing?
In de literatuur wordt er in het algemeen vanuit gegaan dat dit het geval is.261

Alleen vorderingen tot schadevergoeding van een benadeelde derde die verband
houden met de vervolging en berechting van een minister op grond van de Wet op
de ministeriële verantwoordelijkheid of wegens het begaan van ambtsdelicten
dienen ingevolge art. 36 Wet ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv) respectie-
velijk art. 76 lid 3 Wet RO bij uitsluiting door de Hoge Raad te worden behan-
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deld.262 Voor alle overige gevallen geldt óók voor politieke ambtsdragers het
gewone civiele aansprakelijkheidsrecht. 

Broeksteeg heeft echter verdedigd dat de onrechtmatige daad niet van toepas-
sing is op ministers en – onder omstandigheden – op leden van het college van
B&W. Hij betoogt in zijn proefschrift dat de onrechtmatige daad vanuit de
gedachte ‘lex specialis derogat legi generali’ niet van toepassing is c.q. zou moe-
ten zijn.263 Volgens hem zijn er specifieke aansprakelijkheidsregelingen (geweest)
die in de weg staan aan het aannemen van een civielrechtelijke aansprakelijkheid
van ministers en collegeleden. Broeksteeg beroept zich ten aanzien van de posi-
tie van ministers in de eerste plaats op de hiervoor genoemde regeling van art. 36
Wmv. Uit het feit dat de wetgever deze specifieke schadevergoedingsactie voor
benadeelde derden heeft ingesteld voor de situatie dat de minister wordt vervolgd
voor een bij de Wmv strafbaar gesteld feit (thans neergelegd in art. 355 en 356
Sr), leidt Broeksteeg af dat de gewone onrechtmatige daadsregeling niet van toe-
passing is op ministers. Mijns inziens kan deze conclusie daaruit niet worden
getrokken. Het is goed te begrijpen dat de wetgever voor dit specifieke geval,
namelijk dat de minister wordt vervolgd en berecht voor een feit dat ziet op de
zogenaamde strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid (naleving van de
Grondwet en andere wetten), ervoor heeft gekozen óók vorderingen tot schade-
vergoeding die hiermee verband houden door hetzelfde college – namelijk de
Hoge Raad – te laten berechten. Hieruit kan mijns inziens niet een verderstrek-
kende bedoeling van de wetgever worden afgeleid. Ook het tweede argument van
Broeksteeg dat de onrechtmatige daad niet op ministers van toepassing is, snijdt
naar mijn oordeel geen hout. Volgens hem kan ook uit de wetsgeschiedenis van
het inmiddels vervallen art. 37 Wmv, waarin een specifieke regeling voor de per-
soonlijke aansprakelijkheid van ministers werd aangekondigd (maar die er nooit
is gekomen), worden afgeleid dat de wetgever geen toepasselijkheid van de alge-
mene civielrechtelijke aansprakelijkheid heeft gewild. Dit artikel zag op de
comptabele, financiële aansprakelijkheid en dus interne aansprakelijkheid van
ministers jegens de Staat (voor financieel beheer en bestuur). Het artikel repte
niet van de aansprakelijkheid jegens derden. Het artikel bepaalde dat de ‘gelde-
lijke verantwoordelijkheid’ van de Hoofden der Ministeriële Departementen door
een nadere wet zou worden geregeld. Het gaat mijns inziens te ver hieruit de con-
clusie te trekken dat de wetgever geen onderscheid lijkt te hebben gemaakt tus-
sen comptabele en civiele aansprakelijkheid en dat dus art. 6:162 BW niet van
toepassing zou zijn.264
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262. Zie ook Bovend’Eert 2002, p. 21.
263. Broeksteeg 2004, p. 236-239 en 292-293.
264. Zeker gelet op het feit dat de nadere regeling waarop art. 37 Wmv doelde – de Comptabi -

liteitswet 1927 – uitsluitend ziet op de comptabele verantwoordelijkheid van de minister, de
verantwoordelijkheid van ministers voor de rechtmatigheid van uitgaven en ontvangsten en
voor de juistheid van volledigheid van het jaarverslag. Zie over de comptabele ministeriële ver-
antwoordelijkheid verder Broeksteeg 2004, hoofdstuk 6.
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Ten aanzien van de aansprakelijkheidspositie van gemeentebestuurders maakt
Broeksteeg een onderscheid tussen (financiële) handelingen die zij in hun ambt
hebben begaan en andere handelingen. Voor de eerste categorie is volgens
Broeksteeg nimmer persoonlijke aansprakelijkheid mogelijk. Hij wijst daarbij op
de comptabele, financiële aansprakelijkheidsbepalingen, die bij de herzienings-
operatie van de Gemeentewet in 2002 inmiddels zijn geschrapt.265 Deze regelin-
gen zien op de interne aansprakelijkheid jegens de gemeente die verband houden
met begrotingsperikelen (financieel beheer en bestuur). De wetgever wenst deze
aansprakelijkheid niet (meer) aan te nemen, aldus Broeksteeg. Voor (financiële)
handelingen die zij niet in hun ambt hebben begaan, kunnen bestuurders wel
civielrechtelijk aansprakelijk worden gesteld jegens de gemeente of jegens der-
den, aldus Broeksteeg. Het ambt handelt dan niet, maar de ambtsdrager handelt
dan voor zichzelf, zo stelt hij. Mijns inziens is dit laatste niet beslissend; ook als
sprake is van een handelen van het ambt (dus als de ambtsdrager in hoedanigheid
is opgetreden), zou persoonlijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige
daad – afhankelijk van de aard van de aansprakelijkheid – kunnen bestaan. Als
het verwijt is gelegen in de begrotingsfeer, kan inderdaad van persoonlijke aan-
sprakelijkheid geen sprake meer zijn. Voor andere gevallen legt de wet geen
beperkingen op.

Ik wijs er ten slotte op dat uit de hiervoor besproken jurisprudentie kan wor-
den opgemaakt dat ook de rechter van oordeel is dat de regeling van de onrecht-
matige daad gewoon op politieke ambtsdragers van toepassing is. Ik licht er twee
uitspraken uit. In zijn arrest uit 2000 inzake de schadevergoedingsactie van enke-
le slachtoffers van de oorlog in voormalig Joegoslavië jegens drie (oud)ministers
in privé, heeft het Hof Amsterdam de vorderingen aan de hand van de normale
regels van de onrechtmatige daad beoordeeld. Ook uit een arrest van de Hoge
Raad uit 2006 inzake de aansprakelijkheid van een gemeente en haar burgemees-
ter in privé voor vermeende onrechtmatige voorbereidingshandelingen bij een
bestemmingsplan (dat inmiddels formele rechtskracht had gekregen), kan worden
afgeleid dat de rechter de onrechtmatige daadsregeling van toepassing acht.266

Weliswaar is de rechter in dit geval aan een inhoudelijke beoordeling van de vor-
dering tot schadevergoeding niet toegekomen, de rechter heeft daarin ook niet
aangegeven dat de onrechtmatige daadsregeling niet van toepassing zou zijn op
de schadevergoedingsactie jegens de burgemeester in privé. Ik kom op dit arrest
in paragraaf 3.3.3 nog terug. En ook in de oudere jurisprudentie, die hiervoor in
de paragraaf over schuld besproken, is de onrechtmatige daadsregeling steeds
door de rechter op politieke ambtsdragers toegepast. Ik concludeer dan ook dat de
onrechtmatige daad in beginsel onverkort van toepassing is op politieke ambts-
dragers. 
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265. Er gelden overigens voor het geval van uitgaven bij dringende spoed die later niet worden
goedgekeurd nog wel financiële aansprakelijkheden. Ook dit betreft een interne aan -
sprakelijkheid, zie art. 210 Gemw en art. 214 Provw. 

266. HR 9 juni 2006, LJN AV6031.
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3.3.2.4 Conclusie

Er is maar weinig jurisprudentie over persoonlijke aansprakelijkheid van (leiding -
gevende) functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen. Er zijn slechts
enkele arresten van de Hoge Raad gepubliceerd waarin de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van een (leidinggevende) functionaris van een publiekrechtelijke
rechtspersoon aan de orde was. In het Houtvester-arrest uit 1933 besliste de Hoge
Raad dat aansprakelijkheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon de persoon-
lijke aansprakelijkheid van de handelende functionaris niet uitsluit. De functio-
naris moet persoonlijk onrechtmatig hebben gehandeld en hem moet persoonlij-
ke schuld treffen. Er kàn dus een dubbele aansprakelijkheid intreden, maar dit
hoeft niet, hetgeen de Hoge Raad in een arrest uit 1951 nog eens uitdrukkelijk
heeft bevestigd. In het Officier van justitie-arrest uit 1991 heeft de Hoge Raad het
schuldvereiste nader ingevuld door te beslissen dat voor persoonlijke aansprake-
lijkheid schuld in de zin van persoonlijke verwijtbaarheid is vereist. Een onrecht-
matige gedraging kan niet op grond van de verkeersopvattingen ex art. 6:162 lid
3 BW aan de handelende functionaris worden toegerekend, zoals dat wel bij de
rechtspersoon mogelijk is. In 2006 is het laatste arrest van de Hoge Raad inzake
de persoonlijke aansprakelijkheid van een functionaris van een publiekrechtelij-
ke rechtspersoon gewezen. Tot een inhoudelijke beoordeling van de vordering tot
schadevergoeding is het echter niet gekomen.267 Er zijn dus maar weinig arresten
van de Hoge Raad verschenen. Echter, ook de (gepubliceerde) lagere rechtspraak
over dit onderwerp is schaars te noemen en dateert bovendien – op één belangrij-
ke uitzondering na – voornamelijk uit de eerste helft van de vorige eeuw.

Een eerste opvallend punt dat de rechtspraak laat zien, is dat persoonlijke aan-
sprakelijkheid tot toe nu slechts zelden is aangenomen. In de gevallen waarin wel
aansprakelijkheid is aangenomen, was sprake van evident persoonlijk onrecht-
matig handelen jegens de derde en/of was er een norm geschonden die tot een
ieder is gericht. In de meeste zaken werd de functionaris echter een handelen of
nalaten verweten dat alleen in hoedanigheid/kwaliteit kan worden verricht – een
situatie van secundaire aansprakelijkheid dus – en in die gevallen blijkt de rech-
ter minder gemakkelijk tot persoonlijke aansprakelijkheid te concluderen. De
rechter lijkt aan het aannemen van deze vorm van aansprakelijkheid hoge eisen te
stellen. Zo heeft ons hoogste rechtscollege in het Officier van justitie-arrest wel-
iswaar ‘slechts’ persoonlijke verwijtbaarheid als voorwaarde gesteld, waaraan in
beginsel ook bij lichte schuld kan zijn voldaan, toch kan uit de beoordeling wor-
den opgemaakt, dat van persoonlijke verwijtbaarheid van de officier van justitie
eerst bij heel ernstige fouten sprake zou zijn geweest. In de lagere rechtspraak is
zelfs vaak gekwalificeerde schuld geëist dan wel expliciet (objectieve) weten-
schap (van de onrechtmatigheid van de handeling) als voorwaarde gesteld voor
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267. De gedragingen die de functionaris in kwestie – een burgemeester – werden verweten, hingen
namelijk nauw samen met een besluit van de gemeente dat (inmiddels) formele rechtskracht
had gekregen en konden derhalve niet meer op hun onrechtmatigheid worden getoetst.

HOOFDSTUK 3



het aannemen van schuld. Ook in de literatuur is voor een strenge schuldnorm
gepleit.268 Aangezien het in dit soort gevallen om secundaire aansprakelijkheid
gaat, is het mijns inziens terecht dat hoge eisen worden gesteld aan het aannemen
van persoonlijke aansprakelijkheid. Ik meen echter dat de hoge eisen reeds beslo-
ten liggen in de zorgvuldigheidsnorm, waaraan het handelen van de functionaris
moet worden getoetst.269 Het gaat om handelen dat primair heeft te gelden als
onrechtmatig handelen van de rechtspersoon. Mijns inziens kan de handelende
functionaris eerst als secundair dader worden aangemerkt, indien hij wist dan wel
behoorde te weten dat de rechtspersoon een onrechtmatige daad zal begaan; in dat
geval heeft hij – door toch te handelen270 – persoonlijk in strijd gehandeld met de
jegens de derde in acht te nemen maatschappelijke betamelijkheid. Daarvan zal
hem doorgaans (behoudens disculpatiegronden) een verwijt kunnen worden
gemaakt. Een functionaris kan eerst persoonlijk aansprakelijk zijn indien hij èn
persoonlijk onrechtmatig jegens de derde heeft gehandeld èn hem daarvan een
verwijt kan worden gemaakt. In de rechtspraak wordt de vraag of persoonlijk
onrechtmatig is gehandeld echter veelal niet apart beantwoord; de rechter legt
zich bij de beoordeling van de vordering doorgaans toe op beantwoording van de
vraag of de functionaris/het orgaan persoonlijke schuld treft. Voorts merk ik op
dat – hoewel de Hoge Raad ‘slechts’ schuld c.q. persoonlijke verwijtbaarheid als
voorwaarde stelt – het resultaat in veel zaken er toch vaak neerkomt dat ofwel
objectieve wetenschap niet voldoende is voor persoonlijke aansprakelijkheid of -
wel zeer hoge eisen worden gesteld aan het aannemen van persoonlijke verwijt-
baarheid. In zoverre lijkt persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van
publiekrechtelijke rechtspersonen dus nòg terughoudender te worden beoordeeld
dan de aansprakelijkheid van functionarissen van privaatrechtelijke rechtsperso-
nen. De aard van de taak (in het kader waarvan de (gestelde) schending van de
norm heeft plaatsgevonden) kan mijns inziens rechtvaardigen dat voor het aanne-
men van persoonlijke (secundaire) aansprakelijkheid van functionarissen van
publiekrechtelijke rechtspersonen onder omstandigheden hogere eisen worden
gesteld (in de zin dat nog minder snel mag worden aangenomen dat is voldaan aan
de voorwaarde dat de functionaris behoorde te weten dat (mede) door zijn gedrag
de rechtspersoon een onrechtmatige daad jegens de derde begaat).271 Ook het oor-
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268. Zie o.a. Klaassen 2000, p. 17. Anders: Hoekzema 2000, p. 176.
269. Zie ook Kortmann 1992, p. 798, die bepleit dat eerst in geval sprake is van opzet of bewuste

roekeloosheid de functionaris onrechtmatig handelt. Vgl. Oldenhuis 2001, p. 299.
270. Of – in geval de functionaris feitelijk leidinggeven wordt verweten – na te laten maatregelen te

treffen ter beëindiging dan wel voorkoming van het onrechtmatige gedrag, terwijl de functio-
naris daartoe wel bevoegd en in staat was.

271. Overigens meen ik dat de aard van de rechtspersoon – publiekrechtelijk of privaatrechtelijk –
in dit verband op zichzelf geen verschil zou moeten maken; ook privaatrechtelijke rechtsper-
sonen kunnen immers publiekrechtelijke taken vervullen. Op de verschillen in persoonlijke
aansprakelijkheid tussen functionarissen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechts-
personen en de vraag of dit terecht is kom ik in het laatste hoofdstuk nog terug.
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deel van de Hoge Raad in het Houtvester-arrest, dat voor persoonlijke aansprake-
lijkheid schuld is vereist, kan hierdoor worden verklaard: nu het in casu ging om
een gevaarzettende activiteit (afbranden van heide) mogen juist hogere eisen aan
de door de functionaris te betrachten zorgvuldigheid worden gesteld. 

Een tweede punt dat bij lezing van de rechtspraak opvalt, is dat het in bijna
alle gevallen gaat om een eigen handelen dat de functionaris wordt verweten. Er
is slechts één uitspraak, waarin functionarissen zijn aangesproken in hun leiding-
gevende functie. Het gaat natuurlijk om het Joegoslavië-arrest van het Hof
Amsterdam uit 2000, waarin drie (oud)ministers door slachtoffers van de oorlog
in voormalig Joegoslavië persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld voor door hen
geleden immateriële schade. Het hof heeft allereerst een algemene norm gefor-
muleerd aan de hand waarvan de vorderingen tot schadevergoeding dienen te
worden beoordeeld. Daarin staat centraal dat de functionarissen een persoonlijk
verwijt moet kunnen worden gemaakt. Ten aanzien van de vraag of de (oud) -
ministers een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt dat bij de luchtacties het
humanitair (oorlogs)recht is geschonden (één van de twee gemaakte verwijten),
heeft het hof uitdrukkelijk aangegeven dat het antwoord daarop afhangt van de
omstandigheden. Daarbij moet volgens het hof onder meer worden gedacht aan:
1) de door de minister terzake gegeven instructies, 2) de op het beslissende
moment bestaande wetenschap en aanwezige bewustheid van de actie, 3) de mate
van zeggenschap over de uitvoering van de actie. De minister dient persoonlijk
daadwerkelijke wetenschap/bewustheid te hebben gehad dat de (vermeende
onrechtmatige) actie een schending van het (humanitair oorlogs)recht heeft ver-
oorzaakt. Dat deelname aan de luchtacties het risico van schending van humani-
tair (oorlogs)recht inhoudt en dat de minister dit gevaar welbewust heeft aanvaard
(met andere woorden: schuld in de zin van voorwaardelijk opzet heeft), kan vol-
gens het hof geen voldoende grondslag voor persoonlijke verwijtbaarheid ople-
veren. Ook hier is de rechter dus terughoudender in het aannemen van persoon-
lijke aansprakelijkheid dan ten aanzien van functionarissen van privaatrechtelijke
rechtspersonen, waar objectieve wetenschap van het plaatsvinden van de onrecht-
matige daad dan wel het gebrek aan verhaal reeds voldoende is om tot secundair
daderschap te concluderen. 

Ten slotte blijkt er voor politieke ambtsdragers, zoals ministers en wethouders,
in beginsel geen andere aansprakelijkheidspositie te gelden dan voor andere func-
tionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen. Wel geldt een soort immuniteit
voor het optreden in het democratische proces en dient er een speciale procedure
te worden gevolgd in geval vorderingen tot schadevergoeding door een benadeel-
de derde zijn ingesteld die verband houden met de vervolging en berechting op
grond van de Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid of wegens het begaan
van ambtsdelicten. Voor alle overige gevallen geldt óók voor politieke ambtsdra-
gers het gewone civiele aansprakelijkheidsrecht. Op hen is de onrechtmatige
daadsregeling onverkort van toepassing, zo mag ook uit het hiervoor (uitvoerig)
besproken arrest van het Hof Amsterdam uit 2000 worden afgeleid.
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3.3.3 Invloed van de bijzondere aansprakelijkheidspositie van ‘de overheid’
op de persoonlijke aansprakelijkheid

De bijzondere aansprakelijkheidspositie van de overheid, die in hoofdstuk 2 is
besproken, heeft zijn weerslag op de mogelijkheden tot persoonlijke aansprake-
lijkstelling van functionarissen. Persoonlijke aansprakelijkheid in de zin van
secundair daderschap komt eerst aan de orde indien de rechtspersoon een on -
rechtmatige daad heeft begaan. Indien niet kan worden vastgesteld dat de rechts-
persoon een onrechtmatige daad heeft begaan, zal de vordering tot schadevergoe-
ding tegen een functionaris in privé (eveneens) stranden. In hoofdstuk twee is
gebleken dat de beleidsvrijheid en het relativiteitsvereiste de mogelijkheden tot
aansprakelijkheid van de overheid kunnen inperken. Indien dit het geval is, is
evenmin persoonlijke aansprakelijkstelling mogelijk. Zo heeft het Hof Amster -
dam in een arrest uit 2000 de vordering uit onrechtmatige daad tegen drie minis-
ters in privé afgewezen, onder meer omdat niet aan het relativiteitsvereiste was
voldaan en dus niet kon worden vastgesteld dat de staat jegens de benadeelden
een onrechtmatige daad had gepleegd.272

Het feit dat de functionaris in dienst is van een publiekrechtelijke rechtsper-
soon biedt ook in meer procedurele zin bescherming tegen persoonlijke aanspra-
kelijkheid. Ik wijs er in de eerste plaats op dat in geval een benadeelde schade wil
verhalen wegens een vernietigd besluit, de vraag naar persoonlijke aansprakelijk-
heid van de feitelijk handelende functionaris(sen)273 nimmer aan de orde kan
komen, indien de benadeelde in een bestuursrechtelijke procedure om vergoeding
van de schade als gevolg van de vernietiging van het besluit verzoekt.274 In de
bestuursrechtelijke procedure kan de rechter de schadevergoeding namelijk
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272. Hof Amsterdam 6 juni 2000, LJN AO0070. In deze (kort geding) procedure waren (oud)
Minister-President Kok en de (oud) Ministers De Grave en Van Aartsen door enkele slacht -
offers van de oorlog in voormalig Joegoslavië persoonlijk aansprakelijk gesteld voor door hen
geleden immateriële schade. De ministers werd verweten dat (het besluit tot) deelname van de
Nederlandse regering aan de NAVO-acties jegens de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ)
onrechtmatig is en dat bij die luchtacties het humanitair (oorlogs)recht is geschonden. Het hof
heeft de vordering afgewezen, onder meer op de grond dat niet op voorhand kan worden
aangenomen dat deelname van de staat aan de luchtacties tegenover de FRJ onrechtmatig is en
dat, waar de aansprakelijkheid van de staat niet vaststaat, evenmin kan worden vastgesteld dat
de ministers door het besluit daartoe te nemen onrechtmatig hebben gehandeld tegenover de
slachtoffers (r.o. 5.3.16). De andere gronden waarop de vordering is gestrand bespreek ik op
een andere plaats. Zie over dit arrest ook Broeksteeg 2004, p. 234-236.

273. De functionarissen/ambtsdragers treden overigens op namens het bestuursorgaan. In het
bestuursrecht is immers niet de rechtspersoon maar het bestuurorgaan het handelend rechts-
subject. 

274. Dit kan op de voet van art. 8:73 e.v. Awb in de procedure waarin de rechtmatigheid van het
besluit wordt beoordeeld of nadien doordat beroep is ingesteld tegen een door het bestuursor-
gaan (op verzoek van de belanghebbende) genomen (zelfstandig) schadebesluit.
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slechts voor rekening brengen van de rechtspersoon.275 Indien de benadeelde er
echter voor kiest de burgerlijke rechter te adiëren met een op art. 6:162 BW geba-
seerd verzoek om schadevergoeding als gevolg van de vernietiging van het besluit
(in plaats van de bestuursrechtelijke route te nemen)276, dan lijkt het mogelijk –
hoewel daaraan doorgaans geen behoefte zal bestaan – (daarnaast) een functiona-
ris in privé aansprakelijk te stellen. Op de wenselijkheid van de mogelijkheid tot
persoonlijke aansprakelijkstelling van overheidsfunctionarissen kom ik in para-
graaf 3.4 nog terug.

In de tweede plaats kan het leerstuk van de formele rechtskracht van besluiten
problemen veroorzaken in een aansprakelijkheidsprocedure tegen een functiona-
ris van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Ik heb in het vorige hoofdstuk
besproken dat het leerstuk van formele rechtskracht soms een procedurele dam
blijkt te zijn in aansprakelijkheidsprocedures wegens onrechtmatige overheidsbe-
sluiten. Dat dit leerstuk ook doorwerking heeft naar de aansprakelijkheidspositie
van functionarissen, blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2006. In die zaak
is de aansprakelijkheidsprocedure tegen de gemeente èn haar (voormalige) bur-
gemeester persoonlijk wegens de (vermeende) onrechtmatigheid bij de voorbe-
reiding van een bestemmingsplan op het leerstuk van de formele rechtskracht
gestrand.277 Aangezien het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
inmiddels formele rechtskracht had gekregen, kon de rechter de vordering tegen
de gemeente en de burgemeester persoonlijk niet inhoudelijk beoordelen. In feite
bestaat in het huidige recht onder omstandigheden dus een immuniteit voor over-
heidsfunctionarissen. Deze immuniteit houdt evenwel geen verband met de aard
van de overheidstaak, zoals in het strafrecht (zie hoofdstukken 5 en 6), immers de
leer van de formele rechtskracht heeft tot doel tot een goede taakafbakening tus-
sen bestuursrechter en burgerlijke rechter te komen en de rechtszekerheid en
rechtseenheid te bevorderen. Niet is beoogd de aansprakelijkheid van de overheid
(en van functionarissen) te beperken. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb bespro-
ken, staat het leerstuk echter inmiddels onder druk. Er zijn door de Hoge Raad
meer uitzonderingen aanvaard en in de literatuur wordt zelfs gepleit voor het alge-
heel verlaten van het leerstuk; betoogd wordt te komen tot een materiële benade-
ring van de onrechtmatige overheidsdaad. De huidige leer lijkt in bepaalde
omstandigheden ook niet in overeenstemming te zijn met de eisen die het EHRM
in het Öneryildiz-arrest heeft gesteld (ik wijs op de in hoofdstuk 2 besproken von-
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275. Dit is de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort dat het besluit had genomen. Zoals
in het eerste hoofdstuk uiteengezet, is in geval van aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor
schade als gevolg van vernietigde besluiten vanuit bestuursrechtelijk perspectief dus eigenlijk
geen sprake van primair daderschap van de rechtspersoon, omdat het bestuursorgaan in het
bestuursrecht het handelend rechtssubject is.

276. De actie kan direct worden ingesteld nadat de vernietiging heeft plaatsgevonden, maar kan ook
nog worden ingesteld indien het bestuurorgaan reeds (op verzoek van de belanghebbende) een
– afwijzend – zuiver/zelfstandig schadebesluit heeft genomen, zo volgt uit HR 17 december
1999, NJ 2000, 87, m.nt. Bloembergen (Groningen/Raatgever).

277. HR 9 juni 2006, LJN AV6031.
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nissen van de Rechtbank ’s-Gravenhage inzake de Enschedese vuurwerkramp),
hetgeen evenzeer opgaat voor de (on)mogelijkheden tot persoonlijke aansprake-
lijkstelling van overheidsfunctionarissen. Mijns inziens is het niet juist aanspra-
kelijkheid van overheid en functionarissen op voorhand op formele gronden uit te
sluiten. Hoewel het leerstuk van de formele rechtskracht belangrijke doelen dient,
lijkt het dan ook raadzaam daarvoor andere oplossingen te zoeken. Ik wijs er op
dat daartoe in de literatuur al voorstellen zijn gedaan (zie hoofdstuk 2). 

3.4 Dient persoonlijke aansprakelijkheid (verder) te worden
beperkt?

3.4.1 Inleiding

Bij de beantwoording van de vraag of persoonlijke aansprakelijkheid van func-
tionarissen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen dient te
worden beperkt, is het van belang te onderscheiden om welke functionarissen het
bij het stellen van deze vraag nu eigenlijk gaat: bestuurders, leidinggevenden,
ondergeschikten, ambtenaren, ambtsdragers? Zo kan de vraag worden opgewor-
pen of er onderscheiden moet worden tussen de positie van functionarissen wier
handelen als eigen handelen van de rechtspersoon heeft te gelden en de positie
van (ondergeschikte) functionarissen voor wie dat niet opgaat.278 In geval van
handelen en/of nalaten van bestuurders, leidinggevenden en ambtsdragers zal
doorgaans sprake zijn van een primaire aansprakelijkheid van de rechtspersoon.
Ook bij een ruime toepassing van het Kleuterschool Babbel-criterium, zoals dat
wel in de literatuur wordt bepleit279, is primaire aansprakelijkheid van de rechts-
persoon evenwel voor ondergeschikte functionarissen niet steeds aan de orde en
zal de rechtspersoon ‘slechts’ op grond van art. 6:170 BW – kwalitatief – aan-
sprakelijk kunnen zijn. In het huidige (wettelijke) systeem wordt voor het aanne-
men van aansprakelijkheid van ondergeschikten jegens derden in dat geval geen
strenge schuldnorm aangelegd; alleen in verhouding tot de werkgever – dat wil
zeggen: de vraag naar de onderlinge draagplicht – geldt dat aansprakelijkheid van
de ondergeschikte jegens de rechtspersoon eerst aan de orde is in geval van opzet
of bewuste roekeloosheid, zo volgt uit het bepaalde in lid 3 van art. 6:170 BW.
Indien er echter sprake is van een vraag van secundaire aansprakelijkheid (de
gedraging kan als eigen gedraging van de rechtspersoon worden aangemerkt) gel-
den onder het huidige recht wel strengere normen, zo kan uit de in de voorgaan-
de paragrafen behandelde rechtspraak worden afgeleid. Voor de situatie dat de
rechtspersoon primair aansprakelijk is uit onrechtmatige daad heeft de Hoge
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278. In bevestigende zin o.a. uitdrukkelijk Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 261. Anders Klaassen
2000, p. 18.

279. Zie o.a. Hoekzema 2000, p. 222; Oldenhuis 2001, p. 299-300 en (iets voorzichtiger) Klaassen
2000, p. 11-12. Zie ook Kortmann 1989, p. 75-76.
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Raad beslist dat een functionaris een persoonlijk verwijt moet kunnen worden
gemaakt; toerekening op grond van de verkeersopvattingen is niet mogelijk.
Overigens lijkt persoonlijke verwijtbaarheid voor functionarissen van publiek-
rechtelijke rechtspersonen in dat geval minder snel te worden aangenomen dan
voor functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen. Indien het gaat om het
niet-nakomen van verbintenissen door de (privaatrechtelijke) rechtspersoon wordt
een nog strengere norm voor persoonlijke aansprakelijkheid geformuleerd, te
weten voldoende ernstige verwijtbaarheid.280

Hoewel er schrijvers zijn die vast willen houden aan het huidige systeem281,
wordt in de literatuur ook verdedigd dat de persoonlijke aansprakelijkheid van
functionarissen zou moeten worden beperkt tot opzet of bewuste roekeloosheid.
Ik besteed hierna vooral aandacht aan de opvatting van Klaassen, die in haar
inspirerende oratie uit 2000 heeft gepleit voor een dergelijke beperking. Zij is
namelijk het meest uitgebreid op deze problematiek ingegaan en heeft een voor-
stel tot wetswijziging gedaan om de persoonlijke aansprakelijkheid van functio-
narissen voor schadeveroorzakend handelen in functie te beperken tot opzet of
bewuste roekeloosheid, ook de aansprakelijkheid van ondergeschikten in geval de
rechtspersoon slechts ex art. 6:170 BW kwalitatief aansprakelijk is.282

Ik bespreek in deze paragraaf de vraag of de persoonlijke aansprakelijkheid
van functionarissen in voormelde zin zou moeten worden beperkt. In paragraaf
3.4.3 ga ik in op de vraag of persoonlijke (externe) aansprakelijkheid van ambte-
naren helemaal zou moeten worden uitgesloten. Dit is een vraag die al vroeg in
de vorige eeuw in de literatuur aan de orde is geweest, door de wetgever steeds
negatief is beantwoord, maar in 2003 weer door Van der Helm is opgeworpen en
positief beantwoord.

3.4.2 Persoonlijke aansprakelijkheid eerst bij opzet of bewuste
roekeloosheid?

Als gezegd vindt Klaassen het huidige systeem van persoonlijke aansprakelijk-
heid van functionarissen te soepel; er zou eerst bij opzet of bewuste roekeloos-
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280. Dit alles komt er mijns inziens in de praktijk op neer dat voor persoonlijke aansprakelijkheid
uit onrechtmatige daad in geval van een primaire aansprakelijkheid van de rechtspersoon, moet
kunnen worden vastgesteld dat de functionaris (objectieve) wetenschap heeft gehad dat de
rechtspersoon (mede) door zijn handelen en/of nalaten jegens de derde een onrechtmatige daad
pleegt dan wel zijn verplichtingen niet nakomt (of zal nakomen) en geen verhaal zal bieden
voor de dientengevolge door de derde te lijden schade. 

281. Zie o.a. Hoekzema 2000, p. 176-177 die toepassing van de gewone onrechtmatige daadregels
voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen bepleit, dus
geen hogere eisen in de zin van opzet of bewuste roekeloosheid. Zie ook Hartlief & Oldenhuis
1993, p. 20-21.

282. Klaassen 2000, p. 17 e.v. Zie in vergelijkbare zin Kortmann 1992, p. 792 e.v., die verdedigt dat
er pas ruimte voor een persoonlijk onrechtmatig handelen van een ambtsdrager zou moeten
zijn ‘wanneer deze opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld; pas dan is er voldoende
grond voor het doorbreken van de vereenzelviging van het handelen van de ambtsdrager met
dat van de rechtspersoon.’ 
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heid aan de zijde van de functionaris sprake moeten zijn van persoonlijke aan-
sprakelijkheid, zo heeft zij in haar oratie uit 2000 verdedigd. Zij heeft voorgesteld
art. 6:170 BW uit te breiden met de volgende bepaling: ‘Een ondergeschikte die
een fout begaat die in een dusdanig verband staat met zijn taak dat zijn werkge-
ver hiervoor aansprakelijk is, is voor de door deze fout veroorzaakte schade zelf
niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid’. Dit
standpunt heeft zij in 2003 herhaald. Haar belangrijkste argumenten komen – kort
samengevat – op het volgende neer.283

In de eerste plaats acht zij een beperking gerechtvaardigd nu de onderge-
schikte niet ‘pro se’ optreedt, maar als vertegenwoordiger – in ruime zin – van de
organisatie waarvoor hij werkzaam is. Alleen in geval van opzet of bewuste roe-
keloosheid van de handelende bestaat er volgens Klaassen voldoende reden om
de vereenzelviging van het gedrag van de handelende met de organisatie te door-
breken in die zin dat de handelende naast de organisatie aansprakelijk is. 

Maar ook indien geen sprake is van ‘vereenzelviging’ is een ongeclausuleer-
de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondergeschikte in haar ogen niet ge -
rechtvaardigd. Met name omdat de ondergeschikte doorgaans een regresrecht
heeft jegens zijn werkgever, acht zij persoonlijke aansprakelijkheid buiten geval-
len van opzet of bewuste roekeloosheid niet op zijn plaats. De benadeelde zal
doorgaans slechts belang hebben bij persoonlijke aansprakelijkheid van de scha-
deveroorzakende ondergeschikte in geval de werkgever insolvent is en de schade
niet door een eventuele verzekering van de werkgever wordt gedekt. Het argu-
ment dat de ondergeschikte degene is die de schade de facto heeft veroorzaakt en
ter zake een fout heeft begaan, is naar haar oordeel van onvoldoende gewicht om
het insolventierisico van de werkgever op de ondergeschikte af te wentelen. 

Ter onderbouwing van haar standpunt wijst Klaassen verder op de positie van
bestuurders van rechtspersonen, waarvoor in de rechtspraak een strengere norm
wordt gehanteerd voor het vaststellen van persoonlijke aansprakelijkheid. In ver-
gelijking hiermee dient voor ondergeschikten geen strenger aansprakelijkheidsre-
gime te gelden. Hiermee kan ook worden voorkomen dat een bestuurder wel aan-
sprakelijk zou kunnen worden gesteld op grond van een ongeclausuleerde toe-
passing van art. 6:162 BW terwijl hij niet als ‘secundair’ dader aansprakelijk is.
De aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moet met andere woorden volgens
Klaassen voor ondergeschikten en bestuurders op dezelfde – terughoudende –
wijze worden vastgesteld. 

Voorts valt van een preventief effect van persoonlijke aansprakelijkheid naar
het oordeel van Klaassen weinig te verwachten. Gelet op de draagplichtregeling
van art. 6:170 lid 3 BW is er slechts een geringe kans dat een werknemer/onder-
geschikte zijn aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door een door hem
begane fout daadwerkelijk zelf dient te dragen. De benadeelde zal zich in de regel
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283. Klaassen 2000, p. 17-37 en idem 2003, p. 21-48. Ik bespreek alleen de in mijn ogen be -
langrijkste argumenten die Klaassen heeft aangevoerd; voor een bespreking van de andere
argumenten verwijs ik naar haar betoog.
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wenden tot de werkgever, die deze schade in de regel zelf heeft te dragen. Vanuit
de behoefte aan schadeloosstelling is de aansprakelijkheid van de ondergeschik-
te praktisch dan ook van weinig of geen belang, aldus Klaassen. Voor zover met
persoonlijke aansprakelijkheid wordt geprobeerd het gedrag c.q. verantwoorde-
lijkheidgevoel van ondergeschikten te beïnvloeden zijn er volgens Klaassen
bovendien andere, geschiktere instrumenten in de sfeer van het arbeids- respec-
tievelijk ambtenarenrecht, tucht- of klachtrecht en mogelijk het strafrecht dan
persoonlijke (externe) aansprakelijkheid. 

Ik meen dat het voorstel van Klaassen tot een verdere beperking van de aanspra-
kelijkheid van alle ondergeschikten tot opzet of bewuste roekeloosheid niet moet
worden gevolgd. Dat Klaassen eerst onder bijzondere omstandigheden persoon-
lijke aansprakelijkheid zou willen aannemen van een functionaris, indien zijn
handelen en/of nalaten als een onrechtmatige gedraging van de rechtspersoon
heeft te gelden, verdient op zichzelf instemming, omdat in dat geval sprake is van
een primaire gedraging van een collectiviteit (de rechtspersoon) en niet van de
functionaris persoonlijk. Ik meen echter dat de norm die Klaassen voor persoon-
lijke aansprakelijkheid stelt te streng is. Zoals ik eerder heb verdedigd is in situ-
aties van secundair daderschap mijns inziens niet zozeer bepalend of de functio-
naris opzet of bewuste roekeloosheid heeft, maar of de functionaris kan worden
verweten dat hij heeft gehandeld (of nagelaten) terwijl hij wist dan wel behoorde
te weten dat daardoor de rechtspersoon jegens de derde een onrechtmatige daad
of wanprestatie (waarbij geen verhaal mogelijk is) zou begaan; in dat geval kan
de functionaris worden verweten persoonlijk in strijd te hebben gehandeld met de
jegens de benadeelde in acht te nemen maatschappelijke betamelijkheid. Hij had
zijn handeling achterwege dienen te laten dan wel maatregelen dienen te treffen
ter voorkoming en/of beëindiging van de (dreigende) schade. Deze norm is iets
ruimer, omdat geen bewuste roekeloosheid wordt geëist. Het gaat er bij secun-
daire aansprakelijkheid in de kern om of de functionaris er persoonlijk een ern-
stig verwijt van kan worden gemaakt te hebben bewerkstelligd dan wel toegela-
ten dat de onrechtmatige daad of wanprestatie van de rechtspersoon heeft plaats-
gevonden. In dat geval dient hij jegens de derde naast de rechtspersoon persoon-
lijk aansprakelijk te kunnen worden gehouden. Een verdere beperking zoals
Klaassen voorstaat, lijkt mij ook niet wenselijk, vooral gelet op het toch niet
geringe risico van een gebrek aan verhaal bij privaatrechtelijke rechtspersonen.284

Ik wijs er in dit verband nog op dat Oldenhuis in zijn bespreking van Klaassens
oratie heeft gewezen op het bezwaar dat in haar voorstel te weinig rekening is
gehouden met, zoals hij dat noemt, ‘het toegenomen misbruik van rechtsperso-
nen’.285 Voorts wijs ik er op dat op grond van rechtspraak van de Hoge Raad uit
2005 ‘bewuste roekeloosheid’ in de zin van art. 7:661 BW heel beperkt moet wor-
den uitgelegd, namelijk vergelijkbaar met art. 7:658 BW, waardoor feitelijk bijna
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284. Zie ook Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 20.
285. Oldenhuis 2001, p. 299
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sprake is van een risico-aansprakelijkheid van de werkgever.286 Gelet op de rela-
tie tussen art. 7:661 BW en art. 6:170 BW (beide artikelen gaan over draagplicht
voor schade) zou ook aan ‘bewuste roekeloosheid’ in art. 6:170 BW deze beperk-
te uitleg dienen te worden gegeven. Overigens pleit ook Klaassen er in haar ora-
tie voor om aan dit begrip in deze drie artikelen een zelfde betekenis toe te ken-
nen.287 De door Klaassen voorgestelde beperking van de externe aansprakelijk-
heid zal dan echter naar mijn oordeel zeker te vergaande gevolgen hebben.288

Ook het argument dat het insolventierisico bij de gelaedeerde dient te blijven,
omdat het niet redelijk zou zijn om de ondergeschikte met de schade te belasten,
dient mijns inziens te worden afgewezen. In geval sprake is van een secundaire
aansprakelijkheid is de functionaris eerst persoonlijk aansprakelijk in geval hij
zeer onzorgvuldig heeft gehandeld en hem daarvan een verwijt kan worden
gemaakt. De functionaris ondervindt in dat geval dus al een zekere bescher-
ming.289 In mijn optiek dient de afweging van de belangen van de derde tegen de
belangen van de functionaris, gelet op deze strenge aansprakelijkheidsnorm, ten
gunste van de derde uit te pakken.290 In geval de rechtspersoon slechts kwalitatief
aansprakelijk is en geen verhaal biedt voor de schade van de derde acht ik nog
minder reden de benadeelde met de schade te laten zitten; de functionaris is
immers de primaire dader. Ik vind het juist onredelijk om de derde, met name
indien het om buitencontractuele aansprakelijkheid gaat, met de schade te laten
zitten ten gunste van de functionaris die zich persoonlijk (toerekenbaar) onrecht-
matig jegens hem heeft gedragen. 

Ook bij Klaassens betoog dat de aansprakelijkheidspositie van ondergeschik-
ten op gelijke wijze als die van bestuurders van rechtspersonen – namelijk terug-
houdend – dient te worden beoordeeld, zou ik een kanttekening willen plaatsen.
Voorzover het handelen en/of nalaten van de ondergeschikte als eigen gedraging
van de rechtspersoon heeft te gelden, is onder het huidige recht reeds sprake van
gelijke normen voor de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid. Indien
echter sprake is van een primaire aansprakelijkheid van de ondergeschikte gaat
deze vergelijking niet op. De terughoudendheid bij de beoordeling van de aan-
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286. HR 14 oktober 2005, LJN AU2235, NJ 2005, 539, JIN 2005, 407, m.nt. Loonstra (City tax).
287. Klaassen 2000, p. 96-97.
288. Klaassen heeft in haar oratie al de verwachting uitgesproken dat de Hoge Raad ook voor art.

7:661 BW dezelfde uitleg aan het begrip bewuste roekeloosheid zal geven als voor art. 7:658
BW. Volgens haar zou de Hoge Raad echter terug moeten komen op zijn opvatting ten aanzien
van de uitleg van bewuste roekeloosheid in art. 7:658 BW en daaronder dienen te verstaan ‘ern-
stige verwijtbaarheid’ zoals nu ook voor de interne aansprakelijkheid van bestuurders op grond
van art. 2:9 BW is vereist. Zie Klaassen 2000, p. 103-104. Zie ook Klaassen 2003, p. 35-36.

289. Vergelijk Hoekzema 2000, p. 176-177, die ook in geval sprake is van een primaire aansprake-
lijkheid van de rechtspersoon geen beperkende voorwaarden wil stellen aan de persoonlijke
aansprakelijkheid van de functionaris. Zijns inziens moet deze aansprakelijkheid naar de nor-
male regels van de onrechtmatige daad worden beoordeeld.

290. Zie over de afweging tussen de aan het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht ten grond-
slag liggende gezichtspunten ‘ieder draagt zijn eigen schade’ en ‘berokken een ander geen
schade’ vooral de dissertatie van Sieburgh (2000, p. 1-21). 
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sprakelijkheid van bestuurders is nu juist gelegen in het feit dat het een secundaire
aansprakelijkheid betreft. Klaassen heeft voorts aangevoerd dat met invoering
van het voorgestelde extra lid in art. 6:170 BW ook zou kunnen worden voorko-
men dat een bestuurder wel aansprakelijk zou kunnen worden gesteld op grond
van een ongeclausuleerde toepassing van art. 6:162 BW terwijl hij niet als ‘secun-
dair’ dader aansprakelijk is. Mijns inziens kan dit echter onder het huidige recht
ook al niet. Als de benadeelde ervoor kiest om de rechtspersoon op grond van art.
6:170 BW aansprakelijk te stellen, terwijl ook voor de route van art. 6:162 BW
had kunnen worden gekozen, zullen voor de beoordeling van de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de handelende functionaris de voor secundaire aansprakelijk-
heid geldende voorwaarden moeten worden toegepast. 

Ten slotte het argument dat van een preventief effect van persoonlijke aan-
sprakelijkheid naar het oordeel van Klaassen weinig valt te verwachten nu er –
gelet op de draagplichtregeling van art. 6:170 lid 3 BW en het feit dat er vaak een
aansprakelijkheidsverzekering is die dekking biedt voor de schade – slechts een
geringe kans is dat een werknemer/ondergeschikte zijn aansprakelijkheid daad-
werkelijk zelf dient te dragen. Hoewel er, zoals Klaassen ook beschrijft, in de lite-
ratuur over het preventieve effect van persoonlijke aansprakelijkheid verschillend
wordt gedacht291, moet aan haar worden toegegeven dat de benadeelde voor scha-
deveroorzakend handelen in het kader van een organisatie inderdaad doorgaans
slechts de organisatie zelf tot vergoeding van zijn schade zal aanspreken (rechtst-
reeks via art. 6:162 dan wel via art. 6:170 BW). Dit neemt echter niet weg dat met
name bij privaatrechtelijke rechtspersonen met enige regelmaat functionarissen
(m.n. bestuurders292) persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit geschiedt ove-
rigens vooral in geval verhaal op de rechtspersoon onmogelijk blijkt. Een te stren-
ge aansprakelijkheidsnorm biedt dan te weinig bescherming aan de gerechtvaar-
digde belangen van de derde.293 Aangenomen mag worden dat van de aansprake-
lijkheidsregels die voor bestuurders gelden wel een zekere preventieve werking
uitgaat.294

Aan de argumenten tegen verdere beperking van aansprakelijkheid zou ik nog
het volgende willen toevoegen. Dat het voorstel van Klaassen ook een dam
opwerpt tegen persoonlijke aansprakelijkstelling van ondergeschikten als deze als
primaire dader hebben te gelden, heeft mijns inziens als nadeel dat de benadeel-
de hierdoor wordt beperkt in zijn vrijheid om de primaire dader aansprakelijk te
stellen voor de door hem geleden schade. Ik acht het niet uitgesloten dat een
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291. Klaassen 2003, p. 29-34. Zie over de preventie functie van persoonlijke aansprakelijkheid
verder o.a. Hoekzema 2000, p. 177 en Bovens 1991, p. 114. Verheij 2005, nr. 8 over de ver -
schillende functies van het aansprakelijkheidsrecht in het algemeen.

292. Voor bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen geldt overigens een specifieke interne
aansprakelijkheidsregeling, die is neergelegd in art. 2:9 BW. Ook art. 6:170 BW wordt overi-
gens toepasselijk geacht op deze bestuurders. Zie over de verhouding tussen deze beide rege-
lingen voor bestuurders o.a. Assink & Olden 2005, p. 15-16.

293. Zie ook Hartlief & Oldenhuis 1993, p. 20.
294. Zie bijvoorbeeld Kroeze 2006.
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benadeelde – los van de vraag of hij verhaal kàn nemen op de rechtspersoon –
vanuit een soort behoefte aan genoegdoening juist de (ondergeschikte) functio-
naris persoonlijk aansprakelijk wil stellen.295 Dit argument is overigens voor de
wetgever mede aanleiding geweest om voor ambtenaren geen bijzondere aan-
sprakelijkheidspositie te creëren.296 Ik kom daarop hieronder nog terug. Dat
intern gezien de gevolgen mogelijk voor rekening van de werkgever/rechtsper-
soon dienen te komen, zou aan deze mogelijke wens tot persoonlijke aansprake-
lijkstelling niet mogen afdoen; de derde staat immers buiten deze relatie.297 In
deze zin zou persoonlijke aansprakelijkheid dus ook een functie kunnen hebben.
Voor deze functie van het aansprakelijkheidsrecht heeft Chao-Duivis in 1990
expliciet aandacht gevraagd.298 Zij heeft zelfs betoogd dat het mogelijk moet zijn
om individuen de mogelijkheid te ontzeggen hun schadeplichtigheid af te wente-
len op een ander. Zij acht dit maatschappelijk zeer wenselijk, omdat hierdoor van
het aansprakelijkheidsrecht werkelijk een preventieve werking kan uitgaan: ‘wie
weet dat hij zelf moet betalen bedenkt zich wel eer hij discriminerend of op ande-
re wijze onrechtmatig handelt’, aldus Chao-Duivis. Het is mijns inziens inder-
daad van belang om oog te hebben voor deze functie van persoonlijke aansprake-
lijkheid.299 Dat de verhaalsproblematiek niet altijd een doorslaggevende rol speelt
in de beslissing om functionarissen persoonlijk aansprakelijk te stellen, bewijzen
naar mijn oordeel het Officier van justitie-arrest uit 1991 en ook het in de vorige
paragraaf behandelde arrest van het Hof Amsterdam uit 2000. In die laatste zaak
was aan de orde de vordering uit onrechtmatige daad van enkele slachtoffers van
de oorlog in voormalig Joegoslavië tegen drie (ex-)ministers persoonlijk.300 Ten
slotte merk ik op dat het feit dat er – zoals Klaassen heeft gesteld – andere instru -
menten zijn om ‘de schuldige’ aan te wijzen, de benadeelde geen volwaardig
alternatief biedt, omdat de beslissing om deze instrumenten in te zetten doorgaans
buiten zijn invloedssfeer ligt.301

Een algehele beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van ondergeschik-
ten tot opzet of bewuste roekeloosheid verdient mijns inziens dus geen instem-
ming. Dit neemt niet weg dat ook ik meen dat ondergeschikten een ruimere
bescherming verdienen dan uit het wettelijke systeem, zoals het oorspronkelijk
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295. Vgl. Bovens 1991, p. 113-114 en Chao-Duivis 1990, p. 513-520. Zie voorts Van Nispen 2003,
nr. 3 over de verschillende doeleinden van sanctionering in het privaatrecht, waaronder ook
genoegdoening voor de benadeelde wordt genoemd. 

296. Zie Parl. Geschiedenis van het NBW, Boek 6, p. 708.
297. Zie ook Hoekzema 2000, p. 176.
298. Chao-Duivis 1990, p. 513-520.
299. Zie ook Kaptein 1998, p. 81, die er op wijst dat volledige collectivering van de schade niet

wenselijk is, omdat slachtoffers (kunnen) willen dat de daders de schade vergoeden. Hierin ligt
een element van vergelding.

300. Zie ook Verheij 2005, nr. 8, waarin wordt gesproken over de ‘ventielfunctie’ van het aanspra-
kelijkheidsrecht als een andere functie naast de algemeen aanvaarde functies compensatie en
preventie.

301. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het klacht- en tuchtrecht.
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was bedoeld, volgt. Een wetswijziging is hiervoor echter niet nodig, omdat een
beperking ook door een ruime(re) toepassing van het Babbel-criterium zou kun-
nen worden bereikt. Zo heeft Hoekzema in zijn dissertatie uit 2000 gepleit voor
een ruime toepassing van (wat hij noemt) vereenzelviging in geval van gedragin-
gen van laaggeplaatste personen.302 Ook Oldenhuis heeft in zijn bespreking van
de oratie van Klaassen verdedigd de persoonlijke aansprakelijkheid van de han-
delende binnen het huidige systeem verder te beperken door een zeer breed opge-
vat functioneel daderschapbegrip aan te nemen.303 Zijns inziens dient uitgangs-
punt te zijn dat naar mate de functionaris deel uitmaakt van een (grote) organisa-
tie, zijn handelen uitsluitend als het handelen van de organisatie wordt opgevat.
Indien het handelen in hoedanigheid uitsluitend als dekmantel wordt gebruikt om
de gevolgen die normaliter aan persoonlijk handelen verbonden zijn te ontgaan,
lijkt er volgens hem echter onvoldoende grond om dat persoonlijk handelen te eli-
mineren en behoort men ‘door de vorm heen te breken’.304

Hoewel de gedachte van het aannemen van een breed ‘functioneel’ dader-
schapsbegrip mij aanspreekt, zou ik bij de opvatting van Oldenhuis twee opmer-
kingen willen plaatsen. In de eerste plaats lijkt het mij niet juist om het handelen
van de functionaris – dit kan dus ook een ondergeschikte zijn – uitsluitend als het
handelen van de organisatie op te vatten. Er blijft immers altijd sprake van een
feitelijk handelen van de functionaris. Dat kan toch niet worden weggedacht. Het
is nu juist de vraag of dit handelen als een eigen onrechtmatige daad van de han-
delende kan worden aangemerkt. Van der Grinten heeft mijn inziens terecht opge-
merkt dat ook indien het handelen kan worden toegerekend aan een ander, toch
blijft gelden dat het handelen ook is een handelen van de dader. Ook Hoekzema
stelt dat de gedraging van een ondergeschikte (aangestelde in de door hem gebe-
zigde terminologie) altijd zijn eigen feitelijke gedraging blijft, ook als deze rech-
tens heeft te gelden als die van een ander (zijn principaal).305 Indien toerekening
van het gedrag aan de rechtspersoon wordt aangenomen, gelden wel strengere
eisen voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid. Voor zover toereke-
ning aan de rechtspersoon mogelijk is, wordt dus een beperking van de aanspra-
kelijkheid van ondergeschikten bereikt. Dit betekent dat de (ondergeschikte)
functionaris moet kunnen worden verweten persoonlijk in strijd te hebben gehan-
deld met de jegens de derde in acht te nemen maatschappelijke betamelijkheid.
Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien hij (objectieve) wetenschap had van
het feit dat door zijn gedrag de rechtspersoon een onrechtmatige daad (of wan-
prestatie) zal plegen. Van persoonlijke aansprakelijkheid zal dan ook eerst sprake
kunnen zijn indien de functionaris een ernstig verwijt van zijn gedrag kan worden
gemaakt. Het is ook mogelijk dat de functionaris en de rechtspersoon dezelfde
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302. Hoekzema 2000, p. 222.
303. Oldenhuis 2001, p. 299-300.
304. Zie ook Kortmann 1992, p. 798, die spreekt over het ‘doorbreken van de vereenzelviging van

het handelen van de ambtsdrager met dat van de rechtspersoon’ indien de ambtsdrager opzet-
telijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

305. Hoekzema 2000, p. 176.
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norm hebben geschonden. Zoals ik eerder heb besproken, is er dan eigenlijk spra-
ke van een rechtstreeks daderschap van de functionaris. Verdedigbaar is dat voor
toerekening van de onrechtmatige daad aan de functionaris dan persoonlijke ver-
wijtbaarheid is vereist. Dat toerekening aan de functionaris op grond van de ver-
keersopvattingen in dat geval niet mogelijk is, vind ik niet bezwaarlijk omdat óók
de rechtspersoon als primaire dader aansprakelijk kan worden gesteld (in plaats
van op grond van art. 6:170 BW, wat overigens ook een mogelijkheid blijft). 

Mijn tweede opmerking betreft de reikwijdte van de toerekening. Niet al het
handelen dat in het kader van een organisatie plaatsvindt, kan als eigen handelen
van de organisatie worden opgevat. In zijn boekbespreking lijkt Oldenhuis wel te
pleiten voor een volledige ‘vereenzelviging’ (misbruik daargelaten), maar hele-
maal duidelijk vind ik de passage op dit punt niet.306 In ieder geval zal geen spra-
ke kunnen zijn van primair daderschap van de rechtspersoon, indien de geschon-
den norm uitsluitend tot de functionaris zelf is gericht (en niet door de rechtsper-
soon kan worden overtreden). Slechts de (ondergeschikte) functionaris is dan op
grond van art. 6:162 BW aansprakelijk te stellen; de rechtspersoon kan dan wel
via art. 6:170 BW tot schadevergoeding zijn gehouden (en draagplichtig zijn). De
aanvullende functie van art. 6:170 BW wordt dan nog kleiner dan zij nu al is.307

3.4.3 Immuniteit voor ambtenaren?

Dienen voor functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen andere aan-
sprakelijkheidsnormen te gelden? De wet is hierover heel duidelijk: de onrecht-
matige daadsregeling in Boek 6 BW draagt een algemeen karakter. De wetgever
heeft uitdrukkelijk geen bijzondere bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid
van functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen gewild. In de conclu-
sie op vraagpunt 14A van het Nieuwe BW is gesteld dat met betrekking tot de
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad geen onderscheid dient te worden
gemaakt tussen ambtenaren en personen in dienst van privaatrechtelijke rechts-
personen.308

Over de vraag of voor de persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren
andere regels (namelijk strenger) zouden moeten gelden, is in de literatuur veel
geschreven en de meeste schrijvers beantwoorden deze vraag negatief.309 Op de
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306. Hij noemt bijvoorbeeld het geval dat een buschauffeur een ongeluk veroorzaakt; volgens Ol -
denhuis zou de busmaatschappij als dader moeten kunnen worden aangemerkt. Ik meen echter
dat ook in dat geval de buschauffeur als overtreder van art. 6 WVW moet worden aangemerkt
en in zo’n geval zou dan sprake zijn van rechtstreeks daderschap van de functionaris. Vgl. Hof
Amsterdam 21 januari 1988, VR 1989, nr. 4 waarin de buschauffeur persoonlijk aansprakelijk
werd gehouden naast de gemeente op grond van art. 1403 (oud) BW jegens een passagier die
bij het uitstappen bekneld is geraakt en letsel heeft opgelopen (doordat de bus is weggereden).

307. Zie ook Hoekzema 2000, p. 221-223.
308. Parl. Geschiedenis van het NBW, Algemeen Deel, p. 110 en Parl. Geschiedenis van het NBW,

Boek 6, p. 710.
309. Zie Klaassen 2000, p. 18 en Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 264, beiden met verdere litera-

tuurverwijzingen. Zie ook Hoekzema 2000, p. 117. Zie voor oudere literatuur waarin voor
onderscheid werd gepleit o.a.: Telders 1935, p. 624-627.
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vraag in hoeverre voor de persoonlijke (secundaire) aansprakelijkheid van func-
tionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen in de rechtspraak andere nor-
men worden gehanteerd dan voor functionarissen van privaatrechtelijke rechts-
personen ben ik in de vorige paragraaf al ingegaan, waarnaar ik dan ook verwijs.
Op deze plaats wil ik nog aandacht besteden aan het pleidooi van Van der Helm
dat persoonlijke aansprakelijkheid van alle ambtenaren helemaal zou moeten
worden uitgesloten.310

Het voornaamste argument van Van der Helm voor een volledige immuniteit
is dat het publiekrechtelijk lichaam waarbij de ambtenaar is aangesteld in de regel
voor het handelen of nalaten van de ambtenaar aansprakelijk zal zijn en dat er
voor aansprakelijkheid van de ambtenaar slechts zelden aanleiding zal zijn nu een
overheidsorgaan in de regel voldoende verhaal biedt.311 De ambtenaar zal volgens
hem vrijwel nooit persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden, omdat de
geschonden rechtsplicht vrijwel steeds de plicht van de publiekrechtelijke rechts-
persoon (bestuursorgaan) zal zijn. Het handelen van ambtenaren zal vrijwel nooit
zijn terug te brengen tot het handelen van een of meer ambtenaren en is (dus) het
handelen van de publiekrechtelijke rechtspersoon, aldus Van der Helm. Zoals ik
in de vorige paragraaf al heb betoogd, sluit het feit dat sprake is van de schending
van een rechtsplicht van de rechtspersoon echter niet uit dat een functionaris per-
soonlijk onzorgvuldig jegens de derde heeft gehandeld. Het gaat in dit geval om
een situatie van secundaire aansprakelijkheid. 

Een argument voor handhaving van de persoonlijke aansprakelijkheid, dat ik
ook in de vorige subparagraaf noemde, is dat het niet is uitgesloten dat de bena-
deelde soms juist de functionaris persoonlijk aansprakelijk wil stellen, los van de
vraag of verhaal op de rechtspersoon mogelijk is.312 Dit belang is ook door de
wetgever onderkend:

‘Daartegenover wordt aangevoerd, dat een zodanige vrijstelling van aanspra-
kelijkheid van een arbeider of een ambtenaar diens verantwoordelijkheidsge-
voel zal verzwakken, en dat een benadeelde somtijds er op gesteld is, dat een
veroordeling tot schadevergoeding wordt uitgesproken tegen de persoon, die
hem schade heeft berokkend.’313

Van der Helm heeft deze passage ook geciteerd, maar geeft aan de laatste zinsne-
de een andere uitleg dan dat ik doe. Hij interpreteert het laatste argument zo dat
de benadeelde soms belang kan hebben bij het aanspreken van de natuurlijke per-
soon.314 Volgens hem is dit argument niet valide, omdat publiekrechtelijke rechts-
personen in de regel315 niet failleren en steeds aan hun financiële verplichtingen
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310. Van der Helm 2003, p. 3-19.
311. Van der Helm 2003, p. 16-18. 
312. Dit belang is mijns inziens vooral aanwezig in geval de functionaris de primaire dader is.
313. Parl. Geschiedenis van het NBW, Boek 6, p. 708.
314. Van der Helm 2003, p. 15.
315. Het kan dus niet worden uitgesloten dat er voor de benadeelde wel een verhaalsbelang kan be -
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kunnen voldoen. Als gezegd lees ik de passage anders en heeft persoonlijke aan-
sprakelijkheid dan wel een meerwaarde. 

Dat interne maatregelen een effectief middel kunnen zijn (en misschien wel
effectiever) om zorgvuldig gedrag van ambtenaren te bewerkstelligen, lijkt mij
juist, maar het probleem is dat deze dan ook moeten worden ingezet (hetgeen niet
alleen afhankelijk is van de juridische mogelijkheden maar ook van de organisa-
tiecultuur). Bovendien zou van de mogelijkheid tot persoonlijke aansprakelijk-
stelling (hoe klein ook) wellicht toch een zekere preventieve en normbevestigen-
de werking kunnen uitgaan.316

Ik heb voorts uit de bijdrage van Van der Helm niet goed kunnen opmaken wat
volgens hem precies de reikwijdte van de uitsluiting van de aansprakelijkheid zou
moeten zijn en hoe dit zou moeten worden vormgegeven. In zijn inleiding stelt
Van der Helm dat hij onder ‘de ambtenaar’ de werknemer van een overheidsli-
chaam verstaat. Hij geeft daarbij aan zich te realiseren dat er andere vormen dan
de aanstelling kunnen zijn op basis waarvan persoon bij een overheidslichaam
werkzaam is (arbeidscontractanten; SdV), terwijl evenzeer denkbaar is dat amb-
tenaren tijdelijk bij een privaatrechtelijke rechtspersoon kunnen zijn gedeta-
cheerd, maar volgens Van der Helm is dit alles voor zijn onderwerp (de vraag of
immuniteit zou moeten worden toegekend) niet van groot belang. Ik meen dat dit
wel relevant is. Bedoelt Van der Helm alle functionarissen in dienst van alle
publiekrechtelijke rechtspersonen onder de immuniteit te brengen of uitsluitend
die in dienst van de openbare lichamen in de zin van Hoofdstuk 7 van de Grond -
wet (omdat hij spreekt over ‘overheidslichamen’), en zo ja: wat is daarvan dan de
rechtvaardiging? In geval hij de eerste optie bedoelt, is de (externe) rechtspositie
van de functionaris dus afhankelijk van de keuze van de wetgever voor een pri-
vaatrechtelijke of publiekrechtelijke ‘jas’ voor de activiteiten. Het feit dat ge bruik
wordt gemaakt van detachering zou mijns inziens bovendien mede een reden
moeten zijn om juist geen bijzondere positie voor functionarissen in dienst van
publiekrechtelijke rechtspersonen te creëren. Het lijkt niet wenselijk dat voor
functionarissen die binnen een zelfde organisatie werkzaam zijn dergelijke grote
verschillen in rechtspositie bestaan. Indien er voor zou worden gekozen om alleen
degenen met een publiekrechtelijke aanstelling uit te sluiten van persoonlijke aan-
sprakelijkheid, zou dit in de organisaties van de publiekrechtelijke rechtspersonen
zelf tot onwenselijke verschillen in rechtspositie leiden. Ten slotte heeft Hartkamp
erop gewezen dat tegen een bijzondere behandeling van ambtenaren pleit dat in
veel functies geen relevant onderscheid bestaat tussen activiteiten in overheids-
dienst en in het particuliere bedrijfsleven.317 Ik kom dan ook tot de conclusie dat
een uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren niet gewenst
is.
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316. Zie ook Hoekzema 2000, p. 177. Vgl. Bovens 1991, p. 114-119. Anders: Klaassen 2003, p. 29-
41.

317. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 264.
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3.5 Herstelmaatregelen: opleggen van een gebod/verbod aan
leidinggevenden

In de voorgaande paragrafen is de aandacht gericht geweest op de mogelijkheden
schadevergoeding te verkrijgen van een functionaris persoonlijk in geval van een
onrechtmatige daad of wanprestatie van de rechtspersoon. Het is echter ook
mogelijk dat in rechte aan een functionaris in persoon een gebod of verbod wordt
opgelegd om ervoor te zorgen dat de rechtspersoon in de toekomst geen onrecht-
matige daden meer zal plegen.318 Ik breng twee voorbeelden uit de rechtspraak,
die hiervoor al in ander verband zijn besproken, in herinnering. 

In de eerste plaats wijs ik op het vonnis van de president van de Rechtbank
Haarlem uit 1988.319 In casu was wegens misleidende reclame voor een afslank-
methode tegen twee vennootschappen en hun enig directeur in kort geding om
een verbod tot openbaarmaking en een bevel tot rectificatie verzocht. Volgens de
president kunnen de gevraagde voorzieningen ook jegens de directeur worden
gegeven, omdat hij ook zelf onrechtmatig heeft gehandeld. De directeur had het
in zijn macht te voorkomen dat de rechtspersonen de gewraakte advertenties zou-
den publiceren, nu hij enig directeur is van zowel beide rechtspersonen als ook
van de holding waarin zij zijn ondergebracht. Als enig leidinggevend orgaan kon
hij het doen en laten van de rechtspersonen bepalen. Doordat hij desondanks het
onrecht ma tig handelen van de rechtsperso nen minstens heeft toegela ten, heeft hij
zelf in strijd gehan deld met de zorgvul digheid die hij persoon lijk jegens consu-
menten in acht had behoren te nemen, aldus de president. Het verweer van de ven-
nootschappen en hun directeur dat geen sprake was van schuld, heeft de president
(onder meer) afgedaan met de overweging dat de gevraagde voorzieningen niet
een vordering tot het verkrijgen van schadevergoeding betreffen. Voor het opleg-
gen van dergelijke (toekomstgerichte) voorzieningen is dus volgens de president
verwijtbaarheid niet vereist, bepalend is slechts of de directeur de macht heeft
onrechtmatig handelen te voorkomen.320

Ook in de Jack Daniëls-zaak uit 2002 deed zich de vraag voor in hoeverre
voorzieningen tegen een leidinggevende kunnen worden getroffen en of in zo’n
geval (schuld in de zin van) persoonlijke verwijtbaarheid is vereist. In casu was
de enig bestuurder persoonlijk aangesproken wegens het plegen van merkinbreu-
ken door een aantal (met elkaar in een concern verbonden) vennootschappen.321

In kort geding vorderde de benadeelde (Jack Daniël’s) onder meer dat de (indi-
rect) bestuurder van die vennootschappen, Blijdorp, persoonlijk zou worden ver-
oordeeld tot het staken en gestaakt houden van merkinbreuken. In hoger beroep
heeft het hof het toewijzende vonnis op dit punt bekrachtigd. Ook in cassatie
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318. Zie over deze actie nader Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 118 e.v. en (voor de overheid) nr.
290h en 290f.

319. Pres. Rb. Haarlem 14 oktober 1988, BIE 1990, nr. 47
320. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 118.
321. HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464, m.nt. Spoor en m.nt. Maeijer (Jack Daniëls). Zie ook

Timmerman 2002.
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heeft de veroordeling stand gehouden. Volgens de Hoge Raad moet het oordeel
van het hof aldus worden verstaan dat – nu Blijdorp er als (indirect) bestuur-
der/feitelijk beleidsbepaler voor had gekozen onduidelijkheid te laten bestaan
over zijn activiteiten en gedragingen en die van de door hem (indirect) gecontro-
leerde vennootschappen – de merkinbreuken mede onder zijn leiding, althans met
zijn medeweten en goedkeuring hebben plaatsgevonden, in dier voege dat aanne-
melijk is dat Blijdorp in strijd handelt met de zorgvuldigheid waartoe hij jegens
de benadeelde is gehouden door hetzij te bevorderen hetzij niet te voorkomen dat
merkinbreuk wordt gepleegd, terwijl hij daartoe in zijn hoedanigheid (als bestuur-
der en feitelijk beleidsbepaler) in staat is. Blijdorp heeft kort gezegd persoonlijk
onrechtmatig gehandeld. Aangezien de vrees bestond dat Blijdorp in de toekomst
weer onrechtmatig zou handelen door te bevorderen of toe te laten dat de door
hem gecontroleerde vennootschappen (opzettelijk) merkinbreuken zouden ple-
gen, is hij persoonlijk veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van iedere
inbreuk op het merk van de benadeelde. De A-G had tot afwijzing van de vorde-
ring(en) geconcludeerd, omdat voor persoonlijke aansprakelijkheid niet de enke-
le hoedanigheid van beleidsbepaler beslissend is maar ook een persoonlijk ver-
wijt moet kunnen worden gemaakt. De Hoge Raad heeft evenwel niet expliciet
geëist dat Blijdorp een persoonlijk verwijt moet treffen. Dit houdt verband met de
aard van de vordering: de bestuurder is immers niet aansprakelijk gesteld voor de
door de benadeelde geleden schade, maar is veroordeeld zich – als degene die het
in zijn macht heeft de merkinbreuken te voorkomen – van verder persoonlijk
onrechtmatig handelen (in de toekomst) te onthouden.322 Een dergelijke voorzie-
ning kan volgens de Hoge Raad tegen de bestuurder persoonlijk worden getrof-
fen omdat dit een effectieve rechtsbescherming kan bieden. 

Geconcludeerd kan worden dat slechts de (feitelijke) zeggenschap bepalend is
voor het opleggen van de voorziening en niet of de functionaris ook schuld heeft.
Overigens is evenmin vereist dat door de reeds gepleegde onrechtmatige daad
schade is geleden of dat door de dreigende onrechtmatige daad schade zal wor-
den geleden.323 De twee voorbeelden hebben betrekking op functionarissen van
privaatrechtelijke rechtspersonen. Niet uitgesloten is echter dat een verbod of
bevel ook kan worden ingesteld jegens overheidsfunctionarissen; in de recht-
spraak is reeds lange tijd aanvaard dat verbods- en bevelsvorderingen tegen de
overheid zelf kunnen worden ingesteld, ook ten aanzien van bestuursdaden.324 Ten
slotte zij nog gewezen op het bepaalde in art. 6:168 BW, namelijk dat zwaarwe-
gende maatschappelijke belangen aan toewijzing van de vordering in de weg kun-
nen staan. Schadevergoeding is dan wel mogelijk.325
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322. Zie daarover Timmerman 2002, p. 244-245. Anders: Maeijer 2002 (annotatie NJ), die
persoonlijke verwijtbaarheid in casu leest in de aanhaling door de Hoge Raad van het oordeel
van het hof dat Blijdorp er voor heeft gekozen onduidelijkheid te laten bestaan over zijn
activiteiten en gedragingen en die van de door hem gecontroleerde vennootschappen.

323. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 118.
324. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 290f voor een overzicht met rechtspraak over ver-

bods- en bevelsacties jegens overheden.
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3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk heb ik onderzocht onder welke omstandigheden functionarissen
van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van onrecht-
matige daad persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de schade
die een derde heeft geleden als gevolg van een (primaire) onrechtmatige daad of
wanprestatie van de rechtspersoon (waarbij de functionaris in dienst is). In de wet
is niet voorzien in een bijzondere positie voor functionarissen van publiekrechte-
lijke rechtspersonen. De vraag is echter of bij de toepassing van de onrechtmati-
ge daadsregeling in de rechtspraak toch verschillen optreden. Bovendien is in het
bijzonder stil gestaan bij de aansprakelijkheidspositie van functionarissen die in
hun leidinggevende hoedanigheid zijn aangesproken.

Een eerste punt dat bij bestudering van de rechtspraak opvalt, is dat er begin
vorige eeuw nog relatief veel zaken aan de rechter zijn voorgelegd waarin func-
tionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen aansprakelijk zijn gesteld maar
dat dit de laatste decennia slechts zelden is geschied, terwijl bij functionarissen
van privaatrechtelijke rechtspersonen juist een omgekeerde beweging lijkt te heb-
ben plaatsgevonden. De eerste ontwikkeling zou mijns inziens verband kunnen
houden met de inmiddels algemene acceptatie van de rechtspersoon als rechts-
subject en het feit dat altijd verhaal op ‘de overheid’ mogelijk is en voor de bena-
deelde doorgaans veel gemakkelijker is.326 Bij privaatrechtelijke rechtspersonen
speelt daarentegen wel het risico dat geen verhaal mogelijk is. Zeker de afgelo-
pen twee decennia hebben schuldeisers die hun vordering niet op de privaatrech-
telijke rechtspersoon konden verhalen de bestuurder(s) in privé aansprakelijk
gesteld. Bestuurders (en ook feitelijke bestuurders) zijn volgens rechtspraak van
de Hoge Raad aansprakelijk, indien hen persoonlijk een voldoende ernstig verwijt
kan worden gemaakt. Het gaat dan vaak om de situatie dat verliesgevende activi-
teiten van de vennootschap op kosten van nieuwe schuldeisers zijn voortgezet en
om de situatie dat de bestuurder(s) kan worden verweten te hebben toegelaten c.q.
bewerkstelligd dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen
jegens een derde niet nakomt en geen verhaal biedt voor de schade (betalingson-
wil, m.n. in de zin van selectieve betaling en vermogensonttrekking, schenden
zekerheidsrechten van wederpartij rechtspersoon). Maar een (leidinggevende)
functionaris van een privaatrechtelijke rechtspersoon is ook wel in privé aange-
sproken, in geval hem kon worden verweten te hebben toegelaten c.q. bewerk-
stelligd dat de rechtspersoon een onrechtmatige daad jegens de derde beging
(denk aan: milieuverontreiniging, hinder, schending eigendomsrecht, inbreuk op
merkrecht, belediging, onterechte beslaglegging, misleidende reclame). 

Voorts blijkt uit de rechtspraak dat de positie van de functionaris wiens gedrag
als eigen onrechtmatige daad van de rechtspersoon heeft te gelden, redelijk gun-
stig is te noemen; slechts in krasse gevallen zal de functionaris door de bena-
deelde persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de geleden scha-
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326. Vgl. Beekhuis 1934, p. 53-54.
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de. De rechter stelt zich terughoudend op in het aannemen van persoonlijke aan-
sprakelijkheid. Dit is terecht nu er sprake is van een secundaire aansprakelijk-
heid. Ik heb verdedigd dat voor het kunnen aannemen van secundair daderschap
is vereist dat de functionaris geobjectiveerde wetenschap heeft van het feit dat
door zijn handelen de rechtspersoon een onrechtmatige daad jegens de derde zal
plegen. In geval van (geobjectiveerde) wetenschap kan gesteld worden dat de
functionaris – hoewel niet opzettelijk – toch zeker in hoge mate onzorgvuldig
heeft gehandeld. Als hij dan anders had kunnen en behoren te handelen, met
andere woorden: verwijtbaar, heeft hij in feite ernstig verwijtbaar gehandeld.327

Hij is dan behoudens de aanwezigheid van een disculpatiegrond persoonlijk
jegens de benadeelde aansprakelijk. Hoewel de Hoge Raad in onder meer het
Officier van justitie-arrest persoonlijke verwijtbaarheid heeft vereist – toereke-
ning op grond van de verkeersopvattingen ex art. 6:162 lid 3 BW is expliciet uit-
gesloten – is mijns inziens dan ook verdedigbaar dat in gevallen van secundaire
aansprakelijkheid een functionaris slechts in geval van ernstige verwijtbaarheid
persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden wegens de onrechtmatige daad
van de rechtspersoon.328 Dit is ook het ‘systeem’ dat de Hoge Raad toepast bij de
beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van privaat-
rechtelijke rechtspersonen jegens schuldeisers in geval van het voortzetten van
verliesgevende activiteiten.329 Ook in dat geval is sprake van een secundaire aan-
sprakelijkheid (de rechtspersoon pleegt immers wanprestatie). 

Is er nog een verschil tussen functionarissen van privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke rechtspersonen bij de beoordeling of sprake is van secundaire aan-
sprakelijkheid? Voor bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen is de
terughoudendheid in het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid gelegen in
het feit dat ondernemen risico’s met zich meebrengt en dat dit niet te snel op func-
tionarissen dient te worden afgewenteld. Uit de rechtspraak lijkt te kunnen wor-
den opgemaakt dat bij de beoordeling van persoonlijke aansprakelijkheid van
functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen soms een nog terughou-
dender opstelling is vereist. Het Hof Amsterdam stelt in een arrest uit 2000 inza-
ke de persoonlijke aansprakelijkheid van drie (ex-)ministers zelfs expliciet als
voorwaarde dat zij dienen te beschikken over daadwerkelijke wetenschap. De
Hoge Raad heeft in het Officier van justitie-arrest ‘slechts’ persoonlijke verwijt-
baarheid als vereiste gesteld, maar uit de toepassing in het concrete geval blijkt
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327. Voorts is van belang erop te wijzen dat er ook sprake kan zijn van dubbel daderschap (van
rechtspersoon en functionaris) omdat de functionaris dezelfde norm heeft geschonden als de
rechtspersoon; in dat geval is in feite sprake van rechtstreeks/primair daderschap van de
functionaris. Daarvoor lijkt persoonlijke verwijtbaarheid vereist maar ook voldoende.

328. Opmerking verdient wel dat deze maatstaf van ernstige verwijtbaarheid minder streng is dan
opzet of bewuste roekeloosheid. In het laatste geval dient de functionaris immers altijd over
een zekere mate van bewustheid van de gevolgen van zijn handelen te beschikken in tegen-
stelling tot de situatie dat ‘slechts’ geobjectiveerde wetenschap is vereist.

329. HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel) en HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ont -
vanger/R).
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dat hij aan het aannemen daarvan zeer hoge eisen stelt. Aannemelijk lijkt dat deze
terughoudende opstelling verband houdt met de aard van de taak van de functio-
narissen in kwestie. Het is verdedigbaar vanwege de aard van de taak minder snel
tot een ‘behoren te weten’ te concluderen. Ik merk nog op dat de aard van de orga-
nisatie mijns inziens op zichzelf beschouwd niet relevant zou moeten zijn. 

Een andere conclusie die uit de rechtspraak kan worden getrokken is dat voor
persoonlijke aansprakelijkheid van een leidinggevende functionaris van een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon wegens nalaten is vereist dat de functionaris per-
soonlijk kan worden verweten dat de onrechtmatige gedragingen zich konden
voordoen of dat hij deze niet heeft weten te beëindigen. Om dit nalaten aan de lei-
dinggevende functionaris te kunnen verwijten, is een bepaalde betrokkenheid van
de leidinggevende bij de gedragingen vereist. Hij moet wetenschap hebben gehad,
althans hij moest weten, dat de bedrijfsvoering en/of de gedragin gen van zijn
ondergeschikten of medebestuurders tot aanspra ke lijkheid uit onrechtma tige daad
van de rechtspersoon zou leiden. Bovendien kan per soon lij ke aansprakelijkheid
alleen worden aangenomen, indien de leidinggevende de mogelijk heid en de
bevoegdheid had zodanige maatregelen te treffen dat het onrechtmatige handelen
zou kunnen worden voorkomen of in elk geval beëindigd. Deze beide elementen
– kennis en macht – worden vrij snel aanwezig geacht indien er sprake is van een
qua personele omvang vrij kleine organisatie. In dergelijke omstandig heden is het
voor hem immers mogelijk het doen en laten van de rechtspersoon te bepalen en
mag worden aangenomen dat hij op de hoogte is of in elk geval behoort te zijn
van de zaken die zich binnen de organisatie afspelen. Bij een meerhoofdig bestuur
kan een bestuurder zich ter disculpatie onder omstandigheden op een gemaakte
taakverdeling beroepen. Een feitelijk gebrek aan kennis, waardoor de bestuurder
niet op de hoogte was van de onrechtmatige gedragingen, disculpeert de bestuur-
der echter niet. Uit de jurisprudentie blijkt dat een behoorlijke bestuurder die ken-
nis dient te verwerven, hetzij in zijn persoon hetzij in die van voor hem werkza-
me personen. Voor functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen is er
slechts één uitspraak gepubliceerd waarin dit aspect aan de orde is geweest,
namelijk een arrest van het Hof Amsterdam uit 2000. Daaruit kunnen grotendeels
dezelfde conclusies als hiervoor worden getrokken – namelijk dat (kort gezegd)
kennis en macht voorwaarden voor aansprakelijkheid zijn – met dit verschil dat
het hof daadwerkelijke wetenschap vereist voor het kunnen aannemen van per-
soonlijke aansprakelijkheid. Mijns inziens zou dit kunnen worden verklaard (en
gerechtvaardigd) door de aard van de taak in het kader waarvan de vermeende
onrechtmatige gedragingen van de functionarissen (i.c. ministers) hebben plaats-
gevonden.

Voorts ben ik ingegaan op de vraag of de persoonlijke aansprakelijkheid (nog)
verder zou moeten worden beperkt of zelfs helemaal zou moeten uitgesloten,
zoals dat in de literatuur door een aantal schrijvers is betoogd. Ik meen dat er
goede gronden zijn om geen verdere beperking aan te nemen in de zin van het
stellen van opzet of bewuste roekeloosheid als voorwaarde voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid. Mijn voorkeur gaat uit naar een brede toepassing van het maat-
schappelijk verkeerscriterium, dus een snelle aanname van een primaire onrecht-
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matige daad van de rechtspersoon. De toepassing van dit criterium zou dus niet
beperkt moeten worden tot gedragingen van leidinggevende functionarissen.
Hierdoor ondervinden alle functionarissen, ook ondergeschikte, reeds een zekere
bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid. Slechts indien sprake is van
ernstig onzorgvuldig handelen en/of nalaten jegens de derde, zal de functionaris
door die derde in privé tot schadevergoeding kunnen worden aangesproken.
Indien alleen de functionaris als primaire dader kan worden aangemerkt (en de
rechtspersoon dus slechts op grond van art. 6:170 kwalitatief aansprakelijk kan
worden gehouden) is er mijns inziens geen reden voor een terughoudende opstel-
ling. Het insolventierisico van de werkgever behoort naar mijn mening niet op de
benadeelde te worden afgewenteld. Daarbij komt dat ook als verhaal op de rechts-
persoon wel mogelijk is, de benadeelde er vanuit een oogpunt van genoegdoening
een belang bij kan hebben juist de functionaris zelf aansprakelijk te stellen. Deze
functie van de persoonlijke aansprakelijkheid kan vooral een rol spelen bij
publiekrechtelijke rechtspersonen. Voorts kan van de mogelijkheid tot persoonlij-
ke aansprakelijkstelling een preventieve werking uitgaan.

Ten slotte heb ik er op gewezen dat functionarissen van privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke rechtspersonen onder omstandigheden geconfronteerd kunnen
worden met het opleggen van een verbod of bevel onrechtmatige gedragingen van
de rechtspersoon in de toekomst te voorkomen. In de rechtspraak zijn er twee
gevallen waarin een dergelijke vordering jegens een functionaris (van een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon) is toegewezen. Beslissend is dan de zeggenschap
over het handelen en/of nalaten van de rechtspersoon, schuld (persoonlijke ver-
wijtbaarheid) en schade zijn geen vereisten. 

Geconcludeerd kan worden dat persoonlijke aansprakelijkheid slechts met
terughoudendheid wordt aanvaard; er moeten verwijtbaar ernstige fouten zijn
gemaakt, wil een vordering tot schadevergoeding succes kunnen hebben. Dit is
mijns inziens terecht, nu de functionaris in hoedanigheid is opgetreden. Functio -
narissen van publiekrechtelijke rechtspersonen genieten op verschillende wijzen
een nog ruimere bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid dan functio-
narissen van privaatrechtelijke rechtspersonen. In de eerste plaats zal de bena-
deelde er vrijwel altijd voor kiezen uitsluitend verhaal te zoeken op de eigenlijk
altijd solvabele overheid. In de tweede plaats lijken er voor het aannemen van
secundaire aansprakelijkheid nog strengere voorwaarden te gelden (daadwerkelij-
ke wetenschap?). Ten derde kan als gevolg van de leer van de formele rechts-
kracht soms geen inhoudelijk oordeel van de burgerlijke rechter worden gevraagd
over het onrechtmatig handelen van de overheid en haar functionarissen. Deze
laatste immuniteit is mijns inziens niet wenselijk. De mogelijkheid tot een inhou-
delijke beoordeling door de rechter van de verantwoordelijkheden en aansprake-
lijkheden van overheden en hun functionarissen dient – mede gelet op rechtspraak
van het EVRM – niet op voorhand te zijn uitgesloten.
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Hoofdstuk 4

Aansprakelijkheid van leidinggevenden in het
vennootschapsrecht

4.1 Inleiding

Bestuurders, commissarissen, aandeelhouders en andere (leidinggevende) func-
tionarissen van BV’s en NV’s zijn in beginsel voor schulden van die BV of NV
niet aansprakelijk; de vennootschap is exclusief aansprakelijk. In het vorige
hoofdstuk is gebleken dat onder omstandigheden (feitelijke) bestuurders op grond
van onrechtmatige daad persoonlijk jegens (een) schuldeiser(s) van de vennoot-
schap aansprakelijk kunnen zijn. Deze door de rechter aanvaarde mogelijkheid
van doorbraak van aansprakelijkheid blijkt vooral een belangrijk wapen voor
schuldeisers te zijn in geval geen verhaal mogelijk is op het vermogen van de ven-
nootschap. De rechter is wel terughoudend in het aanvaarden van aansprakelijk-
heid: de functionaris moet een persoonlijk (voldoende) ernstig verwijt kunnen
worden gemaakt om op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk te kunnen worden
gehouden voor de schade van de schuldeiser(s) als gevolg van de onrechtmatige
daad of wanprestatie van de vennootschap. Naast deze indirecte doorbraak van
aansprakelijkheid zijn er op diverse plaatsen in het vennootschapsrecht wettelijke
uitzonderingen te vinden op de regel van exclusieve aansprakelijkheid van de
vennootschap. In dit hoofdstuk worden deze gevallen van wettelijke doorbraak
van (externe) aansprakelijkheid besproken. De bepalingen zijn vaak een bijzon-
dere uitwerking van de onrechtmatige daad. De eis van persoonlijke verwijtbaar-
heid blijkt dan ook in deze regelingen een grote rol te spelen. De wetgever heeft
ten opzichte van de gewone onrechtmatige daad vaak bewijsvoordelen verleend
ten behoeve van de benadeelden. Vooral de in art. 2:138/248 BW neergelegde
aansprakelijkheid van (feitelijke) bestuurders wegens kennelijk onbehoorlijk be -
stuur in geval van faillissement van de vennootschap heeft sinds de invoering in
1987 een grote vlucht genomen en blijkt in de praktijk een belangrijke grondslag
voor persoonlijke aansprakelijkheid van (feitelijke) bestuurders. Naast aanspra-
kelijkheidsregels bestaan er in het vennootschapsrecht ook instrumenten waar-
mee naleving van geschonden normen kan worden bewerkstelligd. Timmer man
heeft al in 1995 gewezen op het belang van verschillende ‘herstelinstrumenten’ in
het vennootschapsrecht, zoals het enquêterecht met zijn voorzieningen van art.
2:356 BW:

‘Naast aansprakelijkheidsprocedures tegen functionarissen van een vennoot-
schap die dikwijls leiden tot discussies achteraf, tot nakaarten (kortom, zij
kunnen niet meer echt recht trekken wat ooit fout ging), zijn er in het ven-
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nootschapsrecht steeds meer instrumenten te vinden met behulp waarvan
gepoogd kan worden een vennootschap weer op het goede spoor te zetten.’1

Soms kunnen bestuurders of andere leidinggevenden in dat verband worden
geconfronteerd met het aan hen persoonlijk opleggen van herstelmaatregelen,
zoals schorsing of ontslag van bestuurders en/of commissarissen in de enquête-
procedure. Ook kan een functionaris onder omstandigheden worden geconfron-
teerd met een bevel (met dwangsom) tot het (meewerken aan het) nemen van een
besluit of het verrichten van een feitelijke handeling. Een aantal herstelsancties
die ook gevolgen kunnen hebben voor functionarissen persoonlijk wordt in dit
hoofdstuk dan ook besproken. Bespreking hiervan is ook interessant met het oog
op het in hoofdstuk 8 te behandelen onderwerp, namelijk de vraag onder welke
omstandigheden aan leidinggevenden persoonlijk een last onder dwangsom kan
worden opgelegd wegens het door de rechtspersoon overtreden van bestuursrech-
telijke/publiekrechtelijke normen. 

Hierna bespreek ik eerst de aansprakelijkheid die ex art. 2:93/203 en art.
2:69/180 BW voor bestuurders en anderen kan ontstaan bij oprichting respectie-
velijk niet-inschrijving van de vennootschap en ga ik in op de gevolgen voor (fei-
telijke) bestuurders in geval sprake is van een nietige rechtspersoon. Daarna be -
spreek ik de uit de tweede en derde misbruikwet voortvloeiende aansprakelijk-
heid van bestuurders (en anderen) wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur.2

Vervolgens behandel ik de in de artikelen 2:139/249 en art. 2:150/260 BW neer-
gelegde aansprakelijkheid wegens misleidende jaarrekening en andere stukken.
In dat verband wordt ook de code corporate governance (code Tabaksblat) bespro-
ken, die in 2003 naar aanleiding van boekhoudaffaires bij o.a. Ahold is opgesteld
en in 2004 wettelijk is verankerd. Daarna ga ik kort in op de gronden voor per-
soonlijke aansprakelijkheid wegens een misleidend prospectus. Ver volgens
bespreek ik de aansprakelijkheidspositie van bestuurders in geval (be paalde)
bepalingen van kapitaalbescherming niet zijn nageleefd. In die paragraaf wordt
ook het in 2007 ingediende Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-
recht besproken, waarin voor de BV wordt afgestapt van de huidige regels van
kapitaalbescherming. De gevolgen die de op stapel staande vereenvoudiging en
flexibilisering van het bv-recht voor de aansprakelijkheidspositie van bestuurders
van BV’s zal hebben, komt in deze paragraaf aan bod. Daarna behandel ik enke-
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1. Timmerman 1995, p. 28. Hij wijst verder op de geschillenregeling, de in art. 2:271 (161) BW
aan de Ondernemingskamer toekomende bevoegdheid een commissaris van een structuurven -
nootschap te ontslaan en de bevoegdheid van de Ondernemingskamer ex art. 1002 (oud) Rv
aan een vennootschap een bevel te geven voor de wijze waarop de vennootschap haar
jaarrekening dient in te richten (thans te vinden in art. 2:447 e.v. BW). Timmerman doet ook
nog een voorstel tot invoering van een nieuw herstelinstrument.

2. Niet zal worden ingegaan op de eerste misbruikwet van 4 juni 1981, Stb. 1981, 370 (ook wel:
Wet Ketenaansprakelijkheid), welke beoogt de aansprakelijkheid te regelen van de aannemer
voor schulden van de onderaannemer ter zake van bepaalde sociale verzekeringspremies en
belastingen.
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le herstelsancties die financiële gevolgen voor (feitelijke) bestuurders kunnen
hebben. Voornoemde onderwerpen bespreek ik aan de hand van de bepalingen die
voor de BV gelden. De overeenstemmende NV-bepalingen worden tussen haak-
jes vermeld en alleen bij afwijking van het BV-recht apart behandeld.

4.2 Oprichting van de vennootschap 

4.2.1 Aansprakelijkheid in de oprichtingsfase

Voor de oprichting van een vennootschap is ingevolge art. 2:175 (64) lid 2 BW
vereist dat de oprichtingshandeling in een notariële akte wordt neergelegd, dat een
verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie wordt verkregen (pre-
ventief toezicht) en dat een of meer personen in het kapitaal van de vennootschap
deelnemen middels het nemen van aandelen. Aansprakelijkheid van functionaris-
sen kan reeds ontstaan in de oprichtingsfase van de vennootschap. Leiding ge -
vende functionarissen kunnen aansprakelijk zijn wegens het verrichten van zoge-
naamde preconstitutieve handelingen, handelingen die zijn verricht namens een
vennootschap in oprichting (i.o.). Aan de mogelijkheid om namens een vennoot-
schap i.o. te kunnen handelen bestaat in de praktijk behoefte. Er gaat veelal enige
tijd overheen voordat een vennootschap daadwerkelijk is opgericht. In art. 2:203
(93) BW is daarom een regeling getroffen voor de rechtsgevolgen van het ver-
richten van rechtshandelingen namens een op te richten vennootschap.3 Van der
Grinten gebruikt voor dergelijke handelingen de term ‘onvolkomen vertegen-
woordiging’.4 Van echte vertegenwoordiging is immers geen sprake. Ingevolge
het eerste lid is de vennootschap pas gebonden wanneer zij de rechtshandelingen
na haar oprichting uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigt of ingevolge lid 4
(direct) wordt verbonden.

Lid 2 van het artikel bepaalt dat degene die namens de vennootschap i.o. han-
delt – veelal de oprichter of toekomstig bestuurder van de vennootschap – door
de verrichte rechtshandeling hoofdelijk wordt verbonden totdat de vennootschap
na oprichting de rechthandeling ingevolge het eerste lid uitdrukkelijk of stilzwij-
gend bekrachtigt (of ingevolge lid 4 binding in de akte van oprichting plaats-
vindt5). De handelende persoon is slechts bevrijd van deze hoofdelijke aanspra-
kelijkheid indien de overeenkomst wordt bekrachtigd door de inmiddels opge-
richte vennootschap die, gegeven de omstandigheden van het geval, moet worden
aangemerkt als de vennootschap die partijen bij het totstandkomen van de over-
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3. De wettelijke regeling van preconstitutieve handelingen (eerst neergelegd in art. 40 (oud)
WvK) is ingevoerd bij Wet van 2 juli 1928, Stb. 1928, 216. Zie over de wetsgeschiedenis
Wezeman 1998, p. 36-37.

4. Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 119.
5. Zie Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 17: lid 2 mag worden gelezen alsof de woorden ‘of inge-

volge lid 4 wordt verbonden’ er stonden.
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eenkomst op het oog hadden.6 Dit laatste wordt ook wel het identiteitsvereiste
genoemd. De wet biedt overigens de mogelijkheid om uitdrukkelijk te bedingen
in geval van niet-bekrachtiging niet gebonden te zijn. Het vereiste van uitdrukke-
lijkheid dient ter bescherming van de wederpartij; deze moet zich bewust zijn van
het doen van afstand van de bescherming van het artikel.7

De handelende persoon is jegens de wederpartij gehouden tot nakoming; er is
sprake van hoofdelijke verbondenheid. Indien nakoming onmogelijk is, dient hij
de schade van de wederpartij te vergoeden. De handelende persoon is echter geen
partij bij de overeenkomst en kan dus in beginsel zelf geen nakoming van de
wederpartij verlangen.8 De regeling van art. 2:203 (93) BW bestrijkt het aangaan
van rechtshandelingen namens de vennootschap i.o. De door de oprichters of toe-
komstige bestuurders gepleegde onrechtmatige daden komen ingevolge art. 2:203
(93) BW derhalve niet voor rekening van de vennootschap, tenzij deze zich daar-
voor uitdrukkelijk aansprakelijk stelt.9 Wel vallen zakelijke handelingen onder de
regeling, zoals het overdragen van een recht op handelsnaam aan de vennoot-
schap i.o.10

Een andere vraag is wanneer er kan worden gesteld dat er sprake is van han-
delen namens een vennootschap i.o. De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat indien
een rechtshandeling is verricht onder de naam van een naamloze of besloten ven-
nootschap met toevoeging van de woorden ‘in oprichting’ of ‘i.o.’ het ervoor moet
worden gehouden dat er sprake is van een handeling in de zin van art. 2:203 (93)
BW.11 Overigens bestaat de mogelijkheid dat uit de omstandigheden van het geval
blijkt dat er sprake is van een handeling pro se onder de naam ‘b.v. i.o.’.12 In dat
geval kan de handeling niet door de opgerichte vennootschap bekrachtigd worden
en zal de handelende persoonlijk aansprakelijk blijven. 

Door bekrachtiging door de vennootschap is de handelende persoon in begin-
sel bevrijd.13 Onder omstandigheden blijft de handelende persoon echter aan-
sprakelijk. Lid 3 geeft een regeling voor de situatie dat de vennootschap haar ver-
plichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling niet nakomt. Degenen die
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6. HR 3 november 1995, NJ 1996, 141. Zie ook Rb. Utrecht 12 mei 2004, JOR 2004, 192, m.nt.
Groffen.

7. Zie Schutte-Veenstra (Rechtspersonen), art. 203, aant. 2.
8. Wezeman 1998, p. 41-42 en Schutte-Veenstra (Rechtspersonen), art. 203, aant. 2. Volgens Van

Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 17 kan de oprichter van zijn kant pas rechten als partij doen gel-
den als hij als partij wordt aangesproken.

9. Zie HR 6 november 1981, NJ 1982, 228, m.nt. Maeijer.
10. Zie HR 24 mei 1968, NJ 1969, 72. Zie voorts Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 17; Schutte-

Veenstra (Rechtspersonen), art. 203, aant. 4; Wezeman 1998, p. 37 en Van der Heijden/Van der
Grinten 1992, nr. 119.

11. HR 6 november 1981, NJ 1982, 227, m.nt. Maeijer; HR 17 september 1982, NJ 1983, 120,
m.nt. Maeijer en HR 24 maart 2000, NJ 2000, 354, m.nt. Maeijer. 

12. Zie Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 17 en het aldaar genoemde arrest HR 8 februari 1980,
NJ 1980, 316, m.nt. G.J.S.

13. De opgerichte vennootschap moet overigens wel kunnen worden aangemerkt als de vennoot-
schap die partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst op het oog hadden: HR 3
november 1995, NJ 1996, 141.
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namens de op te richten vennootschap handelden, zijn in dat geval hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de schade die de derde dientengevolge lijdt, indien zij – ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst – wisten of redelijkerwijs konden weten dat
de vennootschap haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, onverminderd de
aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de bekrachtiging.14 Er rust
als het ware een garantieverplichting op de handelende persoon.15 In beginsel rust
op de wederpartij de bewijslast van de wetenschap van de handelende persoon.
De wetenschap wordt echter vermoed aanwezig te zijn wanneer de vennootschap
binnen een jaar na de oprichting in staat van faillissement wordt verklaard, zo
bepaalt de slotzin van het derde lid. 

Ook in geval de vennootschap wegens insolventie niet kan nakomen en de
wetenschap daarvan bij de handelende personen niet kan worden aangetoond, is
het mogelijk dat een bestuurder aansprakelijk is. De zinsnede ‘onverminderd de
aansprakelijkheid terzake van de bestuurders wegens de bekrachtiging’ ziet op die
aansprakelijkheid. Een bestuurder kan jegens de wederpartij een onrechtmatige
daad plegen door de namens de BV i.o. verrichte rechthandeling te bekrachtigen.
Uit het door de Hoge Raad in 1997 gewezen arrest Hoekstra blijkt dat de omstan-
digheden van het geval beslissend zijn en dat onder meer van belang kan zijn of
de bestuurder ten tijde van de bekrachtiging wist of redelijkerwijs kon weten dat
de vennootschap haar verplichtingen uit de rechtshandeling niet zou kunnen
nakomen.16 Mijns inziens kan ook een mede-bestuurder aansprakelijk zijn voor
de door de wederpartij geleden schade, indien hij ‘anderszins nauw betrokken is
geweest’ bij de bekrachtiging door de andere bestuurder.17 Indien de mede-
bestuurder op de hoogte was van de bekrachtiging en wist of redelijkerwijze kon
weten dat de vennootschap niet zou kunnen nakomen en ook verder geen verhaal
zou bieden, maar desondanks de bekrachtiging niet heeft verhinderd of de weder-
partij van de betalingsonmacht op de hoogte heeft gesteld, acht ik aansprakelijk-
heid niet uitgesloten. 

In tegenstelling tot lid 2 biedt lid 3 geen mogelijkheid om de aansprakelijk-
heid uit te sluiten. Verklaring hiervoor is dat het in casu een geval van wettelijke
aansprakelijkheid wegens onrechtmatig handelen betreft. Aangezien uitsluiting
van aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk door de wet wordt verboden, is het vol-
gens Wezeman wel mogelijk een exoneratie- of vrijwaringsbeding in andere
gevallen dan opzet, bewuste misleiding of grove schuld overeen te komen.18 In de
praktijk lijkt mij hiervoor, gelet op het vrij strenge criterium van – kort gezegd –
objectieve wetenschap van benadeling, weinig ruimte te zijn. 
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14. Vergelijk de criteria uit het Beklamel-arrest: HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286.
15. Aldus Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 119.
16. HR 28 maart 1997, NJ 1997, 582, m.nt. Maeijer. Zie in gelijke zin Rb. Arnhem 31 mei 2006,

LJN AY0530, JIN 2007, 24.
17. Vgl. HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318, m.nt. Maeijer (Pelco).
18. Zie Wezeman 1998, p. 49-50. Volgens hem zou ook kunnen worden bedongen dat geen beroep

op het bewijsvermoeden kan worden gedaan en leidt medeschuld van de wederpartij tot ver-
minderde aansprakelijkheid van de actor. Zie over exoneratiebedingen ook Asser/Hartkamp
2004 (4-I), nr. 342-343.
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In het vierde lid is tenslotte een bijzondere vorm van aansprakelijkheid van de
handelende persoon neergelegd. Het vierde lid bewerkstelligt een directe binding
van de vennootschap bij oprichting aan de in dat lid met name en limitatief om -
schreven rechtshandelingen. Bekrachtiging van deze handelingen vindt dus niet
plaats. De slotzin van het vierde lid bepaalt dat de oprichter aansprakelijk kan
worden op grond van art. 2:9 of 2:248 (138) BW indien hij bij het gebruikmaken
van zijn bevoegdheid op grond van lid 4 onvoldoende zorgvuldigheid betracht.19

4.2.2 Inschrijvings- en stortingsaansprakelijkheid

Bestuurders zijn verplicht de opgerichte vennootschap te doen inschrijven in het
handelsregister en een authentiek afschrift van de akte van oprichting en van de
daaraan ingevolge de art. 2:203a (93a), 204 (94) en 204a (94a) BW gehechte
stukken neer te leggen ten kantore van het handelsregister, zo bepaalt het eerste
lid van art. 2:180 (69) BW. Zij moeten tevens opgave doen van het totaal van de
vastgestelde en geraamde kosten die met de oprichting verband houden en ten
laste van de vennootschap komen. De plicht tot registratie rust op iedere bestuur-
der afzonderlijk. Iedere bestuurder is dan ook gerechtigd tot het doen inschrijven
van de vennootschap.20 Naleving van de inschrijvings- en deponeringsverplich-
tingen is vooral in het belang van een geordend rechtsverkeer.21 Om deze reden
is het niet voldoen aan de verplichting tot het doen inschrijven in art. 28 Hregw
juncto art. 1 sub 4 WED strafbaar gesteld en vestigt het tweede lid van art. 2:180
(69) BW een hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders (naast de ven-
nootschap) voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de
vennootschap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste
inschrijving en deponering heeft plaatsgehad. De bestuurders dienen er tevens op
toe te zien dat wordt voldaan aan de minimumkapitaaleisen die voor de vennoot-
schap gelden. De hoofdelijke aansprakelijkheid van lid 2 van art. 2:180 (69) BW
treedt daarom ook in voor rechtshandelingen die zijn verricht voor de periode dat
het gestorte deel van het kapitaal nog niet ten minste het bij de oprichting voor-
geschreven minimumkapitaal bedraagt en op het bij de oprichting geplaatste
kapitaal nog niet ten minste een vierde van het nominale bedrag is gestort.

Het gaat bij art. 2:180 (69) lid 2 BW om een vergaande vorm van collectieve
aansprakelijkheid van bestuurders jegens de individuele crediteuren van de ven-
nootschap. De bestuurders worden ingevolge lid 2 hoofdelijk verbonden voor de
rechtshandelingen die zijn aangegaan in het tijdvak voordat aan de vereisten is
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19. Overigens kunnen indien er sprake is van storting in de zin van sub b van lid 1 van art. 2:203a
(93a) BW de oprichters hoofdelijk jegens de vennootschap verbonden worden tot vergoeding
van de bedragen die aan de rekening zijn onttrokken, totdat de vennootschap deze
onttrekkingen uitdrukkelijk heeft bekrachtigd. Dit is een vorm van interne aansprakelijkheid.

20. HR 14 januari 1994, NJ 1994, 405, m.nt. Maeijer. Zie ook Huizink (Rechtspersonen), art. 69,
aant. 2; Wezeman 1998, p. 16.

21. Wezeman 1998, p. 16.
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voldaan. Het betreft dus geen verplichting tot schadevergoeding.22 In de regeling
is geen disculpatiemogelijkheid voor bestuurders opgenomen; het enkele ontbre-
ken van de registratie of van voldoende gestort kapitaal leidt tot aansprakelijk-
heid. Voor het intreden van de aansprakelijkheid is dus niet vereist dat de bestuur-
der een verwijt kan worden gemaakt. Voor deze vergaande aansprakelijkheid is
gekozen om een effectieve werking van de regeling te bewerkstelligen.23 Het is
een taak van alle bestuurders dat de vennootschap wordt ingeschreven en dat de
minimumstortingen worden verricht. De verhaalsmogelijkheden moeten niet
door onderlinge taakverdelingen illusoir kunnen worden gemaakt. De vergaande
aansprakelijkheid houdt verband met het fundamentele karakter van het geschon-
den voorschrift. De dreiging met verbondenheid is bedoeld om te bevorderen dat
deze voorschriften worden nageleefd.24 Ook al heeft de derde geen schade gele-
den en treft de bestuurder geen verwijt, toch ontstaat de aansprakelijkheid indien
zich een van de situaties van art. 2:180 (69) BW voordoet. In feite heeft de aan-
sprakelijkheidsregeling dan ook trekken van een herstelsanctie (hierop kom ik
verderop in dit hoofdstuk nog terug). 

Dat de aansprakelijkheid uit art. 2:180 (69) BW vergaande gevolgen kan heb-
ben voor bestuurders blijkt onder meer ook uit twee recente arresten van de Hoge
Raad. In de eerste plaats heeft de Hoge Raad in het arrest inzake Bas-C. uit 2003
beslist dat de verbondenheid jegens crediteuren blijft bestaan, ook nadát de
inschrijving en/of deponering heeft plaatsgevonden en aan de stortingsplicht is
voldaan.25 In casu had de curator in het faillissement van Bas-C BV de oprichter
gedagvaard omdat hij niet aan zijn verplichting tot volstorting van de aandelen in
Bas-C BV had voldaan. De Hoge Raad oordeelde dat de oprichter daartoe alsnog
moet overgaan en voorts dat hij als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is op
grond van art. 2:180 lid 2 BW. Zelfs indien komt vast te staan dat de oprichter
inmiddels heeft voldaan aan zijn stortingsplicht, is dit na het in art. 2:178 lid 2
BW genoemde tijdstip geschied en dus te laat om aan de aansprakelijkheid van
art. 2:180 lid 2 BW te ontkomen. Een tweede kwestie waarover in dit arrest een
beslissing is gegeven door de Hoge Raad betreft de bevoegdheid van de curator
tot het instellen van een rechtsvordering op basis van voornoemde artikelen. Bier
heeft in haar noot in Ondernemingsrecht bij deze beslissing vraagtekens geplaatst
nu daardoor alle crediteuren zullen profiteren van een succesvolle vordering, ter-
wijl crediteuren uit onrechtmatige daad niet zelf deze vordering kunnen instel-
len.26 Dat de vordering niet toekomt aan crediteuren uit onrechtmatige daad blijkt
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22. Zie voor een beschrijving van de relevantie van dit verschil Wezeman 1998, p. 26-29. Zie ook
Huizink (Rechtspersonen), art. 69, aant. 7 en de daar vermelde jurisprudentie.

23. Zie Wezeman 1998, p. 23-24.
24. Zie ook Timmerman in zijn noot bij Hof Amsterdam 18 mei 1995, TVVS 1995, p. 248-249.

(Van dit arrest is overigens cassatie ingesteld, wat heeft geleid tot HR 4 oktober 1996, NJ 1997,
187). Volgens Timmerman (nr. 2) wordt met de sanctie niet meer beoogd dan bestuurders een
prikkel te geven er voor te zorgen dat bijvoorbeeld de aandeelhouders aan de minimum stor-
tingsverplichting voldoen.

25. HR 11 juli 2003, JOR 2003, 193, m.nt. Groffen (Bas-C).
26. Bier 2003a, p. 501-503. 
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expliciet uit een arrest uit 1996.27 De sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid is
bedoeld om degenen die met de vennootschap handelen (de wederpartijen) te
beschermen. De aansprakelijkheid van lid 2 beperkt zich dus tot aangegane
rechtshandelingen.28 In de lagere jurisprudentie is na het wijzen van het Bas-C-
arrest evenwel een aantal malen aan de curator de bevoegdheid ontzegd om een
vordering op grond van art. 2:180 (69) lid 2 BW in te stellen.29

Het tweede arrest dat van invloed is op de reikwijdte van de aansprakelijkheid
van bestuurders uit art. 2:180 (69) BW is een aantal maanden later door de Hoge
Raad gewezen.30 Hierin vorderde de curator in het faillissement van Volglans BV
alsnog volstorting van de aandelen van de oprichter, omdat deze de aandelen niet
daadwerkelijk zou hebben volgestort. De vordering van de curator is in alle
instanties afgewezen. Volgens de Hoge Raad komt de rechtsvordering tot volstor-
ting toe aan de vennootschap en heeft deze in beginsel een verjaringstermijn van
vijf jaren, omdat het een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit
overeenkomst tot een geven is. Aangezien de termijn van vijf jaren inmiddels was
verstreken, ving de curator in casu bot. Deze korte verjaringstermijn voorkomt
weliswaar dat aandeelhouders en bestuurders na vele jaren voor onmogelijke
bewijsleveringen komen te staan en dient daarmee de rechtszekerheid31, maar
heeft ook tot gevolg dat bestuurders in geval het minimumkapitaal of ten minste
een vierde van het geplaatste kapitaal bij oprichting niet is gestort, reeds na vijf
jaren na oprichting niet meer in staat zijn om – ook voor de toekomst – aanspra-
kelijkheid uit art. 2:180 (69) BW op te heffen door het alsnog vorderen van vol-
storting.32 Dit gevolg van de aansprakelijkheidsregeling lijkt onwenselijk, vooral
indien de bestuurder ná de verjaringstermijn is aangetreden en hem geen verwijt
kan worden gemaakt niet op de hoogte te zijn van de gebreken. Dit resultaat lijkt
ook niet in overeenstemming met het doel van de in lid 2 neergelegde sanctie,
namelijk bestuurders ertoe te prikkelen naleving van de in dat artikel genoemde
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27. HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 187, m.nt. Maeijer, JOR 1996, 121, m.nt. S.C.J.J. Kortmann.
28. Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 26 september 2006, JOR 2006, 286, m.nt. Dings. De

rechtshandelingen kunnen ook door ondergeschikten namens de vennootschap zijn aangegaan:
Timmerman 1991, p. 199. Ook rechtshandelingen die voor oprichting namens de toekomstige
vennootschap zijn verricht en die na oprichting door de vennootschap zijn bekrachtigd vallen
onder de aansprakelijkheid. Huizink (Rechtspersonen), art. 69, aant. 7 wijst er daarom op dat
bestuurders ter vermijding van de aansprakelijkheid van lid 2 pas tot bekrachtiging van de
rechtshandelingen moeten overgaan nadat de vennootschap is ingeschreven en de stortingsmi-
nima zijn bereikt.

29. Zie Vzr. Rb. Almelo 24 november 2006, JOR 2007, 85, m.nt. Van Mierlo. Zie voorts Rb. Breda
31 maart 2004, JOR 2004, 130, waarin de rechtbank overwoog dat de vordering uit art. 2:180
lid 2 BW de curator niet toekomt omdat deze vordering haar grondslag niet vindt in een on -
recht matig handelen van de bestuurder tegenover de gezamenlijke crediteuren, maar in ge -
noemd artikel zelf en slechts toe komt aan individuele crediteuren.

30. HR 17 november 2003, NJ 2004, 282, m.nt. Van Schilfgaarde, Ondernemingsrecht 2003, p.
622-624, m.nt. Bier (Volglans BV).

31. Op dit voordeel wijst Timmerman (2005b, p. 54) expliciet. Zie voorts de conclusie (4.19) van
A-G Timmerman bij het arrest.

32. Zie ook Bier 2003b, p. 622-624.
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verplichtingen te bevorderen. De bestuurder in kwestie kán immers geen nako-
ming van de verplichtingen meer bewerkstelligen.33 Voor opvolgende bestuur-
ders, die vaak niet op de hoogte zijn en ook niet hoeven te zijn van gebreken in
de storting, zou de corrigerende werking van de redelijkheid en billijkheid (art.
6:2 BW) in geval hen geen enkel verwijt kan worden gemaakt wellicht uitkomst
kunnen bieden, zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank ’s-Gravenhage uit
2004.34 Gelet op het doel van de sanctie van lid 2 verdient deze beslissing mijns
inziens instemming. Volgens Bier zou het in geval van gebreken in de storting bij
oprichting rechtvaardiger zijn de oprichters krachtens art. 2:203 lid 4 BW juncto
art. 2:9 BW aansprakelijk te houden, nu hen kan worden verweten onvoldoende
zorgvuldigheid te hebben betracht bij de directe binding in de akte van oprich-
ting.35 Volgens haar zou niet alleen de curator, maar ook de bestuurder deze vor-
dering jegens de oprichter(s) kunnen instellen indien het wegens verjaring niet
meer mogelijk is om de storting af te dwingen. Ik merk op dat daarmee overigens
niet de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder(s) ex art. 2:180 (69) lid 2
BW wordt weggenomen. 

In haar commentaar bij het Volglans-arrest heeft Bier geopperd dat het nog
beter zou het zijn het hele systeem van kapitaalbescherming te verlaten.36 Voor de
BV lijkt dit inmiddels op korte termijn inderdaad te gebeuren, nu in 2007 het
Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is ingediend.37 Door dit
wetsvoorstel gaat ook de aansprakelijkheidsregeling van art. 2:180 lid 2 BW op
de schop. Eén van de belangrijkste wijzigingen van dit wetsvoorstel betreft de
afschaffing van het minimumkapitaal, waardoor BV’s kunnen worden opgericht
met een zeer gering kapitaal, bijvoorbeeld één aandeel met een nominale waarde
van 1 eurocent.38 De bescherming van crediteuren wordt in het nieuwe wetsvoor-
stel gevonden in het stellen van regels omtrent de geoorloofdheid van alle uitke-
ringen aan aandeelhouders afhankelijk van de financiële positie van de vennoot-
schap (uitkeringstest), met als sanctie in geval van niet-naleving aansprakelijk-
heid van bestuurders (en een terugbetalingsplicht voor aandeelhouders die niet te
goeder trouw waren). In het nieuwe wetsvoorstel worden onder meer ook de thans
voorgeschreven bankverklaring (art. 203a) en de accountantsverklaring bij
inbreng anders dan in geld (art. 204a) afgeschaft. Door deze wijzigingen komt de
grond voor aansprakelijkheid ex art. 2:180 lid 2 BW indien bij de oprichting niet
aan de stortingsplicht is voldaan dan wel de bankverklaring of de accountants-
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33. Anders dan, zo stelt Bier (2003b, p. 624), nogmaals het minimumkapitaal aan aandelen uit te
geven en wél storting op die aandelen te laten plaatsvinden.

34. Rb. ’s-Gravenhage 28 juli 2004, JOR 2004, 319, m.nt. Groffen. Zie voorts Wezeman 1998, p.
26, die wijst op de mogelijkheid dat de redelijkheid en billijkheid in uitzonderingsgevallen met
zich mee kan brengen dat de aansprakelijkheid niet kan worden ingeroepen jegens een gewe-
zen bestuurder.

35. Bier 2004, p. 32-37.
36. Bier 2003b, p. 622-624.
37. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1-2. Zie voorts Bier 2006a (preadvies over de vereen-

voudigde BV), p. 181 e.v.
38. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 26.
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verklaring niet is gedeponeerd, te vervallen. Dit neemt overigens niet weg dat
bestuurders die nalaten om de aandeelhouders aan te manen tot naleving van hun
stortingsplicht wel jegens de vennootschap aansprakelijk kunnen zijn op grond
van art. 2:9 BW39, hetgeen vooral voor de hand ligt voor de situatie dat na de
oprichting op aandelen moet worden gestort.40 Voor bestuurders van een BV rest
aldus onder de nieuwe regeling slechts de externe hoofdelijke aansprakelijkheid
voor elke tijdens hun bestuur verrichte rechtshandeling waardoor de vennoot-
schap wordt verbonden in het tijdvak voordat de opgave ter eerste inschrijving in
het handelsregister, vergezeld van de neer te leggen afschriften (akte van oprich-
ting en de ingevolge art. 204 daaraan te hechten stukken), is geschied. Voor de
NV blijft het probleem van de vergaande aansprakelijkheid van bestuurders voor
volstorting als gevolg van de korte verjaringstermijn wel bestaan. Op het wets-
voorstel kom ik hierna nog uitgebreider terug.

4.2.3 Aansprakelijkheid in geval van een nietige rechtspersoon

Ingevolge lid 2 van de artikelen 2:64 en 2:175 BW dienen NV’s respectievelijk
BV’s te worden opgericht bij notariële akte en dient een ministeriële verklaring
van geen bezwaar te zijn verkregen. Indien aan één van beide vereisten niet is vol-
daan, ontstaat de rechtspersoon niet, zo volgt uit art. 2:4 lid 1 BW. Deze is nie-
tig.41 Personen die als (pseudo-)bestuurders van dergelijke niet-bestaande ven-
nootschappen zijn opgetreden, kunnen ingevolge het bepaalde in lid 4 van art. 2:4
BW worden geconfronteerd met persoonlijke aansprakelijkheid. Ten name van de
niet-bestaande vennootschap kan zijn gehandeld en er kan vermogen zijn
gevormd. De niet-bestaande vennootschap mist echter rechtssubjectiviteit in de
zin van art. 2:5 BW. Om de schuldeisers die met dergelijke vennootschappen heb-
ben gehandeld te beschermen, heeft de wetgever in het derde en vierde lid van art.
2:4 BW een specifieke regeling getroffen.42 Deze komt er op neer dat het vermo-
gen dat ten name van de niet-bestaande vennootschap is gevormd, zal worden ver-
effend als dat van een ontbonden rechtspersoon in de voorgewende rechtsvorm.
Naast gebondenheid van dit vermogen, dat een afgescheiden karakter heeft43,
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39. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nader rapport van 24 mei 2007, p. 12. Zie ook Commissie
vennootschapsrecht, ‘Advies over het wetsvoorstel inzake de vereenvoudiging en flexibili -
sering van het bv-recht’, Ondernemingsrecht 2007, p. 16.

40. Zie Bier 2004, p. 35-36
41. Zie over de vraag of ingevolge art. 11 van de eerste EG-richtlijn de nietigheid zou moeten wor-

den uitgesproken door de rechter onder meer: Timmerman 1992c, p. 152; Wezeman 1998, p.
51; Huizink (Rechtspersonen), art. 4, aant. 2.

42. Dit artikel is een uitwerking van art. 12 van de eerste EG-richtlijn. Art. 2:4 BW is ingevoerd
bij Wet van 15 november 1989, Stb. 1989, 541. Zie voor een beschrijving van de wetsgeschie-
denis: Huizink (Rechtspersonen), art. 4, aant. 1.

43. Zie voor de kritiek op dit gevolg Timmerman 1992c, p. 149-150, die een dergelijke vermo-
gensafscheiding slechts te rechtvaardigen acht wanneer de nietige NV/BV als geldig is inge-
schreven in het handelsregister, omdat een dergelijke inschrijving een bijzondere bescherming
van de derde legitimeert. Zie ook Wezeman 1998, p. 53-54 en de daar vermelde literatuur.
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worden de schuldeisers44 beschermd door de vergaande aansprakelijkheid van
degenen die zijn opgetreden als bestuurders van de niet-bestaande vennootschap.
Deze zijn namelijk hoofdelijk verbonden voor de tot dit vermogen behorende
schulden die opeisbaar zijn geworden in het tijdvak waarin zij als bestuurders op-
traden. Indien schulden opeisbaar zijn geworden terwijl er geen personen zijn die
als bestuurders optreden, dan zijn hoofdelijk verbonden degenen die als bestuur-
ders optraden op het moment dat de rechtshandeling werd verricht. Is er ingevol-
ge deze regels niemand verbonden, dan is degene die indertijd namens de nietige
rechtspersoon heeft gehandeld hoofdelijk voor de schuld verbonden.45

Op de aard en reikwijdte van de aansprakelijkheid van deze ‘bestuurders’ is kri-
tiek geleverd. Volgens De Monchy is de regeling hoogst onbillijk en legt zij aan-
sprakelijkheden daar waar zij niet horen. Hij wijst erop dat bestuurders niet altijd
op de hoogte hoeven te zijn van gebreken in de oprichtingshandelingen en ook dat
de verantwoordelijkheid voor een mislukte oprichting in de eerste plaats bij de
oprichters ligt.46 Ook Wezeman vindt het onbevredigend dat de regeling geen reke-
ning houdt met het ontbreken van verwijtbaarheid aan de zijde van de ‘bestuurder’
of vertegenwoordiger. Bovendien is er geen mogelijkheid voor de rechter de aan-
sprakelijkheid te matigen.47 Timmerman heeft zelfs voorgesteld de bijzondere aan-
sprakelijkheidsregels van art. 2:4 lid 4 te schrappen.48 Hij betoogt dat degenen die
zaken hebben gedaan met iemand die is opgetreden namens een ‘schijn-bv’, waar-
over in het handelsregister niets is te vinden, de door hen geleden schade via de
weg van de onbevoegde vertegenwoordiging (art. 3:70 BW) of via de onrechtma-
tige daad (art. 6:162 BW) moeten zien te verhalen. Indien men in plaats van scha-
devergoeding toch verbondenheid wenst, bepleit Timmerman een analoge toepas-
sing van art. 2:203(93) BW, waarin de gevolgen van het handelen namens een ven-
nootschap in oprichting is geregeld. In dat geval is degene die heeft gehandeld
namens de vennootschap i.o. aan de rechtshandeling gebonden, wanneer de ven-
nootschap niet wordt opgericht. Ik merk op dat de aansprakelijkheid van art. 2:4
BW in een aantal opzichten ook kan worden vergeleken met de eveneens ver-
gaande aansprakelijkheid van bestuurders voor het aangaan van rechtshandelingen
terwijl de vennootschap nog niet is ingeschreven, art. 2:180 (69) BW. Ook in dat
geval is er sprake van een soort risico-aansprakelijkheid van bestuurders. Voor ver-
bondenheid van de bestuurder is niet vereist dat deze een verwijt kan worden
gemaakt en de bestuurder kan verbonden zijn voor handelingen die hij niet zelf
namens de vennootschap is aangegaan. Ook hoeft de wederpartij geen schade te
hebben geleden. Voorts beschermt art. 2:180 (69) BW – evenals art. 2:4 BW – de
schuldeisers van de vennootschap door hoofdelijke verbondenheid van alle
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44. De regeling ziet slechts op schuldeisers uit rechtshandelingen: Wezeman 1998, p. 55. Anders:
De Groot 2006, nr. I.E.3 (p. 125).

45. In plaats van zich op de gebondenheid van art. 2:4 lid 4 BW te beroepen kan de gelaedeerde
schadevergoeding eisen op grond van art. 3:70 BW. Het hangt van de omstandigheden van het
geval af welke weg de voorkeur verdient. Zie hierover Wezeman 1998, p. 60-61.

46. De Monchy 1991, p. 27 en 29-31.
47. Wezeman 1998, p. 57.
48. Timmerman 1992c, p. 152-153.
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bestuurders, terwijl inschrijving in het handelsregister (nog) niet heeft plaatsgehad.
Verschil tussen de regelingen is echter dat in geval van art. 2:4 BW de ‘bestuurder’
geen macht heeft om de situatie conform de wet te krijgen; daarentegen rust juist
op alle bestuurders de taak om ervoor te zorgen dat aan de inschrijvingsverplich-
tingen ex art. 2:180 (69) BW wordt voldaan. De aansprakelijkheid van de ‘bestuur-
der’ op grond van art. 2:4 BW is derhalve verderstrekkend; de bestuurder kan ver-
bonden zijn voor handelingen waar hij geen bemoeienis mee heeft gehad terwijl
hij ook niet de macht heeft om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van art. 2:4
BW wordt voldaan. Een rechtvaardiging voor de vergaande aansprakelijkheid die
de regeling op ‘bestuurders’ legt, ligt in de aard en strekking van het geschonden
voorschrift van art. 2:4 lid 1 BW. Hierin zijn zeer essentiële oprichtingsvoor-
schriften neergelegd.49 Ook al dienen de oprichters – en niet de ‘bestuurders’ –
voor de notariële akte en de verklaring van geen bezwaar te zorgen, de voor-
schriften zijn zo fundamenteel dat van de ‘bestuurders’ mag worden verwacht dat
zij erop toezien dat deze zijn (worden) nageleefd. De aansprakelijkheid van art. 2:4
BW is meer gebaseerd op de verantwoordelijkheid voor betrokkenheid bij de
instandhouding van schijn dan op verantwoordelijkheid voor geldige oprichting,
schrijft Wezeman.50 Die betrokkenheid zou er dan uit bestaan dat de ‘bestuurders’
niet hebben gecontroleerd dat aan de vereisten uit art. 2:4 BW is voldaan.51

4.3 Kennelijk onbehoorlijk bestuur (WBA en WBF) 

4.3.1 Inleiding

In 1987 zijn de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA) en de Wet bestuurders-
aansprakelijkheid in geval van Faillissement (WBF) ingevoerd, ook wel de twee-
de en derde misbruikwet genoemd.52 Deze wetten hebben tot doel het misbruik
dat van de exclusieve aansprakelijkheid van rechtspersonen kan worden gemaakt
beter te kunnen bestrijden. De WBA bewerkstelligt dat bestuurders van commer-
ciële rechtspersonen (rechtspersonen onderworpen aan de heffing van vennoot-
schapsbelasting) onder bepaalde omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn
voor bepaalde premie- en belastingschulden die niet door de rechtspersoon zijn
afgedragen c.q. betaald. Het gaat om sociale verzekeringspremies, bijdragen ter
zake van verplichte deelneming in bedrijfstakpensioenfondsen en diverse rijks-
belastingen (o.a. loon- en omzetbelasting). Thans is de aansprakelijkheid van
bestuurders geregeld in de Invorderingswet 1990 en de Wet verplichte deelne-
ming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. In deze regeling speelt de zoge-
naamde meldingsplicht een centrale rol. De rechtspersoon dient onverwijld nadat
is gebleken dat hij niet tot betaling van de schulden in staat is, daarvan medede-
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49. Zie ook Huizink (Rechtspersonen), art. 4, aant. 5.
50. Wezeman 1998, p. 63.
51. Vgl. De Monchy 1991, p. 31-32.
52. Wetten van 16 mei 1986, Stb. 1986, 275 en 276 (inwerkingtreding 1 januari 1987).
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ling te doen aan de betreffende instantie. Indien op correcte wijze aan de mel-
dingsplicht is voldaan, rust op de bestuurder hoofdelijke aansprakelijkheid ter
zake van de schulden indien aannemelijk is dat de niet-betaling het gevolg is van
kennelijk onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaren voorafgaande aan de
mededeling en dit kennelijk onbehoorlijk bestuur aan hem is te wijten. In geval
de meldingsplicht niet correct is nageleefd, wordt vermoed dat de niet-betaling
aan de bestuurder is te wijten. Op de betekenis van de meldingsplicht voor de aan-
sprakelijkheid van bestuurders wordt hierna nog kort ingegaan. 

Door de derde misbruikwet is een aantal bepalingen in de faillissementswet
(art. 42 en 43) en in Boek 2 BW gewijzigd. De belangrijkste wijziging betreft de
in art. 138 en 248 van Boek 2 BW neergelegde aansprakelijkheid van bestuur-
ders.53 Volgens de hoofdregel van het eerste lid van art. 2:248 (138) BW is in
geval van faillissement van de vennootschap iedere54 bestuurder jegens de boedel
hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort55, indien het bestuur zijn taak kennelijk
onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is
van het faillissement. 

Voornaamste verschillen tussen de tweede en derde misbruikwet zijn dat de
aansprakelijkheidsregeling van art. 2:248 (138) BW alleen in faillissement geldt
en dat die regeling alle crediteuren van de vennootschap en niet een specifieke
groep (de fiscus, bedrijfstakpensioenfondsen) beschermt.56

Beide wetten en de inmiddels verschenen jurisprudentie zijn uitvoerig becom-
mentarieerd in de literatuur. Ik beoog in deze paragraaf geen uitputtende beschrij-
ving van de aansprakelijkheid op grond van de WBF en WBA te geven; daarvoor
verwijs ik naar andere literatuur.57 Ik zal vooral ingaan op de vraag wat onder ken-
nelijk onbehoorlijk bestuur in deze regelingen moet worden verstaan en op de
vraag welke personen door de sanctie van hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen
worden getroffen. Aangezien de norm van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de
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53. Voorts is met de derde misbruikwet een nieuw artikel in Boek 2 BW ingevoerd – art. 2:4a
(oud), nu art. 2:11 BW – dat bewerkstelligt dat zogenaamde tweedegraads (indirecte) be -
stuurders aansprakelijk zijn in geval de gefailleerde rechtspersoon een rechtspersoon-be -
stuurder heeft die als bestuurder aansprakelijk is.

54. Er is geen sprake van processuele ondeelbaarheid; iedere bestuurder kan indien voldaan is aan
de voorwaarden in rechte worden betrokken: Hof ’s-Gravenhage 24 oktober 2000, JOR 2001,
61. Zie voorts: HR 2 november 2001, NJ 2002, 24; Hof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2004, JOR
2004, 292 (Van Gils). Zie ook Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 328: Van Schilfgaarde/Winter
2006, nr. 48. Anders: Rb. Zwolle 14 april 1993, TVVS 1993, p. 181-182, m.nt. Timmerman, dat
in hoger beroep echter is vernietigd: Hof Arnhem 6 mei 1997, JOR 1997, 110.

55. Het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kun-
nen worden voldaan, aldus de wet.

56. Bovendien zij er op gewezen dat de bijzondere (weerlegbare en onweerlegbare) bewijsver-
moedens van art. 2:248 (138) lid 2 BW niet (rechtstreeks) in WBA-zaken kunnen worden toe-
gepast, zie HR 18 oktober 2002, LJN AE5152, Ondernemingsrecht 2002, p. 527-528, m.nt.
Wezeman. 

57. Zie o.a. Van Schilfgaarde 1986; Wezeman 1998, hfd 3-8; Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 327
e.v.; Wessels 2003, p. 89-94 en 167-175. Zie voor de wetsgeschiedenis ook Huizink (Rechts -
personen), art. 138, aant. 1.
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rechtspraak voor beide regelingen op dezelfde wijze wordt uitgelegd, staat in het
navolgende de bespreking van art. 2:248 (138) BW centraal, omdat dit in de prak-
tijk de belangrijkste grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid van (feitelij-
ke) bestuurders is en hierover de meeste jurisprudentie is verschenen. Wel ga ik
in de volgende paragraaf eerst nog kort in op de betekenis van de meldingsplicht
voor de aansprakelijkheid van (feitelijke) bestuurders op grond van de WBA.

4.3.2 Meldingsplicht Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (WBA)

De WBA bewerkstelligt dat bestuurders van commerciële rechtspersonen onder
bepaalde omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor bepaalde premie- en
belastingschulden die niet door de rechtspersoon zijn afgedragen c.q. betaald.58

Het gaat om sociale verzekeringspremies, verplichte pensioenbijdragen en diver-
se rijksbelastingen zoals de loon- en omzetbelasting. Sinds 1 januari 2006 is de
aansprakelijkheid te vinden in art. 36 Invorderingswet 1990 (IW 1990) voor de
rijksbelastingen en premies sociale verzekeringen (volksverzekeringen en werk-
nemersverzekeringen) en voor de pensioenbijdragen in art. 23 Wet verplichte
deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)59

In de aansprakelijkheidsregelingen speelt de zogenaamde meldingsplicht een
centrale rol. De rechtspersoon dient onverwijld nadat is gebleken dat hij niet tot
betaling van de schulden in staat is, daarvan mededeling te doen aan de betreffen-
de instantie (eerste fase melding). De plicht tot melding rust op iedere bestuurder.
Doel van de meldingsregeling is ervoor te zorgen dat de instanties aan wie de pre-
mies en belastingen dienen te worden afgedragen tijdig worden geïnformeerd
over het niet kunnen voldoen van de schulden.60 Indien de instantie dit verlangt,
dienen nadere inlichtingen te worden verstrekt en stukken overgelegd (tweede
fase melding). Daarbij dient er door de ontvanger op te worden gewezen dat de
inlichtingen en stukken worden gevraagd in verband met de meldingsregeling en
dient tevens te worden aangegeven wat die regeling inhoudt.61 Overigens kan een
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58. Met commerciële rechtspersonen wordt bedoeld rechtspersonen onderworpen aan de heffing
van vennootschapsbelasting. Een fiscale eenheid is (voor omzetbelastingschulden) niet als een
lichaam in de zin van de WBA aan te merken. Zie ook De Groot 2006, p. 50-51. Aansprake -
lijkheid van bestuurder(s) kan echter in geval van het schenden van wettelijke verplichtingen
onder omstandigheden wel worden gegrond op onrechtmatige daad, zo blijkt uit het eerder
besproken arrest HR 8 december 2006, NJ 2006, 659. (Ontvanger/R.) .

59. Voor 1 januari 2006 was in art. 16d Coördinatiewet Sociale Verzekering de aansprakelijkheid
van bestuurders voor de premies van werknemersverzekeringen geregeld. In art. 36a IW 1990
is overigens nog een bijzondere bestuurdersaansprakelijkheid opgenomen voor verschuldigde
vennootschapsbelasting ex art. 23a Wet op de vennootschapsbelasting 1969. In deze regeling
speelt de meldingsplicht echter geen rol. Zie hierover verder De Groot 2006, par. II.B.3.

60. Zie HR 27 april 2001, JOR 2001, 230.
61. Zie HR 25 september 1991, BNB 1992, 162, TVVS 1991, p. 324-325, m.nt. Wezeman en HR

27 april 2001, JOR 2001, 230. In dit laatste arrest besliste de Hoge Raad voorts (in r.o. 3.4.5)
dat de ontvanger ingevolge de derde volzin van art. 36 lid 2 Invorderingswet 1990 bevoegd is
die nadere inlichtingen en gegevens te vragen die voor hem van belang kunnen zijn bij de
beantwoording van de vraag of daadwerkelijk sprake is van betalingsonmacht en indien dat zo
is welk beleid hij ten aanzien van de belastingschuld zal voeren.
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vergelijkbare informatieplicht van de ontvanger volgens de Hoge Raad onder
omstandigheden ook al in de eerste fase van de melding worden aangenomen.62

Indien op correcte wijze aan de meldingsplicht is voldaan, rust op de bestuur-
der hoofdelijke aansprakelijkheid ter zake van de schulden63 indien aannemelijk
is dat de niet-betaling het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de pe -
riode van drie jaren voorafgaande aan de mededeling. Dit kennelijk onbehoorlijk
bestuur moet voorts aan hem zijn te wijten, zie bijvoorbeeld art. 36 lid 3 IW 1990.
Ter disculpatie zou de bestuurder onder meer kunnen aanvoeren dat hij nog maar
net bestuurder was of dat de verweten gedragingen niet tot zijn normale werk-
kring behoorden.64

In geval de meldingsplicht niet correct is nageleefd, wordt vermoed dat de
niet-betaling van de bestuurder is te wijten aan kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Tot weerlegging van dit vermoeden wordt slechts toegelaten de bestuurder die
aannemelijk maakt dat het niet aan hem is te wijten dat niet aan de meldingsplicht
is voldaan, zo bepaalt het vierde lid van art. 36 IW 1990. Disculpatie is dus
slechts mogelijk indien de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet-naleven van
de meldingsplicht niet aan hem is te wijten. Voor de bestuurder is een tijdige en
correcte melding dus van groot belang. Een melding verliest overigens niet direct
zijn werking indien na de melding een betaling wordt verricht terwijl de ven-
nootschap nog in betalingsonmacht verkeert. Een redelijke wetsuitleg brengt vol-
gens de Hoge Raad mee dat met betrekking tot een belasting waarvoor een mel-
ding is gedaan niet opnieuw een melding van betalingsonmacht behoeft te wor-
den gedaan zolang nog sprake is van een betalingsachterstand, tenzij de ontvan-
ger de belastingplichtige na ontvangst van een betaling schriftelijk doet weten de
betalingsonmacht niet langer aanwezig te achten.65

Op de vergaande gevolgen van de meldingsregeling is in de literatuur kritiek
geleverd. Een belangrijk punt van kritiek op de regeling is dat de meldingsrege-
ling teveel obstakels bevat, waardoor de rechter vaak niet toekomt aan een inhou-
delijke beoordeling van het (on)behoorlijke bestuur en een bestuurder aansprake-
lijk kan zijn enkel omdat de meldingsregeling niet is nageleefd. Booij spreekt in
dit verband over de ‘dubbele omgekeerde bewijslast’.66 Wezeman heeft onder
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62. HR 24 mei 2002, nr. C00/203HR, Ondernemingsrecht 2002, p. 384-385, m.nt. Wezeman.
Echter er is geen informatieplicht indien sprake is van een niet tijdige melding van
betalingsonmacht: HR 16 maart 2007, NJ 2007, 321, m.nt. Zwemmer.

63. Het is overigens mogelijk dat een bestuurder niet voor het volledige bedrag van de openstaan-
de belasting- en of premieschulden aansprakelijk is. Uit HR 14 oktober 2005, JOR 2006, 61,
m.nt. Borrius (Ontvanger/Van Burgeler) blijkt dat de rechter de WBA-aansprakelijkheid kan
aannemen voor zover het niet betalen van de schulden te wijten is aan kennelijk onbehoorlijk
bestuur. Tekst en systeem van art. 36 lid 3 Invorderingswet staan er op zichzelf niet aan in de
weg een zodanige gedeeltelijke aansprakelijkheid aan te nemen, aldus de Hoge Raad. Zie over
dit arrest ook Wezeman in Ondernemingsrecht 2006, p. 68-69. 

64. Zie Van Schilfgaarde 1986, p. 32-33.
65. HR 16 maart 2007, NJ 2007, 164 (Ontvanger Belastingdienst Zuid-West/R.)
66. Booij 2003, p. 155-157 en 196-198. Zie voor zijn voorstel tot een geheel nieuwe regeling ter

vervanging van de huidige aansprakelijkheidsregelingen: p. 356 e.v.

AANSPRAKELIJKHEID LEIDINGGEVENDEN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT



meer voorgesteld om de regeling van het vierde lid van art. 36 IW 1990 zo aan te
passen dat een aansprakelijk gestelde bestuurder steeds (dus ook bij geschonden
meldingsplicht) zijn aansprakelijkheid kan weerleggen door aan te tonen dat hem
van het vermoede (en bij geschonden meldingsplicht: onweerlegbare) onbehoor-
lijke bestuur geen verwijt treft.67 Volgens Keijser zou moeten worden bepaald dat
een bestuurder altijd wordt toegelaten tot de weerlegging van het wettelijk ver-
moeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur, ook als niet rechtsgeldig is gemeld.68

4.3.3 Wet Bestuurdersaansprakelijkheid Faillissement (WBF)

4.3.3.1 Aard van de aansprakelijkheid

De hiervoor besproken tweede misbruikwet vestigt een externe aansprakelijkheid
van bestuurders, namelijk een hoofdelijke aansprakelijkheid jegens specifieke
crediteuren van de vennootschap in geval van onbehoorlijk bestuur. De in art.
2:248 (138) BW neergelegde aansprakelijkheid betreft een aansprakelijkheid van
(feitelijke) bestuurders jegens de boedel. In de literatuur wordt in het algemeen
aangenomen dat het ook bij deze aansprakelijkheid gaat om een externe aanspra-
kelijkheid van bestuurders.69 Dit kan ook worden afgeleid uit jurisprudentie van
de Hoge Raad uit 2001 en 2004.70

Voorts wordt er in de literatuur in het algemeen van uitgegaan dat de regeling
van art. 2:248 (138) BW is te beschouwen als een bijzondere regeling van de
onrechtmatige daad.71 Ten opzichte van de onrechtmatige daad bevatten de bepa-
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67. Wezeman 1998, p. 186-190.
68. Keijser 2006, p. 504-509.
69. Zie o.a. Van Schilfgaarde 1986, p. 16; Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 48; Witteveen 1998,

p. 109; Wezeman 1998, p. 323-324; Wessels 2003, p. 92. Zie ook HR 30 mei 1997, NJ 1997,
663, m.nt. Maeijer, waarin uitdrukkelijk is bepaald dat (op grond van hetzelfde feitencomplex)
een actie uit onrechtmatige daad naast of in plaats van een actie uit art. 2:248 BW kan worden
ingesteld en voorts HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454, JOR 2001, 171, Ondernemingsrecht 2001,
p. 377-379, m.nt. Wezeman (Panmo). Anders: Kortmann & Faber 1996, p. 899, die van mening
zijn dat het bij art. 2:248 (138) BW gaat om een vorm van interne aansprakelijkheid. Ook in
het Voorontwerp Insolventiewet wordt de aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW primair als
een aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon beschouwd, zie de toelichting op art. 8.2 op p.
179.

70. Wezeman 2001, p. 379 en 2004, p. 57. In HR 20 februari 2004, JOR 2004, 121 (Pannekeet),
overweegt de Hoge Raad dat het niet in overeenstemming is met de aard van de aansprakelijk-
heid die op de bestuurders rust op grond van artikel 2:248 BW om een bestuurder een regres-
recht op de boedel toe te kennen indien deze uit hoofde van artikel 2:248 BW een bedrag aan
de boedel betaalt; de bestuurder is in zo’n geval geen crediteur van de (failliete) vennootschap.
In HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454, JOR 2001, 171 (Panmo) oordeelt de Hoge Raad dat de norm
van art. 2:248 (138) BW dezelfde is als de norm van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid
(WBA), die een externe aansprakelijkheid jegens de fiscus vestigt. 

71. Zie onder meer Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 336; Wezeman 1998, p. 332-333; De Groot
2006, p. 83; Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 6 en A-G De Vries Lentsch-Kostense in
haar conclusie bij HR 5 september 2003, JOR 2003, 226. Anders: Van der Heijden/Van der
Grinten 1992, nr. 399.1 
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lingen voor de curator in faillissement van de vennootschap belangrijke, bewijs-
rechtelijke voordelen. In de eerste plaats moet worden gedacht aan de bewijsver-
moedens die in het hierna te bespreken lid 2 van art. 2:248 (138) BW zijn opge-
nomen in geval niet is voldaan aan de administratie- of publicatieplicht van art.
2:10 respectievelijk art. 2:394 BW. De tweede bewijsverlichting voor de curator
is het feit dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het gehele tekort en dus niet
slechts voor de schade die door het onbehoorlijk bestuur is veroorzaakt. De bepa-
lingen zijn door deze bewijsfaciliteiten een geducht wapen in de strijd tegen
onbehoorlijk bestuur. Een belangrijk verschil met de onrechtmatige daad is dat de
aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) collectief van aard is: bestuurders kunnen
aansprakelijk zijn voor de handelingen van één of meer mede-bestuurders, indien
deze handelingen als kennelijk onbehoorlijk bestuur kunnen worden gekwalifi-
ceerd. Voor persoonlijke aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad vereist de
Hoge Raad dat er sprake is van een persoonlijk (voldoende) ernstig verwijt.72 Een
bestuurder kan zich indien hij uit art. 2:248 (138) BW wordt aangesproken even-
tueel wel op de voet van lid 3 disculperen. Op deze mogelijkheid kom ik nog
terug.

4.3.3.2 Voorwaarde 1: kennelijk onbehoorlijk bestuur

Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Grondslag voor de aansprakelijkheid is de wijze waarop de bestuurstaak is ver-
vuld, te weten kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. Alleen kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling in de periode van drie jaren voorafgaand aan het faillis-
sement van de vennootschap (de zogenaamde referteperiode) kan ingevolge het
bepaalde in lid 6 van art. 2:248 (138) BW grondslag voor de vordering tot aan-
sprakelijkheid zijn.73 Hoewel in het eerste lid van art. 2:248 (138) BW staat dat
in geval van faillissement van de vennootschap een bestuurder slechts aansprake-
lijk kan zijn indien de curator kan bewijzen dat er sprake is van kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling door ‘het bestuur’, kunnen ook de gedragingen van een
enkele bestuurder leiden tot de conclusie dat er sprake is van aansprakelijkheid
op grond van art. 2:248 (138) BW.74 Ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad
kan worden opgemaakt dat de gedraging van een enkele bestuurder tot aanspra-
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72. Zie de expliciete overwegingen in het Pelco-arrest: HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318.
73. Voorts volgt uit die bepaling dat een aan de bestuurder verleende kwijting (decharge) hem niet

kan baten; deze staat aan het instellen van de vordering niet in de weg. Gedrag dat buiten deze
periode valt, kan nog wel tot aansprakelijkheid van de (feitelijke) bestuurders leiden op grond
van art. 6:162 BW of art. 2:9 BW.

74. Zie Wezeman 1998, p. 283, die de parlementaire behandeling op dit punt aanhaalt. Zie verder
o.a. Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 48 en Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 328. Anders: Van
der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 399.1.
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kelijkheid uit art. 2:248 (138) BW kan leiden.75 Ook een nalaten kan tot aanspra-
kelijkheid uit art. 2:248 (138) BW leiden.76 Het niet-verhinderen van een betaling
kan kennelijk onbehoorlijk bestuur opleveren, zo volgt uit een arrest uit 2004.77

Verder is van belang te benadrukken dat de gewraakte gedraging in hoedanigheid
van bestuurder moet zijn verricht. Handelingen van een bestuurder in een andere
hoedanigheid (bijvoorbeeld die van aandeelhouder) worden niet door de aanspra-
kelijkheidssanctie van art. 2:248 (138) BW getroffen.78

Zoals in de inleiding al is vermeld, komt de norm van kennelijk onbehoorlij-
ke taakvervulling van art. 2:248 (138) BW overeen met de norm van kennelijk
onbehoorlijk bestuur van de tweede misbruikwet.79 Ondernemen houdt het nemen
van risico’s in. De wetgever heeft met de term kennelijk onbehoorlijk bestuur wil-
len uitdrukken dat er voor het intreden van aansprakelijkheid sprake moet zijn
van onverantwoordelijk, roekeloos of onbezonnen bestuur, dat niet kan worden
gerekend tot het nemen van normaal ondernemersrisico.80 In de kwalificatie
‘onbehoorlijk’ ligt verwijtbaarheid besloten. Het gaat om gedrag dat in het bij-
zonder ten aanzien van de schuldeisers als onbehoorlijk moet worden aange-
merkt. Het onbehoorlijke bestuur moet tevens buiten iedere twijfel zijn; dit blijkt
uit het woord ‘kennelijk’.81 Daarbij is van belang wat de opvattingen zijn van
ondernemers in dezelfde of vergelijkbare branches ten tijde van het verrichten
van de gewraakte gedraging(en). De beoordeling of sprake is van kennelijke
onbehoorlijke taakvervulling dient te geschieden naar het tijdstip waarop het
gewraakte handelen plaatsvond; met wijsheid achteraf wordt geen rekening
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75. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1990 overwogen dat art. 2:248 BW een bijzondere
aansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling van iedere bestuurder voor schulden
van de vennootschap schept, een aansprakelijkheid jegens de boedel die aanmerkelijk verder
gaat dan die voor door eigen gedragingen veroorzaakte schade: HR 7 september 1990, NJ
1991, 52, m.nt. Maeijer, ook – mede in die zin – besproken door Timmerman in TVVS 1990,
p. 284. Zie ook Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 9. Vergelijk voorts HR 8 januari
1999, NJ 1999, 318 (Pelco), r.o. 3.6.

76. Zie Wezeman 1997, p. 318 en het aldaar door hem besproken vonnis van de Rb. Utrecht van
20 november 1996, JOR 1997, 4.

77. HR 6 februari 2004, JOR 2004, 67, m.nt. Van den Ingh (Reinders). In dit arrest heeft het bevor-
deren van de totstandkoming van een ingrijpend en verstrekkend dividendbesluit en het daar-
tegen op geen enkele wijze tegenwicht bieden tot aansprakelijkheid van (indirecte) bestuurders
uit onbehoorlijk bestuur geleid.

78. Zie Wezeman 1997, p. 318. Zie ook Rb. Utrecht 7 augustus 1996, JOR 1996, 98, m.nt. Van den
Ingh, TVVS 1996, p. 286-287, m.nt. Timmerman. Zie over deze zaak ook Lennarts 1999, p.
178-179. Eventueel is dan wel aansprakelijkheid op grond van art. 6:162 BW mogelijk, verge-
lijk HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox). 

79. Zie Van Schilfgaarde 1986, p. 19 en 22 en de daar aangehaalde parlementaire stukken; Huizink
(Rechtspersonen), art. 138, aant. 7 en Maeijer in zijn noot (nr. 1) bij HR 7 juni 1996, NJ 1996,
695.

80. Zie Handelingen II 1984/85, 16 631, p. 6337; Van Schilfgaarde 1986, p. 19-23; Wezeman
1998, p. 215. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 8 juni 1999, JOR 2000, 93. Vgl. Rb. Almelo 11 juli
2001, JOR 2001, 201.

81. Zie Wezeman 1998, p. 215.
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gehouden.82 Voorts is van belang op te merken dat het oordeel wanbeleid van de
vennootschap door de OK in een enquêteprocedure niet op één lijn kan worden
gesteld met kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van de tweede en derde mis-
bruikwet. Slechts in bewijsrechtelijk opzicht kan dit oordeel van belang zijn bij
de beoordeling of sprake is van onbehoorlijk bestuur jegens de vennootschap, zo
kan uit het Laurus-arrest uit 2005 worden opgemaakt.83

Aan de open norm kennelijk onbehoorlijke taakvervulling c.q. kennelijk
onbehoorlijk bestuur is in de rechtspraak inmiddels nadere invulling gegeven. In
1996 heeft de Hoge Raad beslist dat van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin
van art. 36 lid 3 IW 1990 slechts kan worden gesproken als geen redelijk denkend
bestuurder onder dezelfde omstandigheden aldus gehandeld zou hebben.84 Deze
invulling van de norm van kennelijk onbehoorlijk bestuur heeft de Hoge Raad in
de twee Panmo-arresten uit 2001 ook toegepast op de aansprakelijkheid ex art.
2:248 (138) BW.85 De Hoge Raad overweegt in deze arresten dat van onbehoor-
lijk bestuur in de zin van art. 36 IW 1990 en art. 2:138 en 248 BW slechts kan
worden gesproken als geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstan-
digheden aldus gehandeld zou hebben. De beide Panmo-arresten betreffen het-
zelfde feitencomplex.86 Uit de arresten kan worden opgemaakt dat duidelijk
gebleken opzet om crediteuren te benadelen of een duidelijke bedoeling om de
eigen vennootschap te bevoordelen ten koste van de crediteuren geen vereisten
zijn om kennelijk onbehoorlijk bestuur te kunnen aannemen.87 Het is één van de
concrete omstandigheden waaruit kan volgen dat daarvan sprake is geweest. Het
hof had geoordeeld dat het bestuur handelde in het kader van een reddingsopera-
tie en dat dergelijk handelen niet onder de reikwijdte van kennelijk onbehoorlijk

219

82. Zie Wezeman 1998, p. 281 en de aldaar aangehaalde parlementaire geschiedenis. Zie ook Hof
’s-Gravenhage 26 september 2006, JOR 2006, 286, r.o. 5

83. HR 8 april 2005, JOR 2005, 119 (Laurus). Ik heb dit arrest in het eerste hoofdstuk reeds aan-
gehaald.

84. HR 7 juni 1996, NJ 1997, 695, m.nt. Maeijer, TVVS 1996, p. 260-261, m.nt. Wezeman. De
Hoge Raad besliste in dit arrest verder dat in de wetsgeschiedenis van de WBA geen steun is
te vinden voor de opvatting dat het gedurende een periode van twee jaar stelselmatig te laat
aangeven en te weinig afdragen van verschuldigde omzetbelasting op zichzelf – behoudens bij-
zondere omstandigheden – zonder meer kennelijk onbehoorlijk bestuur aannemelijk doet zijn.
Wezeman wijst in zijn commentaar (nr. 2) in TVVS 1996, p. 260-261 op jurisprudentie van de
Centrale Raad van Beroep, waarin eveneens is beslist dat het niet aanmelden niet zonder meer
onbehoorlijk bestuur inhoudt: CRvB 13 oktober 1993, VN 1993, 4032. Overigens is het stel-
selmatig te laat aangeven en te weinig afdragen van verschuldigde omzetbelasting ook voor
aansprakelijkheid van bestuurder(s) op grond van onrechtmatige daad op zichzelf onvoldoen-
de; de bestuurder moet persoonlijk een (voldoende) ernstig verwijt kunnen worden gemaakt,
zie HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R.).

85. HR 8 juni 2001, nrs. C-99/298 en 99/299, JOR 2001, 171, Ondernemingsrecht 2001, p. 377-
379, m.nt. Wezeman (Panmo).

86. De ene procedure is gevoerd tegen een vermeend (mede)beleidsbepaler en de andere tegen de
formele bestuurder en een vermeend (mede)beleidsbepaler van de failliete vennootschap.

87. Zie ook Wezeman 1998, p. 285 en de door hem aangehaalde parlementaire stukken.
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bestuur valt.88 De Hoge Raad heeft de arresten op dit punt echter gecasseerd,
omdat het hof met zijn overweging de feitelijke grondslag van het verweer had
aangevuld. Het Hof Amsterdam, dat zich na vernietiging en verwijzing door de
Hoge Raad moest buigen over de vraag of de door de curator gewraakte handel-
wijze van het bestuur van Panmo kennelijk onbehoorlijk bestuur oplevert, sluit
zich in deze aan bij het eerdere oordeel in deze zaak van het Hof ’s-Gravenhage
van 8 juni 1999.89 Er is volgens het hof geen sprake van een bestuur dat roeke-
loos en onbezonnen te werk is gegaan. Veeleer is het oordeel gerechtvaardigd dat
het bestuur een beleid heeft gevolgd dat, zeker achteraf bezien, hooguit onver-
standig en afkeurenswaardig was; het is op zijn minst twijfelachtig gebleven of
hier sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 BW en
of niet mede de ontwikkelingen in de markt van de kledingbranche in belangrij-
ke mate hebben bijgedragen tot de ongunstige ontwikkelingen die uiteindelijk
hebben geleid tot het faillissement van Panmo, aldus het hof. Deze terughouden-
de opstelling van de rechter bij het aannemen van aansprakelijkheid onder de
regeling van art. 2:248 (138) BW sluit aan bij de bedoeling van de wetgever.
Ondernemen is niet zonder risico en daarom moet een ruime marge voor het
maken van fouten door bestuurders worden aangehouden. Er mag geen twijfel
bestaan over het onbehoorlijke bestuur. In de woorden van de wetgever: het moet
steeds gaan om kennelijke onbehoorlijke taakvervulling. De ‘kennelijkheid’ van
de onbehoorlijke taakvervulling ziet dus niet op de ernst van de gemaakte fouten,
maar – naar de bedoeling van de wetgever – op het feit dat de bestuurder(s) in ver-
band met het ondernemingsrisico het voordeel van de twijfel dient te worden
gegeven. Bovendien dient dit kennelijk onbehoorlijke bestuur ingevolge het eer-
ste lid van art. 2:248 BW een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement (op
dit vereiste kom ik hierna nog terug), hetgeen naar het oordeel van het hof in casu
gelet op de marktontwikkelingen in de kledingbranche kan worden betwijfeld. 

De open norm van de redelijk denkende en handelende bestuurder dient steeds
aan de hand van alle omstandigheden van het geval in het concrete geval door de
rechter te worden ingevuld. In een arrest uit 2005 heeft de Hoge Raad overwogen
dat bij de beantwoording van de vraag of sprake is van kennelijk onbehoorlijk
bestuur als bedoeld in art. 36 IW 1990 (en dus ook in geval van art. 2:248 (138)
BW) het erop aan komt dat de rechter alle ter zake dienende omstandigheden van
het geval in onderling verband en samenhang in zijn beoordeling betrekt.90 Ook
indien de gedragingen die de curator aan de vordering ten grondslag heeft gelegd
ieder afzonderlijk beschouwd niet als kennelijk onbehoorlijk kwalificeren, kan
sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur, zo blijkt uit dit arrest.91 Wezeman
noemt als voorbeeld waarin een dergelijke geïntegreerde benadering nodig is om
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88. Het is ook de bedoeling van de wetgever geweest dat risico’s die worden genomen in het kader
van een zogenaamde reddingsoperatie niet te snel onder de reikwijdte van de regeling zullen
vallen, aldus Wezeman 2001.

89. Hof Amsterdam 9 maart 2006, JOR 2007, 28 (Panmo).
90. HR 14 oktober 2005, JOR 2006, 61, m.nt. Borrius (Ontvanger/Van Burgeler).
91. Zie reeds in die zin Wezeman 1998, p. 283.
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tot aansprakelijkheid te kunnen concluderen het geval dat de handelingen van
twee of meer bestuurders alleen in samenhang bezien onbehoorlijk zijn.92 De
rechter dient dus naar het totale plaatje te kijken. In een arrest uit 2001 heeft de
Hoge Raad uitgemaakt dat in geval de failliete vennootschap tot een concern
behoort, het concernbelang bij de beoordeling of sprake is van onbehoorlijk
bestuur wel een rol kan spelen, maar dat het niet doorslaggevend kan zijn in die
zin dat het prevaleert boven de andere bij de onderscheiden vennootschappen
betrokken belangen.93 De vraag of sprake is van onbehoorlijk bestuur dient voor
de tot het concern behorende vennootschappen afzonderlijk te worden beoor-
deeld. Voor een overzicht en beschrijving van gevallen van kennelijk onbehoor-
lijk bestuur verwijs ik verder naar andere rechtsliteratuur, waarin naast jurispru-
dentie ook veel van de in de parlementaire stukken genoemde voorbeelden van
kennelijk onbehoorlijke bestuur zijn weergegeven.94

Welke mate van schuld?

Op deze plaats wil ik nog aandacht besteden aan de vraag welke mate van schuld
is vereist voor aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW. Uit de parlementaire
geschiedenis kan worden opgemaakt dat het niet de bedoeling is om bestuurders
te straffen voor onopzettelijke domheden en beleidsfouten, maar dat het moet
gaan om gedragingen en nalatigheden die als ‘schuldige verwaarlozing van de
bestuurstaak’ kunnen worden aangemerkt.95 In art. 2:248 (138) oud BW werd nog
grove schuld of grove nalatigheid als vereiste gesteld, maar in de huidige tekst
heeft (kennelijke) onbehoorlijke taakvervulling een ruimere inhoud.96 Dat wel
meer dan gewone schuld is vereist, blijkt onder meer ook uit hetgeen de minister
tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel heeft opgemerkt: ‘Steeds
moet het gaan om handelingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen. Het besef
hiervan moet bij het bestuur aanwezig zijn. De bestuurders zouden dat besef in
elk geval moeten hebben gehad bij enig doordenken van hun handelen of hun
nalaten.’97 Het gaat er dus om dat is gehandeld in de (objectieve) wetenschap dat
schuldeisers zullen worden benadeeld, hetgeen als zeer onzorgvuldig kan worden
gekwalificeerd.

In de literatuur wordt door sommigen verdedigd dat voor aansprakelijkheid
een hogere schuldgraad is vereist. Zo moet volgens Maeijer voor aansprakelijk-
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92. HR 14 oktober 2005, Ondernemingsrecht 2006, p. 68, m.nt. Wezeman.
93. HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 94, m.nt. Maeijer (Juno).
94. Zie o.a. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 328; Wessels 2003, p. 167-168; Wezeman 1998, p. 285

e.v.; De Groot 2006, p. 85-87. 
95. Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 6, p. 20 e.v.
96. Zie ook Van Schilfgaarde 1986, p. 20-21.
97. Handelingen II 1984/85, 16 631, p. 6337. Zie ook Wezeman 1998, p. 283-285. Gelet op deze

passage uit de wetsgeschiedenis is dan ook onjuist het oordeel van de Rechtbank Utrecht in de
Ceteco-zaak dat wetenschap van benadeling van schuldeisers niet een noodzakelijk element is
om te kunnen concluderen tot onbehoorlijk bestuur: Rb. Utrecht 12 december 2007, JIN 2008,
147, m.nt. Wibaut (Ceteco), r.o. 5.102.
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heid uit art. 2:248 (138) BW minstens sprake zijn van ernstige verwijtbaarheid,
nu in de parlementaire stukken steeds wordt gesproken in termen van ‘onverant-
woordelijk, onbezonnen, roekeloos’.98 In een andere passage in zijn handboek
lijkt Maeijer ernstige verwijtbaarheid op één lijn te stellen met opzet en bewuste
roekeloosheid.99 Een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid is echter niet
in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever om de regeling ten
opzichte van de oude regeling te versoepelen. In zijn conclusie voor de Panmo-
arresten is plv. P-G Mok – evenals het Hof ’s-Gravenhage in die zaken100 – uitge-
gaan van ernstige verwijtbaarheid als voorwaarde voor aansprakelijkheid uit art.
2:248 (138) BW, maar hij lijkt niet zover te gaan dat hij daaronder opzet of
bewuste roekeloosheid verstaat.101 Ook de curator van Panmo stelt ernstige ver-
wijtbaarheid als vereiste, maar pleit voor een minder hoge schuldgraad dan
(bewuste) roekeloosheid, zo blijkt uit hetgeen hij in cassatie heeft aangevoerd.
Volgens de curator is het denkbaar dat de bestuurder een ernstig verwijt kan wor-
den gemaakt zonder dat sprake is van roekeloosheid of onbezonnenheid.102

Duidelijk is dat onder ernstige verwijtbaarheid meer vormen van schuld dan
opzet en bewuste roekeloosheid kunnen worden begrepen, zoals roekeloosheid,
grove onachtzaamheid en ook merkelijke schuld, een schuldvereiste dat onder het
oude verzekeringsrecht voor aansprakelijkheid op grond van art. 294 (oud) WvK
was vereist.103 Slechts lichte schuld kan niet tot de categorie ernstige verwijt-
baarheid worden gerekend. 

In de Panmo-arrest neemt de Hoge Raad ernstige verwijtbaarheid als toet-
singsnorm voor de aansprakelijkheid op grond van art. 2:248 (138) BW evenwel
niet over. De Hoge Raad herhaalt zijn oordeel uit 1996 dat moet worden getoetst
aan de norm van de redelijk denkende en handelende bestuurder. Volgens hem
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98. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 328. Zie ook De Groot 2006, p. 88.
99. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 321, waar hij stelt dat het criterium ‘ernstig verwijt’ aan sluit

bij het criterium ‘(opzet of) bewuste roekeloosheid’ dat dient te wordt gebezigd bij het hande-
len van de bestuurder als werknemer. Volgens Maeijer bestaat er voor de invulling van de ele-
menten ‘onmiskenbaarheid’ en ‘ernstige verwijtbaarheid’ van de onbehoorlijke taakvervulling
door het bestuur geen verschil tussen de interne aansprakelijkheid van art. 2:9 BW en de aan-
sprakelijkheid op grond van art. 2:248 BW: zie nr. 321 en 328. Vgl. Huizink (Rechtspersonen),
art. 9, aant. 4, die (in het kader van een bespreking van de interne aansprakelijkheidsnormen
van art. 2:9 en art. 7:661 BW) betwijfelt of er veel licht zit tussen de norm van ernstige ver-
wijtbaarheid en de norm van opzet of bewuste roekeloosheid.

100. Zie voor een weergave van de overweging van het hof: HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454, r.o. 3.7
(Panmo).

101. HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454, zie met name conclusie nr. 4.2.3.2-4.2.3.4 (Panmo).
102. Volgens De Groot (2006, p. 88) ligt de grens waarschijnlijk bij grove onachtzaamheid. 
103. Zie hierover ook Orsel 2005. Van merkelijke schuld in de zin van art. 294 (oud) WvK is vol-

gens de Hoge Raad sprake ‘indien het gaat om een gedraging die, ook al is verzekerde zich
daarvan niet bewust, naar objectieve maatstaven een zodanige aanmerkelijke kans op schade
met zich meebrengt dat de betrokken verzekerde zich van dat gevaar bewust had behoren te
zijn en door zich van die gedraging niet te onthouden in ernstige mate tekort schiet in zorg ter
voorkoming van schade.’: HR 4 april 2003, RvdW 2003, 70, r.o. 3.5. Zie over het onderscheid
tussen verschillende vormen van schuld in het privaatrecht nader: Haazen 2004, p. 193-198 en
209-214.
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heeft het hof deze norm – naar blijkt uit hetgeen het hof in r.o. 3.1 als maatstaf
heeft vooropgesteld104 en de wijze waarop hij heeft gemotiveerd dat geen sprake
is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur – niet miskend. In zijn commentaar
op de Panmo-arresten werpt Wezeman als mogelijke verklaring op dat de Hoge
Raad de eis van ernstige verwijtbaarheid voor de interne aansprakelijkheid ex art.
2:9 BW zou willen reserveren.105 Zoals bekend heeft de Hoge Raad sinds het
Staleman/Van der Ven-arrest in zijn jurisprudentie ernstige verwijtbaarheid steeds
centraal gesteld als toetsingsnorm voor de aansprakelijkheid uit art. 2:9 BW.106

Wezeman lijkt de verklaring dus te zoeken in een verschil tussen de interne aan-
sprakelijkheid van art. 2:9 BW en de externe aansprakelijkheid van art. 2:248
(138) BW. Dit is een interessante gedachte, maar hij werkt dit in zijn commentaar
niet verder uit.

Bestaat er een verschil tussen de normen van art. 2:9 BW en die van art. 2:248
(138) BW, in die zin dat de ene norm strenger is dan de andere? De na de Panmo-
arresten gewezen jurisprudentie van de Hoge Raad heeft over de verhouding tus-
sen beide normen (tot nog toe) niet de gewenste duidelijkheid verschaft.107 In de
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104. Waarbij het hof met de zin ‘Er moet sprake zijn geweest van roekeloos, lichtzinnig, on bezonnen
en onverantwoordelijk gedrag’ kennelijk heeft aangeknoopt bij een uitlating van de toenmalige
Minister van Justitie in de Tweede Kamer bij de behandeling van de tweede mis bruikwet
(Handelingen II, 16 631, 29 augustus 1985, blz. 6337), aldus de Hoge Raad in r.o. 3.7.

105. Wezeman 2001, p. 379. Zie ook Assink 2005, p. 406, die dit ook afleidt uit het arrest Skipper/
Jaarsma (HR 4 april 2003, NJ 2003, 538). Anders: Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 328 die geen
verschil ziet tussen de normen voor aansprakelijkheid uit art. 2:9 en art. 2:248 (138) BW.

106. De vraag of sprake is van een ernstig verwijt moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld
aan de hand van alle omstandigheden van het geval: HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360, m.nt.
Maeijer (Staleman/Van der Ven); HR 11 juni 1999, JOR 1999, 146 (Hendriks); HR 29 novem-
ber 2002, JOR 2003, 2, m.nt. Bartman (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek); HR 4 april 2003,
JOR 2003, 134, m.nt. Borrius (Skipper Club Charter/Jaarsma). In het Voorontwerp Bestuur en
Toezicht dat in het voorjaar van 2008 is gepresenteerd is de norm van ernstig verwijt expliciet
in lid 2 van het vernieuwde art. 2:9 BW neergelegd. 

107. Zie o.a. HR 4 april 2003, NJ 2003, 538 (Skipper Club Charter/Jaarsma) en HR 8 april 2005,
JOR 2005, 119 (Laurus). In het Skipper Club Charter/Jaarsma-arrest had het hof geoordeeld
dat een op art. 2:9 BW gebaseerde aansprakelijkheid slechts kan worden aangenomen in het
geval dat de betrokken bestuurder als zodanig (en derhalve niet als aandeelhouder) ‘zo onmis-
kenbaar en duidelijk in de vervulling van zijn taken is tekortgekomen, dat daarover geen rede-
lijk oordelend ondernemer zou kunnen twijfelen.’ De klacht in cassatie dat het hof aldus een
onjuiste maatstaf heeft aangelegd, slaagt. De Hoge Raad stelt voorop dat moet worden getoetst
aan de maatstaf van ernstig verwijt, wat dient te worden beoordeeld aan de hand van alle
omstandigheden van het geval. Volgens de Hoge Raad lijken de bewoordingen van de overwe-
ging van het hof erop te wijzen dat het hof een te strenge maatstaf heeft aangelegd. Omdat niet
helemaal duidelijk is welke maatstaf het hof heeft aangelegd, slaagt de klacht en wordt het
arrest vernietigd. De overwegingen van het hof lijken enigszins op de toetsingsnorm voor art.
2:248 BW, maar ik wijs er op dat voor art. 2:248 BW een minder strenge norm geldt dan ‘zo
onmiskenbaar en duidelijk tekortgeschoten’ (mijn curs.; SdV). Uit het arrest kunnen mijns
inziens dan ook geen conclusies worden getrokken over de verhouding tussen art. 2:9 en 2:248
BW. Dat de Hoge Raad oordeelt dat het hof een te strenge maatstaf heeft aangelegd voor art.
2:9 BW zegt mijns inziens dus niets over de norm voor art. 2:248 BW. De bewoordingen van
het hof zijn naar mijn oordeel óók te streng voor aansprakelijkheid uit art. 2:248 BW.
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literatuur bestaat over dit punt verdeeldheid. Ik geef enkele opvattingen weer. Zo
is Maeijer van oordeel dat de normen inhoudelijk overeen (dienen te) stemmen;
hij beroept zich daarbij onder andere op de parlementaire geschiedenis van de
derde misbruikwet waaruit blijkt dat de wetgever voor wat betreft de invulling van
de norm van art. 2:248 (138) BW heeft willen aansluiten bij art. 2:9 BW.108

Volgens Borrius zou voor alle vormen van bestuurdersaansprakelijkheid dezelfde
norm moeten gelden.109 Assink verdedigt dat voor art. 2:9 BW een ruimere norm
geldt dan voor art. 2:248 (138) BW.110 Blanco Fernández ziet een duidelijk onder-
scheid en acht voor art. 2:9 BW slechts gewone verwijtbaarheid nodig.111 Voorts
wijs ik er op dat Timmerman ervoor pleit om voor art. 2:9 BW juist een strenge-
re norm te hanteren, in de zin dat opzet of bewuste roekeloosheid is vereist.112

Een verklaring voor het feit dat de Hoge Raad in het Panmo-arrest uitgaat van
de redelijk handelende bestuurder en niet de norm van ernstig verwijt uit art. 2:9
BW overneemt, zou kunnen zijn dat voor de ene aansprakelijkheidsgrond een
minder hoge schuldgraad is vereist dan voor de andere. Mijns inziens zou de ver-
klaring voor het verschil in toetsingsnormen evenwel (ook) kunnen zijn gelegen
in het feit dat uit de wettekst van art. 2:248 (138) BW in samenhang met de par-
lementaire geschiedenis heel duidelijk blijkt dat voor aansprakelijkheid een ern-
stige mate van schuld – namelijk (objectieve) wetenschap van benadeling van
schuldeisers – is vereist. Dit geldt niet voor art. 2:9 BW. De wettekst van art. 2:9
BW zou aanleiding kunnen geven te veronderstellen dat een bestuurder voor iede-
re tekortkoming in zijn functioneren aansprakelijk is jegens de vennootschap.113

Door de eis van ernstige verwijtbaarheid is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk
beperkt tot de meer ernstige gevallen van onzorgvuldig handelen van bestuur-
ders.114 Deze ‘functie’ vervult ernstige verwijtbaarheid ook in geval de onrecht-
matige daad als grondslag voor een vordering jegens de bestuurder persoonlijk in
stelling wordt gebracht. Het veroorzaken van een onrechtmatige daad of wan-
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108. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 321 en 328. Zie ook A-G Huydecoper in zijn conclusie voor HR
4 april 2003, NJ 2003, 538 (Skipper Club Charter/Jaarsma). 

109. Borrius 2003, p. 79-102.
110. Assink 2005, p. 406.
111. Blanco Fernández 2000, p. 474-480.
112. Timmerman 2006a, p. 540-541.
113. Zie ook A-G Huydecoper in zijn conclusie (nr. 9) voor HR 4 april 2003, NJ 2003, 538 (Skipper

Club Charter/Jaarsma), waarin hij wijst op oudere literatuur waarin dit nog wel werd aanvaard
en op de parlementaire geschiedenis. Zie ook A-G Spier in zijn conclusie (nr. 3.33) voor HR
29 november 2002, NJ 2003, 455 (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek). Zie echter Orsel 2005,
die gewone verwijtbaarheid voldoende acht, omdat de aard van de taak – het nemen van risi-
co’s – reeds met zich meebrengt dat aan bestuurders een ruime marge voor het maken van fou-
ten moet worden gegeven. Het resultaat komt dan op hetzelfde neer. Zie in vergelijkbare zin
ook Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 321. Vgl. Wezeman 1998, p. 67.

114. Opgemerkt zij dat in het Voorontwerp Bestuur en toezicht wordt voorgesteld deze norm van
ernstig verwijt in de wet neer te leggen, in een nieuw geredigeerd art. 2:9 BW. Zie voor de tekst
van het Voorontwerp de website van het ministerie van justitie (www.justitie.nl).
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prestatie van de vennootschap is op zichzelf niet voldoende om tot persoonlijke
aansprakelijkheid van de bestuurder jegens een derde te kunnen concluderen. Een
bestuurder moet volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad persoonlijk een
(voldoende) ernstig verwijt kunnen worden gemaakt om op grond van art. 6:162
BW aansprakelijk te kunnen zijn, hetgeen aanmerkelijk strenger is dan wat lid 3
van dat artikel voor toerekening vereist.115 Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk,
gaat het er daarbij steeds in de kern om dat de bestuurder handelde in de (objec-
tieve) wetenschap van benadeling van schuldeiser(s); wetenschap is een element
van de zorgvuldigheidsnorm en impliceert verwijtbaarheid. Het is aan de bestuur-
der om gronden ter disculpatie aan te voeren.116

Het gebruik van ernstige verwijtbaarheid voor het vaststellen van aansprake-
lijkheid van bestuurders op grond van art. 2:9 BW is dus niet exclusief. Dat voor
beide grondslagen (art. 2:9 en 6:162 BW) voor aansprakelijkheid (voldoende)
ernstig verwijt is vereist, betekent niet dat de normen ook inhoudelijk overeen-
stemmen. Aan de ene kant lijkt de norm van ernstig verwijt van art. 2:9 BW soe-
peler te zijn dan de invulling die aan (voldoende) ernstige verwijtbaarheid in de
zin van art. 6:162 BW wordt gegeven. Voor aansprakelijkheid op grond van art.
2:9 BW is namelijk objectieve wetenschap (wist dan wel behoorde te weten) dat
het handelen waarschijnlijk tot schade van de vennootschap zal leiden voldoen-
de117; opzet of bewuste roekeloosheid lijkt (nog118) niet te zijn vereist.119 Waar -
schijnlijkheid van schade is echter niet voldoende om tot aansprakelijkheid uit
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115. Zie o.a. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof) en HR 8 december 2006, NJ 2006,
659 (Ontvanger/R.).

116. Zie o.a. HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof) en HR 8 december 2006, NJ 2006,
659 (Ontvanger/R.).

117. Zie Timmerman 2006a, p. 539-540; Orsel 2005. Zie voor de objectivering van de wetenschap
vooral HR 11 juni 1999, JOR 1999, 146 (Hendriks) en HR 29 november 2002, JOR 2003, 2,
m.nt. Bartman (Schwandt/Berghuizer Papierfabriek).

118. Een andere vraag is of de norm voor interne aansprakelijkheid ex art. 2:9 BW zou moeten wor-
den aangescherpt. Timmerman heeft er voor gepleit de interne aansprakelijkheid van bestuur-
ders eerst te aanvaarden bij opzet of bewuste roekeloosheid. Met Timmerman acht ik het ver-
dedigbaar dat in de verhouding tot een schuldeiser (een derde die buiten de organisatie staat)
eerder van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder sprake zal zijn dan in de verhou-
ding tot de rechtspersoon. Timmerman wijst er op dat bij minder ernstige tekortkomingen de
vennootschap nog steeds beschikt over andere sancties, zoals schorsing of ontslag: Timmerman
2006a, p. 540-542. Zie ook Timmerman 2003b, p. 557 en Assink & Olden 2005, p. 15-16.
Anders: Huydecoper in zijn conclusie voor HR 4 april 2003, NJ 2003, 538 (Skipper Club
Charter/Jaarsma).

119. Anders: Asser/Maeijer 2000 (2-III) nr. 321. Ik meen – in tegenstelling tot Maeijer – dat even-
min uit het door hem aangehaalde Kastekort-arrest uit 1999 (HR 10 december 1999, NJ 2000,
6) kan worden afgeleid dat ernstige verwijtbaarheid in de zin van art. 2:9 BW op één lijn kan
worden gesteld met opzet of bewuste roekeloosheid. Zie ook: Assink 2005, p. 406; A-G
Huydecoper in zijn conclusie nr. 19-24 voor HR 4 april 2003, NJ 2003, 538, m.nt. Maeijer
(Skipper Club Charter/Jaarsma); Van Schilfgaarde/Winter (2006), nr. 47 en Timmerman in zijn
conclusie nr. 2.14 voor HR 2 maart 2007, JOR 2007, 137 (Holding Nutsbedrijf Westland/
Schieke). 
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onrechtmatige daad te kunnen concluderen.120 Een ander verschil is dat de norm
van art. 2:9 BW een ruimer bereik heeft dan de bestuurdersaansprakelijkheid van
art. 6:162 BW, immers (objectieve) wetenschap van de waarschijnlijkheid van
schade van de vennootschap is richtsnoer. Voor de onrechtmatige daad gaat het
om gedragingen verricht in de (objectieve) wetenschap van benadeling van
schuldeisers. Ook andere gedragingen (dan benadeling van schuldeisers) kunnen
dus leiden tot aansprakelijkheid jegens de vennootschap.121 In dit opzicht ver-
schilt art. 2:9 BW eveneens van art. 2:248 (138) BW, waarvoor ook (objectieve)
wetenschap van benadeling van schuldeisers richtsnoer is. Van belang is ook op
te merken dat schending van de norm van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de
zin van art. 2:248 (138) BW nog niet betekent dat er sprake is van een onrecht-
matige daad van de bestuurder(s) jegens individuele schuldeisers persoonlijk122,
of dat – andersom – een onrechtmatige daad jegens een derde (steeds) kennelijk
onbehoorlijk bestuur oplevert123. Dat de normen voor aansprakelijkheid uit art.
2:9 BW en art. 6:162 BW verschillen, blijkt ook uit een recent arrest van de Hoge
Raad inzake de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder uit onrechtma-
tige daad jegens een aandeelhouder.124 Bijzonder in deze zaak is dat de Hoge
Raad de norm van art. 2:9 BW van overeenkomstige toepassing oordeelt in geval
een individuele aandeelhouder een bestuurder uit onrechtmatige daad aansprake-
lijk stelt voor de wijze waarop deze zijn bestuurstaken heeft uitgeoefend. Ik
citeer:

‘Door een hoge drempel te aanvaarden voor aansprakelijkheid van een be -
stuurder tegenover de door hem bestuurde vennootschap wordt mede het
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120. Zie HR 10 juni 1994, TVVS 1994, p. 188-189, m.nt. Timmerman (Romme/Bakker). Voor
aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van een bestuurder jegens een derde wegens de
onrechtmatige daad of wanprestatie van de vennootschap is geobjectiveerde wetenschap vereist
van het feit dat door zijn gedrag (handelen en/of nalaten) de rechtspersoon een onrechtmatige
daad of wanprestatie jegens die derde zal plegen. Indien de bestuurder echter wordt verweten
medewerking te hebben verleend aan een onrechtmatig dividendbesluit van de algemene
vergadering geldt een iets lichtere voorzienbaarheidsnorm, namelijk dat hij daaraan niet mag
meewerken wanneer hij er ernstig rekening mee moet houden dat de vennootschap na de
uitkering niet in staat zal zijn al haar crediteuren te voldoen, zie: HR 8 november 1991, NJ
1992, 174, m.nt. Maeijer (Nimox); HR 6 februari 2004, JOR 2004, 67 (Reinders); Lennarts
1999, p. 213-225; Lennarts 2006a, p. 14-15. 

121. In het in het vorige hoofdstuk besproken arrest Ontvanger/R. (HR 8 december 2006, NJ 2006,
659) heeft de Hoge Raad art. 2:9 BW genoemd in verband met de maatstaven die gelden voor
externe aansprakelijkheid van bestuurders. Zoals ik daar reeds verdedigde is de overweging
van de Hoge Raad mijns inziens te onduidelijk om er uit af te leiden dat de normen voor inter-
ne en externe aansprakelijkheid overeenkomen in die zin dat aan het begrip ernstig verwijt
dezelfde invulling moet worden gegeven.

122. Zie in die zin uitdrukkelijk: HR 21 april 1995, TVVS 1995, p. 336-337.
123. Vgl. Assink & Olden 2005, p. 15.
124. HR 20 juni 2008, LJN BC4959, JOR 2008, 60 (NOM).
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belang van die vennootschap en de daarmee verbonden onderneming gediend
omdat daardoor wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwense-
lijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Gezien de zelfgeko-
zen betrokkenheid van individuele aandeelhouders bij de gang van zaken bin-
nen de vennootschap, brengen de in art. 2:8 lid 1 BW bedoelde maatstaven
van redelijkheid en billijkheid mee dat de hoge drempel van art. 2:9 BW over-
eenkomstig van toepassing is bij een door een individuele aandeelhouder
tegen een bestuurder aanhangig gemaakte aansprakelijkheidsprocedure.’

Voor de beoordeling van de externe aansprakelijkheid van de bestuurder dient
aldus volgens de Hoge Raad het beoordelingskader van de interne aansprakelijk-
heid te worden toegepast, nu de aandeelhouder er zelf voor heeft gekozen betrok-
ken te zijn bij de vennootschap en hij de bestuurder aansprakelijk stelt voor de
wijze waarop deze zijn bestuurstaken heeft uitgeoefend. De verschillen die er ken-
nelijk125 volgens de Hoge Raad tussen art. 2:9 BW en art. 6:162 BW bestaan,
kunnen niet zijn gelegen zijn in de vereiste mate van verwijtbaarheid, immers in
het vorige hoofdstuk is gebleken dat ook voor de externe aansprakelijkheid (vol-
doende) ernstige verwijtbaarheid beslissend is. Aan de hiervoor genoemde ver-
schillen kan wellicht nog een derde worden toegevoegd. Timmerman heeft er op
gewezen dat het concept van beleidsvrijheid van bestuurders de norm van art. 2:9
BW zou kunnen kleuren.126 Aanwezigheid van beleidsvrijheid is volgens hem één
van de gezichtspunten die de rechter in zijn beoordeling van de interne aanspra-
kelijkheid dient te betrekken. Beleidsvrijheid kan evenwel niet jegens derden in
een aansprakelijkheidsprocedure in stelling kan worden gebracht. Tegenover de
aandeelhouder zou de bestuurder zich in een aansprakelijkheidsprocedure wel op
eventueel aanwezige beleidsvrijheid kunnen beroepen. 

Ik concludeer dat het gelet op het verschil in aard van aansprakelijkheid niet
wenselijk lijkt om uit te gaan van één en dezelfde gedragsnorm als toetsingsnorm
voor de externe en interne aansprakelijkheid; wat onbehoorlijk is jegens de ven-
nootschap hoeft immers niet onbehoorlijk te zijn jegens schuldeisers en anders-
om.127 Voornoemde verschillen tussen de aansprakelijkheidsgronden van art. 2:9
BW en art. 6:162 BW nemen echter niet weg dat de toets van ernstige verwijt-
baarheid voor beide wel dezelfde functie vervult, namelijk de aansprakelijkheid
expliciet te beperken tot de meer ernstige gevallen van onzorgvuldig handelen
van bestuurders. Daarentegen ligt ernstige verwijtbaarheid als gezegd bij aan-
sprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW reeds besloten in het schenden van de
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125. Indien er geen verschil zou bestaan, hoefde de Hoge Raad immers de norm van art. 2:9 BW
niet van overeenkomstige toepassing te verklaren.

126. Timmerman 2006b, p. 336-337.
127. Zie Van Schilfgaarde 1986, p. 19-20; Timmerman 2003b, p. 557 en Timmerman 2006a, p. 541.

Anders: Borrius 2003, p. 79-102.
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(wettelijke) norm van kennelijk onbehoorlijk bestuur; een extra (schuld)eis hoeft
niet te worden gesteld.128

4.3.3.3 Voorwaarde 2: belangrijke oorzaak van het faillissement 

Voor aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW dient de curator niet alleen te stel-
len en (bij betwisting) te bewijzen dat sprake is van kennelijke onbehoorlijke
taakvervulling in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement van de vennoot-
schap, hij dient ook aannemelijk te maken dat de kennelijk onbehoorlijke taak-
vervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Er dient met andere
woorden causaal verband te bestaan tussen de taakvervulling en het faillisse-
ment.129 Causaal verband is op zichzelf nog niet voldoende voor het kunnen aan-
nemen van aansprakelijkheid op grond van onbehoorlijk bestuur. Vereist is name-
lijk voorts dat de onbehoorlijke taakvervulling in verhouding tot eventuele ande-
re oorzaken van significante betekenis is geweest voor het intreden van het fail-
lissement; deze moet een opvallende plaats innemen.130 Indien er ook andere
(externe) oorzaken zijn aan te wijzen voor het faillissement van de vennootschap
dient de curator dus aannemelijk te maken dat het onbehoorlijke bestuur in
belangrijke mate daaraan heeft bijgedragen.131

De curator zal op dit punt in een lastige bewijspositie verkeren, indien het
enige verwijt dat aan de bestuurders kan worden gemaakt is dat verliesgevende
activiteiten zijn voortgezet (waardoor het tekort is vergroot) terwijl de vennoot-
schap reeds in betalingsonmacht verkeerde.132 Zoals in het vorige hoofdstuk al is
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128. Zo is in de parlementaire geschiedenis gesteld dat in de kwalificatie ‘onbehoorlijk’ ver wijt -
baarheid ligt besloten, zie Kamerstukken II 1980/81, 16 631, nr. 3, p. 21. Voorts heeft de
minister tijdens de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel onder meer het volgende
opgemerkt: ‘Steeds moet het gaan om handelingen die uiteindelijk de schuldeisers duperen.
Het besef hiervan moet bij het bestuur aanwezig zijn. De bestuurders zouden dat besef in elk
geval moeten hebben gehad bij enig doordenken van hun handelen of hun nalaten.’ Uit deze
passage kan worden afgeleid dat gewone (lichte) schuld c.q. verwijtbaarheid niet voldoende is
om tot kennelijk onbehoorlijk bestuur te kunnen concluderen, immers er moet sprake zijn van
objectieve wetenschap dat het handelen uiteindelijk tot een benadeling van schuldeisers zal
leiden. Gezegd kan worden dat er in zo’n geval zeer onzorgvuldig jegens schuldeisers is
gehandeld. Zie Handelingen II 1984/85, 16 631, p. 6337. 

129. Zie bijvoorbeeld HR 24 juni 1994, TVVS 1994, p. 275-276, m.nt. Timmerman, waarin geen
sprake was van causaal verband.

130. Zie Asser/Maeijer 2000 (2-III) 2000, nr. 328 en Wezeman 1998, p. 293. Zie bijvoorbeeld ook
HR 5 juni 1998, NJ 1998, 668 en Hof Amsterdam 9 maart 2006, JOR 2007, 28 (Panmo).

131. Zie ook Wessels 2003, p. 94 en p. 170. 
132. Zie bijvoorbeeld Rb. Zutphen 27 oktober 2004, JOR 2005, 4, m.nt. Van den Ingh, JIN 2005, 29,

m.nt. Gepken-Jager & De Valk, en in hoger beroep: Hof Arnhem 30 mei 2006, JOR 2006, 230.
In dit opzicht is het vonnis van de Rechtbank Utrecht inzake Ceteco opmerkelijk te noemen.
Volgens de rechtbank kan kort gezegd het nalaten in te grijpen c.q. geen nader onderzoek doen
in casu worden aangemerkt als een belangrijke oorzaak van het faillissement. Aan het verweer
van bestuurders dat er andere oorzaken waren is voorbij gegaan: zie Rb. Utrecht 12 december
2007, JIN 2008, 147, m.nt. Wibaut (Ceteco). In feite brengt de rechtbank hiermee het voortzet-
ten van verliesgevende activiteiten onder de paraplu van art. 2:248 BW. De rechtbank stelt zelfs
een peildatum vast op welk moment bestuurders maatregelen hadden moeten treffen. 
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besproken, kunnen ‘nieuwe’ (handels)crediteuren hun schade als gevolg van het
feit dat zij met een in betalingsonmacht verkerende vennootschap hebben gecon-
tracteerd onder omstandigheden met behulp van een onrechtmatige daadsvorde-
ring op de bestuurders persoonlijk verhalen. Bestaande crediteuren kunnen dit
niet en zij hebben vanwege het ontbreken van causaal verband evenmin iets te
verwachten van een door de curator geëntameerde art. 2:248 (138) BW-procedu-
re.133 Lennarts bestempelt dit in een artikel uit 2004 als een lacune in het Neder -
landse recht.134 Ook bestaande schuldeisers verdienen volgens haar bescherming
tegen het laten oplopen van schulden. Lennarts heeft een aantal jaren eerder
samen met Timmerman ervoor gepleit art. 2:248 (138) BW in die zin aan te pas-
sen dat bestuurders aansprakelijk zijn in geval het onbehoorlijke bestuur een
belangrijke oorzaak is van het tekort van de vennootschap (en dus niet van het
faillissement).135 In het artikel uit 2004 plaatst Lennarts echter een aantal kantte-
keningen bij deze oplossing. Een eerste bezwaar is dat de vordering in dat geval
alleen kan worden toegewezen indien het tekort in belangrijke mate door ‘wrong-
ful trading’ is veroorzaakt. Een tweede punt van bezwaar is dat de sanctie van
hoofdelijke aansprakelijkheid voor het gehele tekort wel een hele zware is, indien
de bestuurders alleen maar kan worden verweten te laat maatregelen te hebben
getroffen, terwijl het in de praktijk heel lastig te bepalen is wanneer precies het
moment is aangebroken om tot actie over te gaan. Dat echter een bepaalde rege-
ling voor ‘wrongful trading’ in het Nederlandse recht moet worden opgenomen,
lijkt na het verschijnen van het ‘Action Plan’ van de Europese commissie in 2003
onvermijdelijk.136 Daarin is immers het voorstel van The High Level Group of
Company Law Experts overgenomen om in alle lidstaten een regeling ter voor-
koming van wrongful trading in te voeren. Een dergelijke regeling zou bestuur-
ders (en/of grootaandeelhouders) op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid
ertoe moeten dwingen maatregelen te treffen als het aanvragen van faillissement
of het saneren van de onderneming in geval de vennootschap in een uitzichtloze
financiële situatie verkeert.137 Moeilijk punt bij het redigeren van zo’n regeling is
echter hoe moet worden bepaald wanneer de risico’s te groot zijn geworden om
nog op de oude voet door te gaan. Het nemen van risico’s is immers inherent aan
ondernemen. Lennarts pleit er in haar oratie uit 2006 daarom voor om bij het zoe-
ken naar een oplossing voor de problematiek van het voortzetten van verliesge-
vende activiteiten niet alleen te kijken naar een aanpassing van de regeling van
art. 2:248 (138) BW maar ook naar het faillissementsrecht. In het kader van de
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133. Overigens kan uit de wetsgeschiedenis worden opgemaakt dat bestuurders niet van aan -
sprakelijkheid zijn gevrijwaard, indien een verliesgevend bedrijf in het belang van de werkge -
legenheid wordt voortgezet: Kamerstukken II 1985/86, 16 631, NEV, p. 3. Zie ook Van Schilf -
gaarde 1986, p. 21.

134. Lennarts 2004, p. 20.
135. Lennarts & Timmerman 1997, p. 308. 
136. Zie Lennarts 2006a, p. 2; Europese Commissie 2003; The High Level Group of Company Law

Experts 2002.
137. Zie o.a. ook Timmerman 2003a, p. 40 en 2005a, p. 5.

AANSPRAKELIJKHEID LEIDINGGEVENDEN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT



voorstellen tot wijziging van de Faillissementswet zou bekeken moeten worden of
het voor bestuurders aantrekkelijker kan worden gemaakt om tijdig tot reorgani-
satie over te gaan, aldus Lennarts. Ook Raaijmakers heeft gepleit voor een der-
gelijke, vakgebied overschrijdende benadering van dit probleem.138 In het Voor -
ontwerp Insolventiewet is er echter voor gekozen om op dit punt aan te sluiten bij
de huidige regeling. 

4.3.3.4 Gronden voor disculpatie

De aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW is collectief van aard. Indien spra-
ke is van kennelijk onbehoorlijk bestuur zijn alle bestuurders in beginsel hoofde-
lijk aansprakelijk. De wetgever heeft in het derde lid aan individuele bestuurders
echter de mogelijkheid tot disculpatie gegeven. Ook als aan voornoemde voor-
waarden van art. 2:248 (138) BW is voldaan, is het mogelijk dat voor een indivi-
duele bestuurder geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard, namelijk indien
deze kan bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem is te wijten.
Maar daarmee is de bestuurder er nog niet. Hij moet tevens aantonen dat hij niet
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van de onbe-
hoorlijke taakvervulling af te wenden. Louter verzet tegen een besluit, dat als
kennelijk onbehoorlijk bestuur kan worden aangemerkt, zal in het algemeen niet
voldoende zijn; hij dient in te grijpen dan wel in het uiterste geval op te stap-
pen.139 Een eventuele taakverdeling kan een grond voor disculpatie zijn, maar in
de literatuur wordt aangenomen dat een gemaakte taakverdeling gelet op het feit
dat sprake is van een collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur als zoda-
nig in het algemeen niet zal disculperen.140 Maeijer ziet echter meer ruimte voor
disculpatie wegens een gemaakte taakverdeling en vergelijkt de mogelijkheden
daartoe met die geboden door art. 2:9 BW.141 Grond voor disculpatie kan in ieder
geval wel zijn een bijzondere persoonlijke omstandigheid (zoals ziekte)142, legi-
tieme afwezigheid of misleiding door de andere bestuurder(s)143, of de korte
periode waarin de bestuurder als zodanig is opgetreden.144

4.3.3.5 Schending van de administratie- en/of publicatieverplichtingen;
wettelijke vermoedens van art. 248 (138) lid 2 

Teneinde een effectieve werking van de regeling te bewerkstelligen, heeft de wet-
gever aan de curator in het tweede lid belangrijke bewijsrechtelijke voordelen
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138. Raaijmakers 2006, p. 802.
139. Zie o.a. Wessels 2003, p. 172; Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 12 en De Groot 2006,

p. 93-94. Zie voor de positie van commissarissen: Hof Arnhem 2 december 1997, JOR 1998,
42, m.nt. Van den Ingh (Bodam Jachtservice II).

140. Zie Wezeman 1998, p. 296 en Wessels 2003, p. 172.
141. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 329.
142. Wessels 2003, p. 172.
143. Zie o.a. Wessels 2003, p. 172 en Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 12.
144. Zie HR 28 juni 1996, NJ 1997, 58, m.nt. Maeijer, met name r.o. 3.4.

HOOFDSTUK 4



verleend in geval het bestuur niet aan zijn administratie- en/of publicatiever-
plichtingen uit art. 2:10 respectievelijk 2:394 BW heeft voldaan.145 Art. 2:10 BW
geeft regels over het voeren van de boekhouding van de vennootschap door het
bestuur. Ingevolge het eerste lid van art. 2:10 BW dient het bestuur een zodanige
administratie te voeren en deze zodanig te bewaren dat ‘te allen tijde de rechten
en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend’. Het voorschrift
geeft niet aan op welke wijze de administratie moet worden gevoerd. Voldoende
is dat men ‘snel inzicht kan krijgen in de debiteuren- en crediteurenpositie op
enig moment’ en dat ‘deze positie en stand van de liquiditeiten, gezien de aard en
omvang van de onderneming, een redelijk inzicht geven in de vermogenspositie’,
aldus de Hoge Raad in een arrest uit 1993.146 Volgens Harmsen getuigt dit oor-
deel van de Hoge Raad echter van een te beperkte opvatting over de administra-
tieplicht; voor de vraag of het bestuur aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
administratieverplichting heeft voldaan, zijn volgens haar alle verplichtingen van
art. 2:10 BW belangrijk, dus ook bijvoorbeeld de in het tweede lid genoemde ver-
plichting jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de
staat van baten en lasten van de rechtspersoon te maken en op papier te zetten.147

Art. 2:394 BW bevat regels over de openbaarmaking van de jaarrekening, het
jaarverslag en de ingevolge art. 2:392 BW toegevoegde gegevens (zoals de
accountantsverklaring). 

Het tweede lid van art. 2:248 (138) BW bevat twee wettelijke vermoedens:
indien de administratieplicht niet is nageleefd en/of de jaarrekening niet tijdig is
gepubliceerd, staat vast dat het bestuur zijn taak – ook voor het overige148 – onbe-
hoorlijk heeft vervuld (onweerlegbaar149 vermoeden) en wordt vermoed dat de
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement
(weerlegbaar vermoeden). In het Mefigro-arrest uit 2001 heeft de Hoge Raad
beslist dat de verplichtingen van art. 2:10 en 2:394 BW ook rusten op de (mede-) -

231

145. Volgens Maeijer is deze bepaling de meest effectieve van de gehele regeling. Zie zijn noot (nr.
3) bij HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676 en Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 330. Zie ook Van Hees
1997, p. 43. Zie over de toepassing van deze artikelen ook Beckman 1998, p. 353 e.v.

146. HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Maeijer. Ook het zich willens en wetens ontdoen van de
administratie valt onder de schending van de verplichtingen uit art. 2:10 BW: HR 5 juni 1998,
NJ 1998, 668.

147. Harmsen 2006, p. 191-201 Zie over de invulling van de administratieplicht ook uitgebreid
Beckman 1998, p. 353-361.

148. Zie HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676, m.nt. Maeijer, TVVS 1988, p. 224-226, m.nt. Slagter (zie
met name r.o. 3.4). In het Voorontwerp Insolventiewet wordt voorgesteld om deze regel van
onweerlegbaarheid van het vermoeden dat ‘ook voor het overige’ sprake is kennelijk onbe-
hoorlijke taakvervulling te schrappen, zie toelichting p. 179.

149. Ook de inbeslagneming van de administratie en de detentie van de enig bestuurder kunnen het
wettelijk vermoeden van lid 2 niet weerleggen, zo kan uit Rb. Utrecht 16 april 1997, JOR 1997,
54 worden afgeleid. Zie ook Rb. Utrecht 5 december 2001, NJ 2002, 95, JOR 2002, 52
(Mefigro).
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beleidsbepaler (ook wel: feitelijk bestuurder) in de zin van art. 2:248 lid 7 BW.150

Op de vraag wanneer sprake is van toepasselijkheid van lid 7 kom ik de paragraaf
hierna terug.

Het is vooral dit tweede lid van art. 2:248 (138) BW dat de regeling van
bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement zo gevreesd doet zijn.151 De bepa-
ling is echter niet zonder kritiek gebleven, vooral ten aanzien van de gevolgen van
het niet-naleven van de publicatieverplichting van art. 2:394 BW en de onduide-
lijkheden die het artikel oproept. In de literatuur is er dan ook voor gepleit om art.
2:394 BW uit lid 2 van art. 2:248 (138) BW te schrappen.152 In een arrest heeft
de Hoge Raad evenwel bevestigd dat naar de bedoeling van de wetgever alle ver-
plichtingen uit art. 2:394 BW onder de reikwijdte van art. 2:248 (138) lid 2 BW
vallen.153 Ik kom op dit arrest hierna terug. 

Het niet-naleven van de verplichtingen van art. 2:10 en 2:394 BW kan voor
bestuurders dus grote gevolgen hebben. De wetgever heeft de scherpe kantjes van
de regeling enigszins willen afhalen door in het slot van art. 2:248 (138) lid 2 te
bepalen dat bij de toepassing van de wettelijke vermoedens een onbelangrijk ver-
zuim in de schending van de administratie- en publicatieverplichting niet in aan-
merking wordt genomen. Over de vraag wat onder onbelangrijk verzuim moet
worden begrepen, heeft de Hoge Raad zich inmiddels een aantal keren uitgespro-
ken. In het Kempers en Sarper-arrest uit 1993 is bepaald dat het enkele dagen te
laat deponeren van de jaarrekening een onbelangrijk verzuim in de zin van art.
2:248 (138) lid 2 is.154 Bij de bepaling of de termijn van art. 2:394 BW is over-
schreden moet volgens de Hoge Raad niet in aanmerking worden genomen of de
algemene vergadering van aandeelhouders een geldig verlengingsbesluit in de zin
van art. 2:210 (101) BW heeft genomen. De rechtvaardiging van de ingrijpende
bepaling van lid 2 ligt in het belang dat crediteuren van de vennootschap hebben
bij naleving van de daar vermelde voorschriften. Of een geldig verlengingsbesluit
is genomen, is een interne aangelegenheid. Voor crediteuren is slechts van belang
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150. HR 23 november 2001, NJ 2002, 95 (Mefigro). In de literatuur wordt deze uitspraak in het
algemeen zo uitgelegd dat deze beslissing (dat de verplichtingen uit art. 2:10 en 2:394 ook op
de beleidsbepaler rusten) alleen geldt voor de werking van de bijzondere bewijsregels van lid
2 van art. 2:248 (138) BW: zie o.a. Wezeman 2002, p. 114 en Wessels 2003, p. 171. Zie ook
HR 17 november 2006, JOR 2007, 7.

151. Zie Kroeze 2006 (oratie), p. 4-14, die spreekt over ‘bange bestuurders’.
152. Zie o.a. Beckman 1998, p. 358-359; Kroeze & Wezeman 2006, p. 325-336; Wezeman 1998, p.

301-303 die aldaar ook bespreekt dat reeds tijdens de parlementaire behandeling van lid 2 kri-
tiek is geleverd op het opnemen van de openbaarmakingsplicht in lid 2. Zie voorts De Jong &
Nieuwe Weme 2006, p. 155-120, die ook schrapping van het art. 2:394 BW in art. 2:248 (138)
lid 2 BW aanbevelen. Zie verder Kroeze 2006, p. 9, die naast schrapping van art. 2:394 BW
uit het tweede lid van art. 2:248 (138) BW ook voorstelt om het ontbreken van de boekhouding
als een weerlegbaar vermoeden (en niet onweerlegbaar) van onbehoorlijk bestuur in lid 2 op te
nemen.

153. HR 20 oktober 2006, JOR 2006, 288, m.nt. Borrius (Schilt/Jansen q.q.).
154. HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713, m.nt. Maeijer. Zie ook de bespreking van Wezeman in TVVS

1993, p. 241-242.
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de uiterst mogelijke publicatietermijn van dertien maanden. Niet alleen de duur
van de overschrijding van de termijn is bepalend voor de vraag of sprake is van
een onbelangrijk verzuim. In een arrest uit 1996 heeft de Hoge Raad uitgemaakt
dat voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een onbelangrijk verzuim
bij de schending van art. 2:394 BW alle omstandigheden een rol spelen. Aan die
omstandigheden moeten hogere eisen worden gesteld naarmate de termijnover-
schrijding langer is. Met name acht de Hoge Raad van belang wat de redenen zijn
die tot schending van de verplichtingen hebben geleid.155 De stelplicht en bewijs-
last terzake liggen bij de bestuurder jegens wie de vordering wordt ingesteld. In
een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de onbelangrijk verzuim-
regel niet is beperkt tot de publicatietermijnen van art. 2:394 BW.156 De regel ziet
op alle verplichtingen die in dit artikel 2:394 zijn vermeld, zoals in casu (de
mededeling van het ontbreken van) de accountantsverklaring. De reden van de
wetgever voor de toevoeging van de onbelangrijk verzuim-regel in het tweede lid
van art. 2:248 (138) BW, namelijk dat een gering verzuim niet te zwaar moet wor-
den bestraft, geldt ook voor de andere voorschriften van art. 2:394 BW dan die
van de termijnen. De Hoge Raad refereert in zijn overwegingen aan de bevindin-
gen van het onderzoek dat A-G Timmerman naar de parlementaire geschiedenis
van het tweede lid van art. 2:248 (138) BW heeft gedaan. Of een schending van
de in art. 2:394 BW opgenomen voorschriften als een onbelangrijk verzuim kan
gelden, hangt af van de aard van het overtreden voorschrift en de, door de aange-
sproken bestuurder te stellen en zo nodig te bewijzen verdere omstandigheden
van het geval, aldus de Hoge Raad in r.o. 4.3.2. Dat het ontbreken van een accoun-
tantsverklaring steeds als een onbelangrijk verzuim moet gelden wanneer wel een
jaarrekening is gepubliceerd en vaststaat dat de gepubliceerde gegevens correct
zijn, is dan ook onjuist. Wel kán het niet publiceren van een accountantsverkla-
ring onder omstandigheden een onbelangrijk verzuim zijn: ‘De wetgever heeft
weliswaar willen voorkomen dat de curator telkens moet nagaan of de gepubli-
ceerde stukken wat betreft hun inhoud kloppen voordat hij zich op art. 2:248 lid
2 BW zou kunnen beroepen, maar dat neemt niet weg dat wanneer is komen vast
te staan dat de gepubliceerde gegevens correct zijn, het enkele verzuim de
accountantsverklaring (of een mededeling waarom deze ontbreekt) te publiceren
onder omstandigheden als een onbelangrijk verzuim kan gelden’, aldus de Hoge
Raad in r.o. 4.4.3. Het is aan de bestuurder(s) om een redelijke verklaring voor
het verzuim aan te voeren. Hoewel de meeste jurisprudentie inzake de onbelang-
rijk verzuim-regel ziet op de publicatieverplichtingen ex art. 2:394 BW, is het niet
uitgesloten dat deze regel ook wordt toegepast in geval van schending van de
administratieverplichting van art. 2:10 BW.157
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155. HR 2 februari 1996, NJ 1996, 406.
156. HR 20 oktober 2006, JOR 2006, 288, m.nt. Borrius.
157. Zie o.a. Harmsen 2006, p. 191-201; Wessels 2003, p. 172 en Huizink (Rechtspersonen), art.

138, aant. 14, die de parlementaire geschiedenis op dit punt aanhaalt. Anders: Hof ’s-Her -
togenbosch 13 juli 2004, JOR 2004, 292 en Rb. Roermond 2 juli 1998, JOR 1998, 120.
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De strikte interpretatie van het tweede lid van art. 2:248 BW – dat dit op alle
verplichtingen van art. 2:394 BW ziet – is in de literatuur kritisch ontvangen.158

Overigens wordt er, zoals ik eerder aanstipte, al langere tijd in de literatuur voor
gepleit om het gehele art. 2:394 BW uit het tweede lid van art. 2:248 (138) BW
te schrappen. Zo heeft Beckman in 1998 onder meer aangevoerd dat het nalaten
tijdig te publiceren op zichzelf niet ertoe hoeft te leiden dat verkeerde beleidsbe-
slissingen zijn genomen of een verkeerde sturing aan de werkzaamheden is gege-
ven en voorts dat niet in redelijkheid kan worden volgehouden dat hierdoor cre-
diteuren worden geschaad.159 Ook is er in de literatuur op gewezen dat, in tegen-
stelling tot het nalaten de jaarrekening op te maken, de curator niet in bewijs-
moeilijkheden geraakt door het enkele nalaten de jaarrekening te publiceren.160

Voor een uitgebreidere weergave van de argumenten voor het schrappen van art.
2:394 BW uit het tweede lid van art. 2:248 (138) BW verwijs ik naar de litera-
tuur.161

Indien de schending van de verplichting(en) genoemd in lid 2 niet als een onbe-
langrijk verzuim kan worden aangemerkt, kan een bestuurder zich onder bijzon-
dere omstandigheden op de voet van lid 3 disculperen. In de literatuur wordt ech-
ter in het algemeen aangenomen dat daartoe niet veel ruimte zal bestaan.162 Een
andere optie om onder aansprakelijkheid uit te komen is het vermoeden van lid 2
te bestrijden dat het onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is van het fail-
lissement. De rechter is de aangesprokene op dit punt in belangrijke mate tege-
moet gekomen. Uit de wetsgeschiedenis is namelijk op te maken dat het wettelij-
ke vermoeden slechts kan worden weerlegd door aannemelijk te maken dat het
faillissement in overwegende mate aan externe factoren is te wijten.163 De Hoge
Raad heeft de wettekst echter in het voordeel van de aangesprokene uitgelegd. In
het Mefigro-arrest uit 2001 heeft hij geoordeeld dat de aangesproken bestuurder
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158. Zie o.a. het commentaar van Wezeman in Ondernemingsrecht 2007, p. 22-24.
159. Beckman 1998, p. 359.
160. De Jong & Nieuwe Weme 2006. p. 118.
161. Zie o.a. Beckman 1998, p. 358-359; Kroeze & Wezeman 2006, p. 325-336; De Jong & Nieuwe

2006, p. 115-120.
162. Zie o.a. Wezeman 1998, p. 312-313; Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 330; Wessels 2003, p. 171.

Anders Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 12, die meer ruimte voor disculpatie ziet. Wel
grond voor disculpatie werd aangenomen door het Hof ’s-Gravenhage 28 september 1999, JOR
1999, 251. Volgens het hof is een bestuurder niet aansprakelijk wegens het niet voldoen aan de
boekhoudplicht, indien hem geen verwijt kan worden gemaakt van het ontbreken van de boek-
houdkundige gegevens ten tijde dat hij nog geen bestuurder was. Zie voorts Rb. Rotterdam 17
juni 1999, JOR 1999, 175. Grond voor disculpatie zou volgens de rechtbank kunnen zijn gele-
gen in de omstandigheid dat de verliezen in hoofdzaak zijn ontstaan in een periode dat de
bestuurder nog niet het bestuur over de vennootschap uitoefende en hij, toen hij bestuurder
werd, op grond van mededelingen van de voormalige bestuurder heeft aangenomen dat aan alle
wettelijk verplichtingen was voldaan. Dit is volgens de rechtbank voorts een grond voor mati-
ging ex art. 2:248 lid 4 BW.

163. Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 9, p. 23. Zie ook De Jong & Nieuwe Weme 2006, p. 117.
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het in lid 2 genoemde vermoeden kan weerleggen door aannemelijk te maken dat
andere feiten of omstandigheden dan zijn onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak van het faillissement zijn geweest.164 Dit standpunt heeft de Hoge Raad
in een arrest uit 2006 herhaald. Een redelijke uitleg van art. 2:248 lid 2 brengt dit
met zich mee, aldus de Hoge Raad in dit arrest.165 In het Blue Tomato-arrest uit
2007 heeft de Hoge Raad nog een belangrijke aanvulling gegeven op deze
regel.166 In casu had de bestuurder aangevoerd dat de oorzaak van het faillisse-
ment was dat de brandverzekeraar weigerde de schade van het bedrijf als gevolg
van brand te vergoeden. De curator verweet de bestuurder echter dat hij heeft
nagelaten voor een adequate verzekering te zorgen. De verzekeraar had gewei-
gerd de brandschade te vergoeden omdat er ten tijde van de brand geen inbraak-
alarm in het bedrijfspand was, terwijl dat volgens de toepasselijke polisvoor-
waarden wel het geval diende te zijn. Het hof oordeelde dat het causaliteitsver-
weer van de bestuurder dient te worden verworpen: dat de bestuurder er in heeft
berust dat de dekking door de verzekeraar is geweigerd en dat hij daarmee niet
heeft gezorgd voor een adequate verzekering, dient hem als bestuurder als een
nalaten te worden toegerekend, zodat het feit dat geen uitkering is gedaan niet als
een van buiten komende oorzaak voor het faillissement kan worden beschouwd.
Dit oordeel houdt in cassatie echter geen stand. De Hoge Raad overweegt:

‘3.4 Een redelijke uitleg van art. 2:248 lid 2 BW brengt mee dat voor het ont-
zenuwen van het daarin neergelegde vermoeden volstaat dat de aangesproken
bestuurder aannemelijk maakt dat andere feiten of omstandigheden dan zijn
onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak van het faillissement
zijn geweest (HR 20 oktober 2006, nr. C05/069, NJ 2007, 2). Stelt de bestuur-
der daartoe een van buiten komende oorzaak, zoals in dit geval de weigering
van de brandverzekeraar de schade van het bedrijf als gevolg van brand te ver-
goeden, en wordt de bestuurder door de curator verweten dat hij heeft nagela-
ten het intreden van die oorzaak te voorkomen, dan zal de bestuurder (tevens)
feiten en omstandigheden moeten stellen en zonodig aannemelijk maken
waaruit blijkt dat dit nalaten geen onbehoorlijke taakvervulling oplevert. Als
hij daarin slaagt, ligt het op de weg van de curator op de voet van het eerste
lid van art. 2:248 aannemelijk te maken dat nochtans de kennelijk onbehoor-
lijke taakvervulling mede een belangrijke oorzaak van het faillissement is
geweest.’167
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164. HR 23 november 2001, NJ 2002, 95 (Mefigro). Zie voor een geval waarin de bestuurder in het
tegenbewijs is geslaagd: Rb. Rotterdam 23 april 2008, LJN BD2787.

165. HR 20 oktober 2006, JOR 2006, 288, m.nt. Borrius, Ondernemingsrecht 2007, p. 22-24, m.nt.
Wezeman, JIN 2006, 486, m.nt. Van den Berg.

166. HR 30 november 2007, NJ 2008, 91, m.nt. Maeijer, JIN 2008, 145, m.nt. Van den Berg (Blue
Tomato). 

167. Zie voor een situatie waarin is aangenomen dat de curator niet in dit bewijs is geslaagd: Rb.
Amsterdam 28 december 2005, JOR 2006, 259 (commodore).
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Het arrest van het hof dient volgens de Hoge Raad te worden vernietigd, nu het
hof niet is ingegaan op de feiten en omstandigheden die de bestuurder heeft
gesteld ten betoge dat zijn nalaten om voor een adequate brandverzekering te zor-
gen geen onbehoorlijke vervulling van zijn taak als bestuurder van Blue Tomato
BV oplevert. De bestuurder had in hoger beroep feiten en omstandigheden aan-
gevoerd op grond waarvan aannemelijk is dat hem van het door de curator ver-
weten nalaten geen (ernstig) verwijt kan worden gemaakt. Een klein foutje mag
de bestuurder niet worden aangerekend. 

4.3.3.6 Kring van aansprakelijke personen 

Inleiding

Niet alleen formele bestuurders die in functie waren ten tijde van het faillissement
van de vennootschap kunnen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur persoonlijk
aansprakelijk zijn voor het boedeltekort. De aansprakelijkheidsregeling van art.
248 (138) BW kan onder omstandigheden ook worden ingezet tegen gewezen
bestuurders, feitelijke bestuurders (beleidsbepalers), indirecte bestuurders, com-
missarissen en oprichters van de vennootschap.168

Gewezen bestuurders

Uit het bepaalde in lid 6 van art. 2:248 (138) BW blijkt dat alle formele bestuur-
ders die in functie waren in de periode van drie jaar voorafgaand aan het faillis-
sement van de vennootschap onder het bereik van de regeling vallen, dus ook
degenen die voor het faillissement al zijn afgetreden. Dat ook de zogenaamde
gewezen bestuurders onder de reikwijdte van de regeling vallen, blijkt voorts
impliciet uit het bepaalde in lid 4.169 Daarin is aan de rechter onder meer een indi-
viduele matigingsbevoegdheid toegekend, waarbij als grond voor matiging wordt
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168. Ook ten aanzien van de Tweede Misbruikwet geldt overigens dat gewezen bestuurders en
feitelijke bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen zijn voor de onbetaald gelaten premie-
en belastingschulden. In de diverse regelingen is uitdrukkelijk bepaald dat onder bestuurder in
de zin van de wet tevens moet worden verstaan de gewezen bestuurder tijdens wiens bestuur
de schuld is ontstaan en degene ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij het beleid van de
rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald als ware hij bestuurder. Zie hierover en over
de parlementaire geschiedenis Wezeman 1998, p. 198-207 en 279. Zie voor een geval waarin
een beleidsbepaler aansprakelijk is gehouden HR 4 mei 2001, JOR 2001, 155 en voor een geval
waarin een gewezen bestuurder aansprakelijk is gesteld Rb. Rotterdam 29 maart 2001, JOR
2001, 128. Wezeman wijst overigens nog op een verwante formulering van (mede) be -
leidsbepalen in het reeds eerder ingevoerde art. 2:179 (68) lid 2 BW en in het tweede lid van
art. 51 Sr. In het laatste hoofdstuk zal ik op de vergelijking met het strafrechtelijke begrip
opdracht- en feitelijke leiding geven ingaan.

169. Zie Wezeman 1998, p. 278-279. Wezeman wijst nog op het verschil met de WBA op dit punt,
immers daarin wordt expliciet de gewezen bestuurder als mogelijke aansprakelijke persoon
aangeduid.
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genoemd de tijd gedurende welke de bestuurder als zodanig in functie is geweest
in de periode waarin de onbehoorlijke taakvervulling plaatsvond. 

Feitelijke bestuurders

De regeling van bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:248 (138) BW is ook van
toepassing op personen die niet als formeel (statutair) bestuurder bij de gefail-
leerde vennootschap zijn/waren aangesteld. Ingevolge lid 7 wordt voor de toe-
passing van art. 2:248 (138) BW met een bestuurder gelijk gesteld degene die het
beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald ‘als ware hij
bestuurder’.170 Ook het bepaalde in lid 7 waarborgt de effectiviteit van de rege-
ling. Deze kan hierdoor immers niet worden omzeild door het inzetten van zoge-
naamde stromannen als bestuurders, terwijl degene die feitelijk ‘aan de touwtjes
trekt’ zich achter de schermen schuil houdt. De reikwijdte van de regeling is ech-
ter niet beperkt tot dit soort gevallen van opzettelijke ontduiking van aansprake-
lijkheid. Aandeelhouders (denk hierbij vooral ook aan de moedervennootschap in
concernverhoudingen171), commissarissen en leidinggevenden die geen statutair
bestuurder zijn, kunnen eveneens ingevolge deze regeling met aansprakelijkheid
worden geconfronteerd; zij moeten zich dusdanig intensief met het beleid van de
vennootschap hebben bemoeid dat zij kunnen worden aangemerkt als een persoon
die zich heeft gedragen ‘als ware hij bestuurder’. Wanneer hiervan sprake is, zal
in iedere situatie steeds aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden
moeten worden bepaald.172 De curator draagt de bewijslast of sprake is van
(mede)beleidsbepalen in de zin van lid 7. Niet elke instructie aan of bemoeienis
met het formele bestuur leidt tot de conclusie dat er sprake is van een (mede) -
beleidbepaler. Volgens het Hof ’s-Gravenhage in een arrest uit 2004 is vereist dat
de formele bestuurders feitelijk terzijde zijn gesteld.173 Hoewel dit vereiste van
feitelijke terzijdestelling van het formele bestuur in de parlementaire geschiede-
nis lijkt te worden gesteld, bestaat hierover in de literatuur geen overeenstem-
ming.174 Onder andere De Savornin Lohman heeft met een beroep op de wettekst
(waarin ook staat ‘mede heeft bepaald’) en het doel van de regeling betoogd dat
ook degene die meebestuurt onder de regeling valt.175 De Hoge Raad heeft zich
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170. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de rechter benoemde bewindvoerder, zo
bepaalt de slotzin van lid 7. Ook de door de rechter benoemde vereffenaar valt niet onder de
regeling.

171. Zie over de aansprakelijkheid van de moedervennootschap op grond van lid 7 uitvoerig
Lennarts 1999, p. 176-184.

172. HR 17 november 2006, JOR 2007, 7, JIN 2007, 23, m.nt. Goethals biedt hiervan een goede
illustratie. A-G Timmerman stelt in zijn conclusie dat ook voor de toepassing van lid 7 ook de
referteperiode van 3 jaar in acht dient te worden genomen, alhoewel dit niet expliciet is
bepaald.

173. Hof ’s-Gravenhage 26 september 2000, JOR 2001, 24. 
174. Zie Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 6, p. 23. Zie voorts Wezeman 1998, p. 202-207 en

Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 331. ‘De bestuursmacht moet worden geaccapareerd’: Van der
Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 399.2.
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hierover echter nog niet uitgesproken. Niet onder de regeling valt een commissa-
ris die krachtens zijn wettelijke bevoegdheid grote invloed uitoefent op het
bestuur of een moedervennootschap die heeft gehandeld op grond van haar posi-
tie als aandeelhoudster.176 De verweten handeling moet een bestuurshandeling
betreffen.177 Illustratief voor dit vereiste is de Montedison-zaak.178 In casu had de
curator een vordering ingesteld tegen Montedison, (voormalig) moedervennoot-
schap van de failliete vennootschap Domp, onder meer op grond van art. 2:248
lid 7 BW, omdat zij als (mede)beleidsbepaler vermogen aan haar dochterven-
nootschap Domp zou hebben onttrokken. Het Hof Amsterdam wijst de vordering
af: 

‘Dat Montedison mogelijk zeer grote invloed op het handelen van de bestuur-
der van Domp, in het bijzonder op diens bepaling van het beleid, heeft uitge-
oefend (hetgeen overigens ook betwist is), betekent nog niet dat Montedison
in feite uit hoofde van haar machtspositie, als enig aandeelhoudster of anders-
zins, de leiding van Domp in handen had genomen en haar wil oplegde aan de
bestuurder Schilperoort.’179

In cassatie is de Hoge Raad aan een oordeel hierover niet toegekomen; hij heeft
het arrest op andere gronden vernietigd.180 Het volledig overlaten van het bestuur
van de vennootschap aan een ander, die vervolgens onbehoorlijk handelt, wordt
in ieder geval als onbehoorlijk bestuur van de formele bestuurder(s) aange-
merkt.181 De vraag of onbehoorlijke taakvervulling van het formele bestuur (lid
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175. De Savornin Lohman 2007, p. 139 e.v. De Savornin Lohman geeft de verschillende stand -
punten in de literatuur weer en wijst op Rb. ’s-Gravenhage 21 januari 2004, JOR 2004, 71 die
dit vereiste evenmin stelt. 

176. Vooral voor een moedervennootschap zal – gelet op het feit dat zij zich tot op zeker hoogte met
het beleid van haar dochter mag bemoeien – niet snel sprake zijn van beleidsbepalen in de zin
van lid 7. Zie hierover o.a. De Savornin Lohman 2007, p. 139 e.v.

177. Zie Kamerstukken II 1980/81, 16 631, nr. 3, p. 6 en Lennarts 1999, p. 176 e.v, die vooral aan-
dacht besteed aan de moedervennootschap als feitelijk bestuurder van de dochter. Vgl. Hof ’s-
Gravenhage 30 januari 2001, JOR 2001, 63. Zie ook Timmerman 1990b, p. 19.

178. De zaak is in drie instanties behandeld: Rb. Utrecht 7 augustus 1996, JOR 1996, 98, m.nt. Van
den Ingh, TVVS 1996, p. 286-287, m.nt. Timmerman; Hof Amsterdam 26 november 1998, JOR
1999, 10, Ondernemingsrecht 1999, p. 53-55, m.nt. Lennarts en HR 28 april 2000, NJ 2000,
411, JOR 2000, 128, Ondernemingsrecht 2000, p. 296-299, m.nt. Lennarts.

179. Zie ook Kamerstukken II 1983/84, 16 631, nr. 6, p. 23.
180. Zie hierover nader het commentaar van Lennarts in Ondernemingsrecht 2000, p. 299 en ook

haar dissertatie (1999), p. 179.
181. Zie Wezeman 1998, p. 223-224 en Timmerman 1990b, p. 19 (noot 35). Lennarts (1999, p. 177)

lost deze vraag in de verhouding moeder-dochtervennootschap op door de fouten die de moe-
der bij de vervulling van de bestuurstaak maakt aan het bestuur van de dochter toe te rekenen.
Van Schilfgaarde (1986, p. 65) verdedigt dat niet de gedraging van het formele bestuur (de
beleidsbepaler zijn gang laten gaan) maar juist primair de gedraging van de beleidsbepaler
moet worden getoetst aan het criterium dat zij een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
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1) een noodzakelijke voorwaarde is voor de aansprakelijkheid van de (mede) -
beleidsbepaler (lid 7), wordt in de literatuur echter verschillend beantwoord.182

Indirecte bestuurders 

Niet slechts formele bestuurders en (mede)beleidsbepalers van de vennootschap
kunnen door de aansprakelijkheid van art. 2:248 (138) BW worden getroffen. Art.
2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder
van een andere rechtspersoon tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het
ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is, de
zogenaamde indirecte of tweedegraadsbestuurders.183 Dit artikel is in 1987 geïn-
troduceerd om te voorkomen dat (onder andere) de bestuurdersaansprakelijkheid
uit art. 2:248 (138) BW door het tussenschuiven van een rechtspersoon als
bestuurder zou kunnen worden omzeild. In de literatuur is uitvoerig gediscus-
sieerd over de vraag wat precies onder het begrip ‘bestuurder’ moet worden ver-
staan.184 Lange tijd is onduidelijk geweest of de aansprakelijkheid uit art. 2:11
BW ook bestaat indien de rechtspersoon geen formeel bestuurder van de andere
rechtspersoon is, maar als feitelijke (mede)beleidsbepaler in de zin van lid 7 van
art. 248 (138) BW kan worden aangemerkt. In een arrest uit 2008 heeft de Hoge
Raad beslist dat het voor de toepassing van art. 2:11 geen verschil maakt of de
ingevolge art. 2:248 jegens de boedel aansprakelijke rechtspersoon formeel
bestuurder dan wel beleidsbepaler is van de failliete rechtspersoon.185 Een ande-
re vraag die art. 2:11 BW oproept, is of ook kan worden ‘doorgebroken’ naar per-
sonen die als feitelijke (mede)beleidsbepalers van de rechtspersoon-bestuurder
kunnen worden aangemerkt. Deze vraag is reeds in het Montedison-arrest uit
2000 beantwoord.186 De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat volgens art. 2:11
BW de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere
rechtspersoon op ieder rust die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid
van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Een verdere uitbreiding van de aan-
sprakelijkheid tot degene die het beleid van de aansprakelijke rechtspersoon heeft
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182. Van Schilfgaarde (1986, p. 93) acht het geen noodzakelijke voorwaarde; Honée (1986, p. 117)
leest in art. 2:248 (138) lid 1 tevens ‘kennelijk onbehoorlijke beleidsbepaling’. Timmerman
(1990b, p. 19) en Lennarts (1999, p. 178) zoeken, voor het geval er geen sprake is van
onbehoorlijke taakvervulling van het formele bestuur, de oplossing in een zelfstandige actie uit
onrechtmatige daad door de crediteuren in te stellen tegen de (mede)beleidsbepaler. 

183. Hof ’s-Gravenhage 27 april 2006, JOR 2006, 260 heeft beslist dat art. 2:11 BW ook ziet op der-
degraads bestuurders. Het artikel dient naar de bedoeling van de wetgever te worden toegepast
tot het eind van de keten.

184. Zie hierover onder meer Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 331; Van der Heijden/Van der Grinten
1992, nr. 399.2; Wezeman 1998, p. 365-379; Lennarts 1999, p. 262-267 en A-G Langemeijer
in zijn conclusie voor HR 28 april 2000, NJ 2000, 411, nr. 2.46-2.48.

185. HR 14 maart 2008, NJ 2008, 466, m.nt. Maeijer en m.nt. Snijders, JOR 2008, 152, m.nt.
Borrius, Ondernemingsrecht 2008, p. 275-278, m.nt. Wezeman (Montedison II).

186. HR 28 april 2000, NJ 2000, 411, JOR 2000, 128 en Ondernemingsrecht 2000, p. 296-299,
m.nt. Lennarts. Zie over dit arrest ook De Savornin Lohman 2007, p. 139 e.v.
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bepaald of mede heeft bepaald is niet in art. 2:11 BW gegeven. De uitbreiding van
de aansprakelijkheid tot de (mede)beleidsbepalers neergelegd in art. 2:248 (138)
lid 7 BW is beperkt tot de toepassing van deze artikelen en de Hoge Raad acht
geen grond deze uitbreiding bij wege van analogie ook van toepassing te achten
in de gevallen waarop art. 2:11 BW ziet. In zijn voornoemde arrest uit 2008 heeft
de Hoge Raad nogmaals bevestigd dat de aansprakelijkheid die art. 2:11 op de
bestuurder van de aansprakelijke rechtspersoon legt, alleen op de formele
bestuurder rust.187

Commissarissen 

De kring van aansprakelijke personen is niet beperkt tot (gewezen) bestuurders,
feitelijke (mede)beleidsbepalers en indirecte bestuurders. Ingevolge art. 2:259
(149) BW is de regeling van art. 2:248 (138) BW namelijk van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van de taakvervulling door de RvC. Commissarissen kun-
nen wegens kennelijke onbehoorlijke taakvervulling persoonlijk aansprakelijk
zijn voor het tekort indien aannemelijk is dat deze kennelijke onbehoorlijke taak-
vervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Ingevolge het tweede
lid van art. 2:250 (140) BW dient de RvC toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar
verbonden onderneming. Hierbij dienen de commissarissen zich te richten naar
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Indien
de commissarissen tekortschieten in deze toezichthoudende taak en dit een
belangrijke oorzaak van het faillissement is, kan dat ingevolge art. 2:259 (149)
BW dus leiden tot hoofdelijke aansprakelijkheid van de commissarissen voor het
tekort. De Rechtbank Breda heeft in de Tilburgse Hypotheek Bank-zaak als toet-
singscriterium voor de aansprakelijkheid van de commissarissen uit art. 2:138
BW onder meer aangelegd: een gedragslijn die door geen redelijk handelend
commissaris in de gegeven omstandigheden zou zijn gevolgd.188 In casu was de
rechtbank van oordeel dat de commissarissen grove nalatigheid bij de uitoefening
van hun toezichthoudende taak kon worden verweten, omdat zij – toen de finan-
ciële situatie alarmerend was – niet hadden ingegrepen door een tweede directeur
aan te stellen danwel maatregelen ten opzichte van de zittende directeur te tref-
fen. De rechtbank overweegt in haar vonnis verder dat de commissarissen door
een accountant in te schakelen (teneinde ook op de dagelijkse gang van zaken
nauwkeuriger te kunnen toezien) voor een belangrijk deel invulling hebben gege-
ven aan hun toezichthoudende taak. Dit ontslaat hen echter niet van de verplich-
ting zelf kritisch de gang van zaken te blijven volgen en de informatie van de
accountant aandachtig te bezien. Op dit punt zijn de commissarissen volgens de
rechtbank volstrekt te kort geschoten. In een arrest uit 1996 heeft de Hoge Raad
een belangrijke uitspraak gedaan over wat precies onder toezicht op het naleven
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187. De Savornin Lohman 2007, p. 139 e.v., met verdere verwijzingen naar literatuur.
188. Rb. Breda 1 mei 1990, NJ 1990, 740, De NV 1990, p. 210-212, m.nt. Noordraven.
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door het bestuur van de verplichtingen uit art. 2:10 en 2:394 BW moet worden
begrepen.189 In casu had het bestuur de verplichtingen uit art. 2:14 (oud) (thans
art. 2:10) en 2:394 BW niet nageleefd. Hierdoor staat vast dat het zijn taak onbe-
hoorlijk had vervuld en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak van het
faillissement is. Naast de bestuurder waren ook de commissarissen door de cura-
tor persoonlijk aansprakelijk gesteld op grond van art. 2:248 lid 1 juncto 2:259
BW. De Hoge Raad stelt voorop dat de commissarissen niet zelf gehouden zijn de
in art. 2:248 lid 2 BW bedoelde verplichtingen tot boekhouden en openbaar
maken van de jaarrekening na te leven, ook niet als het bestuur in de nakoming
daarvan tekortschiet. Het is wel hun taak op de nakoming door het bestuur van
die verplichtingen toezicht te houden. De Hoge Raad geeft vervolgens aan waar-
uit dat toezicht bestaat: 

‘Daartoe zullen zij zich door het bestuur moeten laten inlichten en het bestuur
met betrekking tot de nakoming van deze verplichtingen moeten adviseren, en
zo nodig moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een bestuurder te schorsen of
zijn ontslag te bevorderen.’ 

De Hoge Raad geeft nog een andere belangrijke beslissing, die de curator in zijn
bewijsvoering steunt. Op de curator rust dan wel de stelplicht en bewijslast dat de
commissaris zijn toezichthoudende taak onbehoorlijk heeft vervuld, maar indien
het bestuur niet aan zijn verplichtingen tot boekhouden en openbaar maken van
de jaarrekening heeft voldaan, mag van de commissaris worden verlangd ‘dat hij
voldoende feitelijke gegevens verstrekt ter motivering van zijn betwisting van de
stellingen van de curator, teneinde deze aanknopingspunten voor eventuele
bewijslevering te verschaffen.’ In casu overwoog de Hoge Raad dat commissaris
Br., nu hij in het bijzonder was belast met het toezicht op de financiële adminis-
tratie en hem signalen bereikten dat de bestuurder tekortschoot in de nakoming
van zijn verplichtingen, had dienen aan te geven welke initiatieven hij had ont-
wikkeld om aan zijn toezichthoudende taak als commissaris inhoud te geven.190

De aansprakelijkheid van commissarissen vanwege onvoldoende toezicht
dient te worden onderscheiden van de mogelijkheid dat zij aansprakelijk worden
gesteld op grond van het feit dat zij als (mede)beleidsbepaler in de zin van lid 7
van art. 2:248 (138) BW kunnen worden aangemerkt (zoals hierboven besproken)
of dat zij daden van bestuur in de zin van art. 2:261 (151) BW hebben verricht,
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189. HR 28 juni 1996, NJ 1997, 58, m.nt. Maeijer.
190. Zie voorts Hof ’s-Gravenhage 26 april 2005, JOR 2005, 171, m.nt. Borrius, waarin een (pseu-

do)commissaris aansprakelijk is geoordeeld wegens verwaarlozing van zijn toezichthoudende
taak. De commissaris is verweten geen actie te hebben ondernomen om tijdige publicatie van
de jaarstukken te bewerkstelligen. Zie over de gevolgen van het niet-naleven van de adminis-
tratieplicht voor commissarissen nader Beckman 1998, p. 355-358, die aldaar aandacht vraagt
voor de lastige positie van de commissaris die tevens aandeelhouder is; kan van deze worden
verlangd dat hij in het uiterste geval aftreedt en daarmee de kans loopt zijn investering kwijt te
raken?
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bijvoorbeeld omdat zij vanwege een tegenstrijdig belang aan de zijde van de
bestuurder(s) de vennootschap hebben vertegenwoordigd op grond van art. 2:256
(146) BW.191 Zij zijn dan rechtstreeks op grond van art. 2:248 (138) BW aan-
sprakelijk. Ook anderen dan commissarissen kunnen overigens ingevolge het ver-
richten van daden van bestuur in de zin van art. 2:261 (151) BW rechtstreeks op
grond van art. 2:248 (138) BW aansprakelijk zijn. Maeijer wijst er op dat deze
bepaling met name van belang is voor degenen die ingevolge art. 2:244 (134) lid
4 BW in geval van ontstentenis of belet van de bestuurders krachtens de statuten
zijn aangewezen als tijdelijke bestuurders en voor degenen die krachtens de sta-
tuten of een besluit van de aandeelhoudersvergadering als vertegenwoordiger van
de vennootschap zijn aangewezen omdat ten aanzien van de bestuurders sprake is
van een tegenstrijdig belang in de zin van art. 2:256 (146) BW.192

Oprichters

Ten slotte zij opgemerkt dat ook oprichters ingevolge het bepaalde in lid 4 van art.
2:203 (93) BW aansprakelijk kunnen worden gehouden op grond van art. 2:248
(138) BW. Deze aansprakelijkheid treedt in indien zij bij het direct verbinden van
de vennootschap in de akte van oprichting aan de in lid 4 genoemde rechtshan-
delingen onvoldoende zorgvuldigheid hebben betracht. 

4.3.3.7 Omvang van de aansprakelijkheid

Bijzonder aan de regeling van art. 2:248 (138) BW is dat de bestuurders aan-
sprakelijk zijn voor het gehele tekort193, niet voor de door het onbehoorlijke
bestuur veroorzaakte schade. Deze regeling heeft de bewijslast voor de curator in
vergelijking met de actie uit onrechtmatige daad en het vóór 1987 geldende art.
2:248 (138) BW aanmerkelijk eenvoudiger gemaakt.194 In geval van een actie uit
onrechtmatige daad wordt immers slechts de schade vergoed waarvan kan wor-
den aangetoond dat die in causaal verband staat met de onrechtmatige gedraging.
Tot het tekort behoren ook de algemene faillissementskosten.195 Opgemerkt zij
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191. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 338. Anders: Van der Heijden/Van der Grinten (Handboek)
1992, nr. 263. 

192. Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 338. Zie over de bijzonder bestuurder ex art. 2:146/256 BW ook
Blanco Fernández 2003, p. 431-444.

193. Bij de begroting van het tekort mogen geen correcties worden toegepast in verband met pun-
ten van kritiek op het boedelbeheer door de curator, aldus HR 20 juni 2008, NJ 2008, 356, JOR
2008, 245.

194. Zie noot Maeijer bij HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676. Wezeman (1998, p. 505) noemt de aan-
sprakelijkheid voor het tekort een van de belangrijkste winstpunten van de WBF ten opzichte
van het voor 1987 geldende recht.

195. Zie HR 10 september 1993, NJ 1994, 272.
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dat bij de aansprakelijkstelling van de bestuurder van een prognose omtrent het
tekort mag worden uitgegaan.196

De omvang van de aansprakelijkheid kan door de rechter worden beperkt. Het
vierde lid geeft de rechter in de eerste plaats de mogelijkheid collectief te mati-
gen indien het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat hem bovenmatig voor-
komt. Wel geeft de wet een limitatieve opsomming van de omstandigheden op
grond waarvan kan worden gematigd: de aard en de ernst van de onbehoorlijke
taakvervulling door het bestuur, de andere oorzaken van het faillissement alsme-
de de wijze waarop het faillissement is afgewikkeld.197 In de tweede plaats biedt
het vierde lid de rechter de mogelijkheid ten aanzien van een individuele bestuur-
der te matigen. Als factor tot matiging mag de rechter meewegen de tijd gedu-
rende de bestuurder in functie is geweest in de periode waarin de onbehoorlijke
taakvervulling plaats vond.198

4.3.3.8 Bijzondere pauliana (art. 2:248 (138) lid 9)

In lid 9 van art. 2:248 (138) BW is een bijzondere regeling van de pauliana opge-
nomen. Indien een bestuurder ingevolge art. 2:248 (138) BW aansprakelijk is en
niet in staat is tot betaling van zijn schuld, dan kan de curator op de voet van lid
9 de door de bestuurder onverplicht verrichte rechtshandelingen waardoor de
mogelijkheid tot verhaal op hem is verminderd, ten behoeve van de boedel door
een buitengerechtelijke verklaring vernietigen. Voorwaarde is wel dat aanneme-
lijk is dat deze rechtshandelingen (nagenoeg) geheel met het oogmerk van ver-
mindering van dat verhaal zijn verricht. Lid 9 verklaart tevens art. 3:45 lid 4 en 5
BW van overeenkomstige toepassing. Het voordeel van de regeling boven art.
3:45 BW is de bewijslast van de curator: deze hoeft slechts aannemelijk te maken
dat de rechtshandelingen zijn verricht met het oogmerk van vermindering van
verhaal. Hij hoeft geen wetenschap van benadeling aan te tonen.

4.3.3.9 Samenloop met WBA, art. 2:9 BW en art. 6:162 BW

In lid 8 is uitdrukkelijk bepaald dat de curator naast (of in plaats van) een vorde-
ring ex art. 2:248 (138) BW een vordering wegens onbehoorlijk bestuur op grond
van art. 2:9 BW kan instellen. Een dergelijke vordering kan voor de curator voor-
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196. HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676, m.nt. Maeijer, TVVS 1988, p. 224-226, m.nt. Slagter.
197. De Rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 17 januari 2001, JOR 2001, 84 matiging afge-

wezen vanwege de ernst van het wanbeleid. Het Hof Arnhem heeft bij arrest van 13 februari
2001, NJ 2001, 529 wel gematigd, omdat de slechte financiële situatie van de onderneming –
naast het onbehoorlijk bestuur – een belangrijke oorzaak van het faillissement van de onder-
neming was. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 27 april 2006, JOR 2006, 260.

198. Zie Rb. Arnhem 27 november 1997, JOR 1998, 27, die ten aanzien van directeur Rijnberk
matigde tot nihil. Zie over collectieve en individuele matiging ook Huizink (Rechtspersonen),
art. 138, aant. 15 en 16. Zie voorts de conclusie van A-G Timmerman voor HR 16 mei 2008,
LJN BC8416.

AANSPRAKELIJKHEID LEIDINGGEVENDEN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT



delen hebben. Denk aan het geval dat de schade groter is dan het tekort, het onbe-
hoorlijke bestuur heeft plaatsgevonden voordat de termijn van drie jaren ex lid 6
van art. 2:248 (138) BW is ingegaan of indien het causale verband tussen onbe-
hoorlijke taakvervulling en het intreden van het faillissement niet aannemelijk
kan worden gemaakt.199 Ook kan de curator deze actie instellen ten behoeve van
de aandeelhouders, wier vorderingen immers niet tot die op de boedel behoren.200

Samenloop kan eveneens ontstaan met de tweede misbruikwet. De reeds voor
faillissement ingetreden aansprakelijkheid op grond van de WBA blijft na faillis-
sement naast de eventuele aansprakelijkheid uit art. 2:248 (138) BW bestaan. Dit
betekent dat er een samenloop tussen beide regelingen ontstaat, aangezien ook de
premie- en belastingschulden deel uitmaken van het tekort waarvoor de bestuur-
ders op grond van art. 2:248 (138) BW aansprakelijk zijn.201 Hoe in geval van
samenloop dient te worden opgetreden tegen de bestuurders (en anderen) is
afhankelijk van vele factoren. Overleg tussen de curator, de ontvanger en de uit-
voeringsinstanties moet dan uitkomst bieden.202

Samenloop kan ook bestaan met een tegen (feitelijke) bestuurders ingestelde
onrechtmatige daads-actie. Vooropgesteld zij, dat de Hoge Raad in een arrest uit
1997 heeft bevestigd dat de curator kan kiezen tussen het instellen van een actie
uit onrechtmatige daad of kennelijk onbehoorlijk bestuur of deze acties zelfs
tegelijkertijd kan instellen.203 Dat een ten behoeve van de gezamenlijke schuldei-
sers ingestelde vordering uit onrechtmatige daad en een vordering uit art. 2:248
(138) BW tegelijk zouden worden toegewezen, lijkt – mede gelet op het rechts-
karakter van beide aansprakelijkheidsgronden – echter niet voor de hand te lig-
gen. De bestuurder zou dan dubbel in zijn portemonnee worden getroffen.
Huizink heeft in dit verband gewezen op een arrest van het Hof Arnhem uit 1997,
waarin in deze zin is beslist.204 Samenloop kan ook bestaan met een door een indi-
viduele schuldeiser ingestelde actie uit onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW. De
vraag of een schuldeiser een dergelijke vordering kan instellen naast of in plaats
van de vordering uit 2:248 (138) BW, heeft in het verleden tot uiteenlopende
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199. Zie Wezeman 1998, p. 336.
200. Aldus Witteveen 1998, p. 109.
201. Zie over de Tweede Misbruikwet en de samenloopproblemen met de Derde Misbruikwet in kri-

tische zin Van der Grinten 1981, p. 564.
202. Zie Wezeman 1998, p. 340-341; Dorlo 2000, p. 95.
203. HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663, m.nt. Maeijer, JOR 1997, 111, m.nt. Van Hees. De Hoge Raad

besliste dat de opeisbaarheid van de schuld van de gefailleerde vennootschap aan haar credi-
teur (een groep vennootschappen) niet eraan in de weg staat dat een betaling door haar en een
onverplichte overdracht van haar activa aan tot die groep behorende vennootschappen, mede
gelet op de art. 42, 43 en 47 Fw en 343 Sr, als een onrechtmatige daad van haar bestuurders
en/of als een onbehoorlijke vervulling van hun taak in de zin van art. 2:248 BW kunnen wor-
den aangemerkt. Zie ook Wezeman 1998, p. 333. Zie voor de erkenning dat de curator op grond
van onrechtmatige daad een vordering kan instellen wegens benadeling van crediteuren: HR 8
november 1991, NJ 1992, 174 en HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597.

204. Hof Arnhem 6 mei 1997, JOR 1997, 110 en HR 30 mei 1997, JOR 1997, 111, m.nt. Van Hees,
waarover Huizink (Rechtspersonen), art. 138, aant. 27a.
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beschouwingen in de literatuur geleid.205 Dat een schuldeiser een eigen actie uit
onrechtmatige daad in elk geval toekomt, indien hij specifieke feiten en omstan-
digheden kan aanvoeren die leiden tot de conclusie dat de bestuurder jegens hem
een zorgvuldigheidsnorm heeft geschonden, heeft niet ter discussie gestaan.206

Een schuldeiser kan belang hebben bij een dergelijke individuele actie, bijvoor-
beeld indien voldoening van zijn vordering niet de door hem geleden schade
geheel dekt.207 Dat een schuldeiser buiten de curator om steeds een vordering
gebaseerd op een specifiek jegens hem gepleegde onrechtmatige daad kan instel-
len, blijkt ook uit een arrest van de Hoge Raad uit 2003.208 Met de bijzondere aan-
sprakelijkheidsregeling van art. 2:248 (138) BW is namelijk niet beoogd de toe-
passelijkheid van art. 6:162 BW uit te sluiten. Hoe moet echter worden geoor-
deeld over de samenloop tussen een door de curator ingestelde vordering op
grond van onrechtmatige daad en een door de individuele schuldeiser ingestelde
vordering uit onrechtmatige daad die slechts is gebaseerd op benadeling van de
gezamenlijke schuldeisers (ook wel generieke schuldeisersbenadeling genoemd)?
In feite is dan sprake van hetzelfde feitencomplex.209 De Hoge Raad heeft hier-
over in het Neptunus-arrest uit 2001 duidelijkheid verschaft door te beslissen dat
de curator geen exclusief vorderingsrecht heeft, omdat een verstoring van de in
het faillissement te handhaven paritas creditorum zich niet kan voordoen.210

Volgens de Hoge Raad kan het belang van een behoorlijke afwikkeling van het
faillissement echter meebrengen dat eerst op de rechtsvordering van de curator
wordt beslist en daarna pas op die van de individuele schuldeiser.211 Een exclu-
sief vorderingsrecht van de curator dient overigens ook in verband met art. 1 eer-
ste protocol EVRM een wettelijke basis te hebben. In het Voorontwerp Insol -
ventiewet is voor een dergelijk exclusief vorderingsrecht gekozen, zie art. 3.2.8
en 3.2.9 van het ontwerp.

245

205. Zie onder meer Van der Heijden/Van der Grinten (Handboek) 1992, nr. 399.1; Van Schilfgaarde
1986, p. 77-78; Asser/Maeijer 2000 (2-III), p. 468; Wezeman 1998, p. 336-340; Witteveen
1998, p. 109-112; Van Koppen 1998, p. 125-126 en Verstijlen 2001b, p. 85-90.

206. Zie Hof Leeuwarden 8 augustus 1990, NJ 1991, 445, TVVS 1990, p. 314, met (instemmende)
noot van Timmerman. Zie ook Hof Arnhem 30 maart 1999, JOR 1999, 108. En ook Van
Koppen 1998, p. 127 en Verstijlen 2001b, p. 86.

207. Zie hierover en voor andere voorbeelden van voordelen van een eigen actie voor de schuldei-
ser: Wezeman 1998, p. 337 e.v.

208. HR 5 september 2003, JOR 2003, 226.
209. Zie onder meer Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 336 en Van Koppen 1998, p. 127. Zie ook Rb.

Breda 1 mei 1990, NJ 1990, 740. Anders Witteveen 1998, p. 111 en Van Schilfgaarde 1986, p.
77-78, die overigens wel stelt dat – met name indien het feitencomplex van beide vorderingen
grotendeels identiek is – de goede procesorde kan eisen dat de vordering van de individuele
crediteur wordt aangehouden totdat een door de curator aangespannen procedure is afgewik-
keld.

210. HR 21 december 2001, JOR 2002, 37, m.nt. Faber (Neptunus I)
211. Dit kan zich overigens ook voordoen in geval de schuldeiser een vordering uit onrechtmatige

daad jegens de bestuurder in stelt op grond van schending van de Beklamel-norm (en dus spe-
cifieke schuldeisersbenadeling aan zijn vordering ten grondslag legt), zie bijvoorbeeld Rb.
Utrecht 14 juni 2006, LJN AX8734, waarin de vordering tot schadevergoeding werd afgewe-
zen omdat de omvang van de schade (nog) niet kon worden bepaald. 
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4.4 Aansprakelijkheid wegens misleiding

4.4.1 Inleiding

Niet alleen wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur kunnen (feitelijke) bestuurders
en/of commissarissen in privé tot schadevergoeding worden aangesproken. Een
andere grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid is dat door of vanwege de
vennootschap misleidende informatie naar buiten is gebracht waardoor derden
schade hebben geleden. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan mis-
leidende financiële stukken. De art. 2:249 (139) en 2:260 (150) BW bepalen dat
bestuurders respectievelijk commissarissen in beginsel persoonlijk aansprakelijk
zijn wegens het door de vennootschap publiceren van (onder andere) een mislei-
dende jaarrekening, ook wel de balansaansprakelijkheid genoemd.212 Maar ook
wegens een misleidend prospectus (art. 6:194 BW) of misleidende mededelingen
in andere vorm (art. 6:162 BW) kan aansprakelijkheid van functionarissen per-
soonlijk ontstaan. 

Door diverse schandalen in de financiële sector in het begin van de 21ste eeuw
(zoals de boekhoudaffaires bij Enron, Parmalat en Ahold en de beursgang van
World Online) staat de aansprakelijkheid van onder meer213 bestuurders en com-
missarissen van beursgenoteerde vennootschappen voor misleidende financiële
stukken en misleidende informatie tegenwoordig volop in de belangstelling. De
regels voor financiële verslaglegging van beursgenoteerde vennootschappen en het
toezicht op de naleving daarvan zijn als gevolg van die affaires en vanwege een toe-
nemende behoefte aan internationale transparantie en vergelijkbaarheid van de jaar-
rekeningen aangevuld en aangescherpt.214 Vooral sinds voornoemde boekhoudaf-
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212. Voorts is het publiceren van misleidende stukken strafrechtelijk gesanctioneerd in art. 336 Sr
en kan dit als valsheid in geschrifte in de zin van art. 225 Sr worden aangemerkt.

213. Dat geldt ook voor de rol van accountants. 
214. Zo is per 27 juli 2005 ter uitvoering van Europese regelgeving een aantal wijzigingen in het

jaarrekeningenrecht (Titel 9 Boek 2 BW) doorgevoerd (Stb. 2005, 377 en 378) en is per 31
december 2006 de Wet toezicht financiële verslaglegging ingevoerd (Stb. 2006, 569 en 571),
waarin aan de AFM toezichtbevoegdheden zijn gegeven (zie o.a. art. 2:447, 2:448 en 2:452
BW). Zie over deze wijzigingen o.a. Klaassen 2006, p. 297-310 en Winter 2006, p. 637. In de
VS is als gevolg van de schandalen de bekende Sarbanes Oxley-wetgeving ingevoerd, die ook
op Nederlandse vennootschappen met een beursnotering in de VS van toepassing is. Zie hier-
over ook Van Ginneken 2003, p. 63-70 en 150-157. Winter (2006, p. 635-637) heeft er verder
op gewezen dat in Europa een Achtste Richtlijn in de maak is inzake de controle op de jaarre-
kening en dat de Commissie een voorstel heeft ingediend tot aanpassing van de Vierde en
Zevende EEG-richtlijn inzake de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening. Het wets-
voorstel ter implementatie van Richtlijn 2006/46/EG tot wijziging 4e en 7e Richtlijn inzake
jaarverslaggeving is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukken 31 508). Verder
zij erop gewezen dat de Europese wetgever de zogenaamde Transparantierichtlijn heeft vast-
gesteld (nr. 2004/109/EG), die regels bevat over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
voor financiële verslaggeving. Zie over de gevolgen daarvan voor de aansprakelijkheid van o.a.
bestuurders: Strik 2005, p. 146-153. Het wetsvoorstel implementatie transparantierichtlijn is
inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen (Kamerstukken 31 093). Voorts zij er op gewe-
zen dat per 1 januari 2007 de Wet op het financieel toezicht in werking is getreden (Stb. 2006,
475 en 664). Deze wet heeft een groot aantal wetten vervangen waardoor het toezicht →
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faires is men in Nederland (en ook internationaal) ook doordrongen geraakt van het
belang van goed ondernemingsbestuur, van een goede ‘corporate governance’. Met
de term corporate governance wordt het geheel aan regels en praktijken aangeduid
dat binnen een vennootschap de zeggenschapsverhoudingen bepaalt tussen het
bestuur, de aandeelhouders en de commissarissen en de wijze waarop over zeggen-
schapsuitoefening verantwoording wordt afgelegd, aldus Van Schilfgaarde/ -
Winter.215 In 2003 is daarom een commissie ingesteld om een code te ontwikkelen
voor de verbetering van corporate governance voor beursvennootschappen. De door
deze commissie ontwikkelde corporate governance code (ook wel code Tabaksblat
genoemd, naar de voorzitter van de commissie) is op 9 december 2003 gepubliceerd
en op 1 januari 2004 in werking getreden.216 In 2004 is de code Tabaksblat door de
minister aangewezen als de gedragscode genoemd in art. 2:391 lid 5 BW, waardoor
beursvennootschappen in hun jaarverslag dienen aan te geven in hoeverre zij de
principes en best practice bepalingen (concrete uitwerkingen van de principes) uit
de code (zullen) naleven. Dit wordt het ‘pas toe of leg uit’-principe genoemd, dat in
de code is opgenomen.217 Teneinde na te kunnen gaan in hoeverre de code door de
beursgenoteerde ondernemingen wordt nageleefd, is in december 2004 de Monito -
ring Commissie Corporate Governance Code geïnstalleerd, die hierover regelmatig
rapporteert.218 In de code is veel aandacht besteed aan financiële verslaggeving en
de verantwoordelijkheid daarvoor van bestuurders en commissarissen.219 Hoewel
de vennootschappen niet verplicht zijn de bepalingen van de code na te leven en de
principes en best practice bepalingen op zichzelf niet juridisch bindend zijn, kun-
nen zij wel indirect een bindend effect hebben.220 Dit kan ook van invloed zijn op
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(voorheen sectoraal, nu functioneel) op de financiële markten door de AFM en DNB nu (groten -
deels) in één wet is geregeld. In de Wft is veel Europese regelgeving op het gebied van de
financiële markten geïmplementeerd. Zie over de Wft: Eisma 2007, p. 2-8. 

215. Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 10.
216. Circulaire van 9 december 2003, Stcrt. 2004, 250, inwerkingtreding 1 januari 2004. De code

vervangt het rapport ‘Corporate Governance in Nederland; De Veertig Aanbevelingen’ uit 1997
van de commissie-Peters, die niet goed werd nageleefd.

217. De in lid 5 genoemde AMvb is het besluit van 23 december 2004 (Stb. 2004, 747).
218. Zie voor meer informatie < www.commissiecorporategovernance.nl >. Zie over de naleving

van de code ook: Tabaksblat 2006, p. 596-598 die daarover een positief beeld schetst.
219. De code bevat ook regels over onder andere de hoogte en samenstelling van de beloning van

bestuurders en commissarissen. Voorts wordt de positie van de aandeelhoudersvergadering ver-
sterkt door bijvoorbeeld voor te schrijven dat een commissaris niet meer dan vijf verschillen-
de commissariaten mag hebben, dat bestuurders nog maar worden benoemd voor een termijn
van vier jaar en de ‘gouden handdruk’ maximaal één jaarsalaris mag zijn.

220. Volgens Timmerman is het niet uitgesloten dat de code een indirecte rol zal gaan spelen in het
vennootschaprecht via de band van enquêteprocedures en aansprakelijkheidprocedures ex art.
2:9 en 2:138/248 BW in geval de code in strijd met de afgegeven verklaring niet geheel wordt
nageleefd; automatische doorwerking ligt echter niet in de rede. Vooral indien in het geheel niet
of zeer inadequaat over de naleving van de code wordt gerapporteerd, zal volgens Timmerman
(2004) wel betrekkelijk snel sprake zijn van wanbeleid in de zin van art. 2:355 BW, aangezien
de vennootschap in dat geval rechtstreeks in strijd handelt met de uit art. 2:391 lid 5 voort-
vloeiende plicht. Zie ook Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 10, die in dit verband wijzen op HR
21 februari 2003, JOR 2003, 57 (HBG), waarin de Hoge Raad spreekt van ‘in Nederland aan-
vaarde inzichten omtrent corporate governance’ waarop een rechtsregel gebaseerd kan zijn. →
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de beoordeling van de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor
een misleidende jaarrekening e.d. op grond van art. 2:139 en 2:150 BW, welke
grond voor aansprakelijkheid in deze paragraaf wordt besproken. 

Hierna staat de bespreking van de voorwaarden voor persoonlijke aansprake-
lijkheid als gevolg van een misleidende jaarrekening e.d. en een misleidend pros-
pectus centraal. Voor de volledigheid zij echter opgemerkt, dat ook de algemene
onrechtmatige daad kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid jegens derden
wegens het verstrekken van misleidende financiële informatie door of vanwege
de vennootschap, indien derden daardoor schade hebben geleden.221

4.4.2 Misleiding door financiële verslaggeving

Indien door de jaarrekening, door tussentijdse cijfers222 of door het jaarverslag
voor zover deze bekend zijn gemaakt, een misleidende voorstelling is gegeven
van de toestand van de vennootschap, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprake-
lijk voor de schade die derden daardoor lijden, zo bepaalt art. 2:249 (139) BW.223

De bepaling kan als een vorm van persoonlijke aansprakelijkheid wegens onbe-
hoorlijk bestuur worden aangemerkt. Deze aansprakelijkheid bestaat naast de
(primaire) aansprakelijkheid van de vennootschap zelf voor het publiceren van de
financiële stukken op grond van art. 6:162 BW.224 De bestuurders zijn aanspra-
kelijk jegens ‘derden’ die door de misleidende financiële stukken schade lijden.
Tot de ‘derden’ kunnen worden gerekend schuldeisers van de vennootschap, maar
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Zie verder de beslissing van de Ondernemingskamer inzake Stork: OK 17 januari 2007, JOR 2007,
42. Zie ook Timmerman 2003b, p. 560; Timmerman 2007, p. 441 en Josephus Jitta 2007, p. 465-
467 over de mogelijke reflexwerking van de code op niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

221. De algemene onrechtmatige daad kan echter ook als grondslag voor persoonlijke aansprake -
lijkheid worden ingezet indien niet aan de voorwaarden voor art. 2:149/150 BW dan wel art.
6:194 e.v. BW is voldaan maar er wel sprake is van misleidende mededelingen omtrent de
financiële toestand van de vennootschap. Zo kan art. 6:162 BW een grondslag voor aan -
sprakelijkheid zijn, indien het prospectus niet als misleidend kan worden aangemerkt, maar er
wel misleidende mededelingen zijn gedaan rondom de beursgang: zie in deze zin de uitspraak
van de Rechtbank Amsterdam in eerste aanleg in de WOL-zaak die door de VEB is aange -
spannen: Rb. Amsterdam 17 december 2003, JOR 2004, 79, m.nt. Den Boogert. Zie over
aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad wegens misleidende feitelijke medede -
lingen en prognoses over de financiële toestand van de vennootschap jegens beleggers voorts
HR 25 november 1927, NJ 1928, 364 (Kretschmar/Mendes de Léon); HR 7 november 1997,
JOR 1998, 9, m.nt. CMGvdK (Philips/VEB) en Rb. Arnhem 23 maart 2005, JOR 2005, 140 en
Rb. 23 november 2005, JOR 2006, 2 (Baan Company), waarover ook Borrius 2006, p. 12-13.
Dit laatste vonnis inzake Baan company is bekrachtigd door Hof Arnhem 16 oktober 2007,
LJN BB5511, JOR 2007, 299. 

222. Denk hierbij aan art. 2:103 en 2:105 lid 4 BW.
223. Art. 2:139 BW is laatstelijk gewijzigd bij Wet van 15 mei 1981, Stb. 1981, 269 (aanpassing aan

tweede EEG-richtlijn) en art. 2:249 BW bij de Wet van 12 december 1985, Stb. 1985, 656. Zie
over de wijzigingen Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 324 en Huizink (Rechtspersonen), art. 139,
aant. 1.

224. Zie in deze zin Strik 2005, p. 150, die er op wijst dat de Nederlandse wetgeving op dit punt
daarmee voldoet aan art. 7 van de Transparantierichtlijn (nr. 2004/109/EG). Anders Eeghen
2004, p. 574.
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ook aandeelhouders225 en werknemers die bij publicatie van de juiste gegevens
niet in dienst zouden zijn getreden.226 Art. 2:139 BW wijkt tekstueel enigszins af
van de regeling voor de BV. De zinsnede ‘voor zover deze bekend zijn gemaakt’
ontbreekt. Volgens Maeijer moeten beide artikelen echter op dezelfde wijze wor-
den gelezen, namelijk ‘dat zij slechts het geval van misleiding door vanwege de
vennootschap bekend gemaakte stukken of cijfers bestrijken. De term “bekend
maken” is ruimer dan de term “openbaar maken” (op de wijze als in art. 394 voor-
geschreven)’.227

Ook commissarissen kunnen ingevolge het bepaalde in art. 2:260 (150) BW
naast de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn indien de openbaar gemaakte
jaarrekening een misleidende voorstelling van de toestand van de vennootschap
geeft. Deze aansprakelijkheid geldt niet voor het jaarverslag en tussentijds gepu-
bliceerde cijfers. Reden hiervoor is gelegen in het feit dat het opstellen van het
jaarverslag tot de verantwoordelijkheid van het bestuur behoort en dat het uitoe-
fenen van toezicht op de tussentijdse cijfers wegens het ontbreken van een
accountantsverslag zeer lastig is. Toch is aansprakelijkheid van commissarissen
voor misleidende jaarverslagen en tussentijdse cijfers niet uitgesloten, bijvoor-
beeld als zij de cijfers mee-ondertekenen of openbaar maken.228 Volgens Strik kan
aansprakelijkheid eerst worden aangenomen indien de commissarissen nauw
betrokken waren bij de totstandkoming van de tussentijdse cijfers en hen een per-
soonlijk verwijt kan worden gemaakt dat zij niet ingrepen.229 Winter acht de wet-
telijke beperking echter, in het licht van de verantwoordelijkheid die de RvC
geacht wordt te hebben voor het gehele financiële verslaggevingsproces, niet
meer van deze tijd.230 Ook andere auteurs wijzen er op dat als gevolg van vooral
de code Tabaksblat de taak van RvC (van beursgenoteerde ondernemingen) ten
aanzien van verstrekte financiële informatie in de praktijk aanzienlijk is ver-
zwaard, waardoor wijziging van art. 2:150 BW ten aanzien van het jaarverslag en
de tussentijdse cijfers in de rede ligt.231
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225. Rb. ’s-Gravenhage 9 mei 1973, rolnr. 642 717, n.g., opgenomen in: Huizink (Rechtspersonen),
art. 139, aant. 8. Vgl. Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 262. Zie over de positie van
aandeelhouders ook Strik 2005, p. 150-152, die bepleit dat beleggers die hebben afgezien van
de koop van effecten niet door de regeling zouden moeten worden beschermd.

226. Zie Huizink (Rechtspersonen), art. 139, aant. 6.
227. Asser/Maeijer 2000 (2-III), 324. Zie ook Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 262.

Anders: Huizink (Rechtspersonen), art. 139, aant. 2. Overigens biedt de gewone onrechtmati-
ge daadsactie aan aandeelhouders of crediteuren uitkomst in het geval de misleidende stukken
of cijfers niet bekend zijn gemaakt: zie Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 324.

228. Zie Kamerstukken II 1979/80, 15 304, nr. 6, p. 38. Zie hierover ook Bras 2006, p. 78, die
opmerkt dat deze aansprakelijkheid dan dient te worden gestoeld op art. 6:162 BW.

229. Strik 2005, p. 151. Vgl. de aansprakelijkheidsnorm van ‘nauwe betrokkenheid’ uit HR 8 janu-
ari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco/Sturkenboom). 

230. Winter 2006, p. 642, die daarbij wijst op de best practice bepaling V.1.1 van de Code Tabaks -
blat.

231. Zie o.a. Bras 2006, p. 82-86.
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De aansprakelijkheid neergelegd in de artikelen 2:249 (139) en 2:260 (150)
BW kan worden beschouwd als een bijzondere uitwerking van de algemene norm
van de onrechtmatige daad, art. 6:162 BW.232 Het is onrechtmatig om financiële
gegevens zodanig op te maken of te presenteren dat geen juist oordeel over de toe-
stand van de vennootschap kan worden gevormd. De misleiding kan zowel een te
gunstige als een te ongunstige voorstelling van de toestand van de vennootschap
betreffen. Er moet sprake zijn van een culpose onwaarheid; er moet anders zijn
gehandeld dan naar verkeersopvatting behoort te worden gehandeld.233 Bij het
beantwoorden van de vraag wanneer precies sprake is van een misleidende voor-
stelling, zullen onder andere de normen van het jaarrekeningenrecht een belang-
rijk richtsnoer zijn.234 Een enkele fout in de jaarrekening betekent echter nog niet
dat aan de kwalificatie ‘misleidend’ is voldaan.235 Er moet sprake zijn van een
ernstige schending van de regels.236

Voordeel van de specifieke regeling ten opzichte van de gewone onrechtmati-
ge daad is onder meer237 de gunstige bewijspositie van de derde. Ingevolge de
slotzin van art. 2:249 (139) BW rust namelijk op de bestuurder – en niet op de
schadelijdende derde – de bewijslast dat hem geen verwijt treft. In beginsel is de
verwijtbaarheid van individuele bestuurders met de vaststelling dat de stukken
misleidend zijn, gegeven. Kroeze bestempelt de aansprakelijkheid van bestuur-
ders uit art. 2:139 BW dan ook als een quasi-risicoaansprakelijkheid.238 Ook voor
commissarissen is een disculpatiemogelijkheid in de regeling opgenomen. Voor
een commissaris ontstaat de aansprakelijkheid niet indien hij kan bewijzen dat de
misleidende voorstelling niet te wijten is aan een gebrek aan toezicht zijnerzijds,
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232. Zie Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 324 en Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 262.
233. Zie Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 262.
234. Zie ook Bras 2008 (Sdu Commentaar Ondernemingsrecht), art. 2:139, aant. C.2.
235. Zie o.a. Strik 2005, p. 151 die er voorts op wijst dat ook het feit dat de OK in een jaarreke-

ningprocedure heeft geoordeeld dat de jaarrekening op een andere wijze dient te worden inge-
richt op zichzelf nog niet meebrengt dat aan het vereiste van misleidendheid is voldaan.

236. In dit verband zij gewezen op de uitspraak van de Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX6429
en AX3111, JOR 2006, 178 in de Ahold-zaak, waarin twee bestuurders (de CEO en de CFO)
strafrechtelijk zijn vervolgd voor het publiceren van onware gegevens op grond van art. 336 Sr.
Voor aansprakelijkheid is vereist dat ‘een ander’ is misleid en is opzet bij de bestuurder of com-
missaris nodig. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een ‘dusdanig ernstige ver-
onachtzaming’ van de bepalingen uit titel 9 Boek 2 BW dat overtreding van art. 336 Sr kon
worden bewezen. Zie hierover ook Strik 2007, p. 178.

237. Strik (2007, p. 175-176) wijst er voorts op dat de regeling zich rechtstreeks tot bestuurders en
commissarissen richt, wat niet alleen een voordeel is in geval van faillissement van de ven-
nootschap, maar ook aandeelhouders de mogelijkheid biedt functionarissen die nog in functie
zijn persoonlijk aan te spreken (indien geen actie op grond van art. 2:9 BW zou worden inge-
steld) nu de aandeelhouders geen afgeleide schade vorderen. 

238. Kroeze 2006, p. 12. Kroeze zoekt een beperking van de risico’s voor aansprakelijkheid van
bonafide bestuurders in aansprakelijkheidverzekeringen en vrijwaringen. Hiervoor ziet hij
ruimte, omdat de norm voor interne aansprakelijkheid uit art. 2:9 BW veel strenger is dan die
van art. 2:139 BW; er zal in geval misleidende stukken niet automatisch sprake zijn van onbe-
hoorlijke taakvervulling. Zie ook Van Ginneken 2006, p. 157. Anders: Strik 2007, p. 187-188.
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zo staat in de slotzin van art. 2:260 (150) BW. Slechts bij niet-verwijtbaarheid is
de bestuurder dus niet aansprakelijk voor de ontstane schade, hetgeen gelet op de
collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders voor het financiële beleid niet
snel zal worden aangenomen.239 Niet voldoende is het verweer dat hij heeft ver-
trouwd op het oordeel van een adviseur of dat er een goedkeurende accountants-
verklaring is; de werkzaamheden behoren juist tot de taak van de bestuurder.240

Wel bevrijdend kan werken het feit dat hij wegens de misleidende voorstelling op
de voet van art. 2:101 lid 2 BW heeft geweigerd de jaarrekening te ondertekenen
of zelfs ontslag heeft genomen. Ook wordt in de literatuur in het algemeen aan-
genomen dat de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor een vaststelling van de
jaarrekening door de algemene vergadering waarbij wordt afgeweken van de door
hen opgestelde jaarrekening. Voorts verdient opmerking dat de aansprakelijkheid
ingevolge art. 6:101 BW kan worden verminderd, indien de schade mede een
gevolg is van een omstandigheid die aan de derde zelf kan worden toegerekend.241

Voor de disculpatie van de commissaris voor het gebrek aan toezicht op de mis-
leidende jaarrekening kunnen vergelijkbare opmerkingen worden gemaakt. 

In de literatuur zijn inmiddels kanttekeningen geplaatst bij de ruime aansprake-
lijkheid die voor bestuurders en commissarissen nu uit de wet voortvloeit.242

Vooral door de in 2003 opgestelde Code Tabaksblat is het risico op aansprake-
lijkheid zonder dat sprake is van daadwerkelijke verwijtbaarheid aan de zijde van
bestuurders en commissarissen groot, aangezien de best practice principes II.1.4,
V.1.1 en V.1.3 van de code op bestuurders en commissarissen een zeer grote ver-
antwoordelijkheid voor de financiële verantwoording binnen de vennootschap
leggen.243 Vooral de verklaring inzake risicobeheersings- en controlesystemen

251

239. Zie ook Van Ginneken 2006, p. 155-156. 
240. Rb. ’s-Gravenhage 9 mei 1973, rolnr. 642 717, in: Huizink (Rechtspersonen), art. 139, aant. 8.

Zie ook Asser/Maeijer 2000 (2-III), nr. 324. Vgl. Strik 2007, p. 185.
241. Zie Wezeman 1998, p. 87.
242. Zie o.a. Van Ginneken 2006, p. 155-165; Strik 2007, p. 173-192.
243. II.1.4 bepaalt: ‘In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings- en con-

trolesystemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing hiervan. Het
bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem in het boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele signifi-
cante wijzingen zijn aangebracht, welke eventueel belangrijke verbeteringen zijn gepland en
dat één en ander met de auditcommissie en de raad van commissarissen is besproken.’
V.1.1 bepaalt: ‘Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal-
en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. De
raad van commissarissen houdt toezicht op het volgen van deze procedures.’
V.1.3 bepaalt: ‘Het is bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne
procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend
is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving uit
ondernemingsdivisies en/of dochtermaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd,
en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast. De raad van commissarissen houdt
toezicht op de instelling en handhaving van deze interne procedures.’
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(II.1.4) is verstrekkend.244 Hierdoor zijn de mogelijkheden voor individuele dis-
culpatie aanmerkelijk verkleind, met name indien de organisatie groot en com-
plex is. 

Van Ginneken heeft erop gewezen dat het huidige systeem vooral voor be -
stuurders en commissarissen van grote internationale beursvennootschappen tot
het onwenselijke resultaat kan leiden dat zij – hoewel ‘onschuldig’ – toch aan-
sprakelijk worden gehouden voor verslaggeving die is gebaseerd op gegevens
afkomstig uit vele landen en van vele werknemers.245 In ieder geval dient er vol-
gens Van Ginneken een reële mogelijkheid tot disculpatie te bestaan, indien de
huidige regeling van collectieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet
zou worden gewijzigd als gevolg van Europese regelgeving (Transparantiericht -
lijn). 

Ook Strik heeft aandacht gevraagd voor de lastige positie waarin bestuurders
en commissarissen van grote (internationale) beursvennootschappen bij het weer-
leggen van het wettelijk vermoeden van verwijtbaarheid verkeren en heeft daar-
om onder verwijzing naar de jurisprudentie op art. 2:9 BW voorgesteld bij de
beoordeling van de individuele disculpatie een groter gewicht toe te kennen aan
een gemaakte interne taakverdeling dan nu in het algemeen in de literatuur voor
mogelijk wordt gehouden.246

Hoewel het op zichzelf goed is dat een zware sanctie staat op het publiceren
van misleidende financiële stukken – van een te lichte sanctie zal geen preven-
tieve werking uitgaan – meen ik dat dit pleidooi voor een ruimere mogelijkheden
tot disculpatie, vooral bij grotere ondernemingen, serieuze aandacht verdient.
Ook vanuit de gedachte dat het de vennootschap is die publiceert en dus als pri-
maire dader moet worden aangemerkt, dient persoonlijke aansprakelijkheid niet
op al te lichte gronden te kunnen worden aangenomen, ook al is er sprake van een
collectieve verantwoordelijkheid voor financiële verslaggeving. Het gaat te ver
een bestuurder persoonlijk jegens derden aansprakelijk te houden indien hem
geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het falend toezicht binnen de orga-
nisatie. De persoonlijke aansprakelijkheid is dan – zoals Kroeze het in zijn oratie
mooi uitdrukt – te zeer losgekoppeld van persoonlijke verwijtbaarheid.247 Zijn
opmerking betreft overigens vooral de best practice code II.1.4, de verklaring van
het bestuur in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesyste-
men adequaat en effectief zijn. Hoe zou dan met een taakverdeling rekening kun-
nen worden gehouden? Ik citeer Strik: 

‘Bij de beoordeling van een disculpatieverweer gaat het erom wat van de indi-
viduele functionaris verwacht mag worden gezien zijn toebedeelde taak. Van
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244. Zie ook Kroeze 2006, p. 8. Zie specifiek over de gevolgen voor bestuurders van Beste Practices
bepaling II.1.4 (verklaring inzake risicobeheersings- en controlesystemen): Bier 2005, p. 539-
545.

245. Zie Van Ginneken 2006, p. 156-157, 164- 164.
246. Strik 2007, p. 185-186.
247. Kroeze 2006, p. 8.
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een commercieel directeur mag verwacht worden dat hij deelneemt aan de
beraadslagingen voor de hoofdlijnen van het financiële beleid. Hij hoeft het
werk van de CFO of de audit-commitee echter niet over te doen. Een com-
mercieel directeur die zich daarentegen volstrekt afzijdig houdt van het finan-
ciële beleid vervult zijn taak niet behoorlijk.’248

Ik voeg hier aan toe dat weer wel een actievere houding van de commercieel
directeur mag worden verwacht in geval hij signalen krijgt dat er financiële onre-
gelmatigheden plaatsvinden. In dat geval rust op de commercieel directeur – op
straffe van aansprakelijkheid – een onderzoeksplicht en dient hij zo nodig maat-
regelen te treffen om daaraan een einde te maken. Gelet op het feit dat juist bij
een grote, complexe organisatie niet kan worden ontkomen aan een zekere taak-
verdeling, zou dit mee moeten kunnen wegen bij de beoordeling van het verweer
van de functionaris dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. In zijn oratie zoekt
Kroeze de compensatie voor de quasi-risicoaansprakelijkheid voor bestuurders en
commissarissen daarentegen in een grotere rol voor aansprakelijkheidsverzeke-
ringen en vrijwaringen van de vennootschap aan bestuurders. Aansprakelijkheid
op grond van misleidende financiële verslaggeving betekent volgens hem niet
automatisch dat ook sprake is van een ernstig verwijt in de zin van art. 2:9 BW. 
Hoewel door voornoemde bewijsregels de derde in een gunstige bewijspositie
wordt gebracht, is het opvallend dat er nauwelijks jurisprudentie is over deze
grondslag voor aansprakelijkheid.249 Een verklaring die in de literatuur wordt
aangedragen is dat het voor de derde vaak nog niet zo eenvoudig zal zijn om met
succes een vordering jegens functionarissen in privé geldend te maken, nu de
derde het causale verband tussen de misleidende voorstelling en de geleden scha-
de dient te bewijzen. In de praktijk zou dit dan ook wel het belangrijkste obstakel
kunnen zijn voor een succesvolle aansprakelijkheidsprocedure.250 In de literatuur
is de verwachting uitgesproken dat – mede gelet op de diverse affaires, de toege-
nomen aandacht voor financiële verantwoording in wetgeving en codes en de
sinds 2005 geldende Wet collectieve afwikkeling van massaschade251 – de bepa-
lingen vaker zullen worden toegepast.252 Opgemerkt zij echter dat niet is uitge-
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248. Strik 2007, p. 188.
249. Rb. ’s-Gravenhage 9 mei 1973 (NV Arch), aangehaald door Huizink (Rechtspersonen), art.

139, aant. 8. Zie Strik 2007, p. 173.
250. Zie o.a. Winter 2006, p. 642; Van Ginneken 2006, p. 157 en Strik 2007, p. 182 en 189, die

ervoor pleit om in geval aannemelijk is gemaakt dat de beurskoers is beïnvloed door de mis-
leidende verslaggeving het causale verband in beginsel als gegeven aan te merken (omke-
ringsregel). Strik wijst voorts op het feit dat het misleidendheidsvereiste een zwaar vereiste is.
Zie voorts Bras 2006, p. 80-82, die het probleem van het causale verband met een beroep op
HR 11 december 1931, NJ 1932, p. 157 enigszins relativeert omdat hieruit kan worden afge-
leid dat slechts beslissend is dat met de misleidende stukken een positieve stemming is
gecreëerd (‘fraud-on-the-market’).

251. Wet collectieve afwikkeling massaschade, Stb. 2005, 340 en 380. Door deze wet zijn de art.
7:907 e.v. in het BW geïntroduceerd.

252. Zie o.a. Strik 2005, p. 150; Winter 2006, p. 642.
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sloten dat misleiding wellicht niet zo vaak voorkomt, omdat er strenge mecha-
nismen van toezicht zijn, denk aan de rol van accountants en de AFM. Het gerin-
ge aantal gepubliceerde zaken zou dus (ook) hierdoor kunnen worden verklaard.

4.4.3 Misleidend prospectus

Niet alleen de publicatie van jaarrekening, jaarverslag of tussentijdse cijfers kan
voor derden misleidend en, indien zij op basis van die informatie met de ven-
nootschap betrekkingen aangaan, onrechtmatig en schadeveroorzakend zijn. In
een emissieprospectus253, dat voor toekomstige aandeelhouders essentiële gege-
vens over de emitterende vennootschap en de door haar gedreven onderneming
bevat, kunnen ook onwaarheden staan en daardoor misleidend en schadeveroor-
zakend zijn. Ook het ontbreken van één relevant gegeven kan misleidend zijn.254

Naast de algemene regeling van de onrechtmatige daad in art. 6:162 BW biedt de
regeling van art. 6:194 e.v. BW gelaedeerden een wapen in de hand tegen de
zogenaamde misleidende prospectussen.255 Over de prospectusaansprakelijkheid
is vooral naar aanleiding van de beursgang van World Online veel te doen
geweest.256 Ik behandel deze problematiek in dit hoofdstuk vanwege de nauwe
verwantschap met de aansprakelijkheid voor misleidende financiële stukken van
art. 2:249 (139) BW. De centrale vraag is in hoeverre bestuurders en commissa-
rissen van de vennootschap (en/of van de zogenaamde lead manager257) door de
gelaedeerde belegger aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die deze
heeft geleden door de misleidende informatie in het prospectus van de (uitgeven-
de) vennootschap.

Evenals art. 2:249 (139) BW is de regeling van art. 6:194 e.v. BW een bij -
zondere uitwerking van de algemene regel van de onrechtmatige daad, art. 6:162
BW. De toepasselijkheid van de algemene onrechtmatige daad is dan ook niet
uitgesloten. Maar ook hier biedt de bijzondere regeling bewijsrechtelijke
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253. Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 224, geeft de volgende omschrijving van prospectus: ‘Met
prospectus wordt bedoeld een geschrift, waardoor het publiek wordt uitgenodigd tot het nemen
van aandelen of schuldbrieven, uit teven a.o. door een onderneming of een publiekrechtelijke
rechtspersoon.’ Zie ook Blom 1996, p. 4-6.

254. Zie HR 8 mei 1998, TVVS 1998, p. 207-208, m.nt. Timmerman.
255. Voor 1992 was de regeling neergelegd in art. 1416a e.v. (oud) BW. Zie voor een beschrijving

van de wetsgeschiedenis Blom 1996, p. 65-68 en Van Solinge 2000, p. 421. Voorts kan de rege-
ling van art. 6:194 e.v. BW worden ingezet tegen o.a. bestuurders van een doelvennootschap in
geval zij in het kader van een overname in het biedingsbericht (opzettelijk) een onredelijk over-
namebod aanbevelen aan aandeelhouders, zie Parijs 2005, p. 166-167. 

256. Zie recentelijk inzake WOL: Hof Amsterdam 3 mei 2007, JOR 2007, 154, m.nt. Den Boogert,
Ondernemingsrecht 2007, p. 331-335, m.nt. Vletter-van Dort. Zie over prospectusaansprake-
lijkheid onder meer: Van Solinge 2000, p. 417-428; Van der Korst 1999, p. 324-326; Leijten
1995, p. 214-224; Slagter 1995, p. 30-36; Timmerman 1996a; Maris & Boele 1994, p. 141-146
en de dissertatie van Blom (1996). 

257. De lead manager handelt in opdracht van degene die de effecten aanbiedt en is meestal een
financiële instelling. Zie voor een belangwekkende uitspraak in dit verband HR 2 december
1994, NJ 1996, 246, m.nt. DWFV (ABN AMRO/Co op AG).

HOOFDSTUK 4



voordelen voor de benadeelde.258 Art. 6:194 lid 1 BW bepaalt dat ‘hij die omtrent
goederen of diensten die door hem of degene ten behoeve van wie hij handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf worden aangeboden, een mededeling
openbaar maakt of laat openbaar maken’, onrechtmatig handelt indien deze
mededeling in een of meer opzichten misleidend is. Voor de vraag of sprake is van
misleiding is van belang of een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en op -
lettende belegger bij het nemen van zijn beslissing tot inschrijving op de aandelen
misleid is door de bewuste mededelingen, zo kan uit het arrest van het Hof
Amsterdam inzake World Online worden opgemaakt.259 De Hoge Raad heeft deze
norm eveneens gehanteerd in een arrest uit 2008.260 In dit arrest heeft de Hoge
Raad nog een belangrijke toevoeging gegeven, namelijk dat niet was vastgesteld
dat de kring tot wie de brochure was gericht of die zij heeft bereikt uitsluitend
bestaat uit ervaren zakenlieden. Als dat wel het geval zou zijn, lijkt uit het arrest
te volgen dat daarmee bij de beoordeling of de brochure misleidend is rekening
dient te worden gehouden. 

In art. 6:195 BW worden vervolgens bewijsrechtelijke voordelen toegekend
aan de gelaedeerde die een vordering instelt ‘tegen iemand die inhoud en
inkleding van de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen
bepalen’. In het eerste lid wordt de bewijslast terzake van de juistheid van de
mededeling op deze persoon gelegd. Naast deze omkering ter zake van de on -
rechtmatigheid biedt art. 6:195 BW de gelaedeerde in het tweede lid een
omkering van de bewijslast ter zake van de toerekenbaarheid: ‘Indien volgens
artikel 194 onrechtmatig is gehandeld door iemand die inhoud en inkleding van
de mededeling geheel of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen, is hij voor
de dientengevolge ontstane schade aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat zulks noch
aan zijn schuld is te wijten noch op andere grond voor zijn rekening komt.’
Overigens is voor het intreden van de aansprakelijkheid niet vereist dat de
gelaedeerde is afgegaan op het misleidende prospectus; het enkele feit dat deze is
openbaar gemaakt, is reeds een onrechtmatige daad.261

Voor het intreden van aansprakelijkheid is dus van belang vast te stellen tot
wie de bepalingen zich richten.262 Art. 6:194 richt zich tegen ‘hij die openbaar
maakt of laat maken’ en art. 6:195 – waarin de bewijsvoordelen staan – geldt voor
een vordering tegen ‘iemand die inhoud en inkleding van de mededeling geheel
of ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen’. De lead manager en de uitgeven-
de vennootschap vallen onder beide begrippen.263 De bestuurders en commissa-
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258. Volgens Maris & Boele (1994, p. 143) zijn de voordelen relatief aangezien dezelfde resultaten
zouden kunnen worden bereikt met art. 6:162 BW juncto art. 177 (oud) Rv. 

259. Hof Amsterdam 3 mei 2007, Ondernemingsrecht 2007, p. 331-335, m.nt. Vletter-van Dort.
260. HR 30 mei 2008, LJN BD2820, Ondernemingsrecht 2008, p. 364-368, m.nt. Pijls & Vletter-

van Dort (De Boer/TMF Financial Services).
261. Zie Van Solinge 2000, p. 420.
262. Zie hierover onder meer Van Solinge 2000, p. 422-423.
263. Voor de leadmanager volgt dit uit HR 2 december 1994, NJ 1996, 246, m.nt. Verkade, gevolgd

door Rb. Amsterdam 28 augustus 1996, TVVS 1996, p. 287 e.v., m.nt. Winter en Hof →
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rissen van de uitgevende vennootschap en van de lead manager kunnen hieronder
echter niet worden begrepen.264 Zij kunnen niet als normadressaat van de artike-
len 6:194 en 6:195 BW worden aangemerkt. De aansprakelijkheid van deze
bestuurders en commissarissen kan slechts via de algemene regeling van de
onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW ontstaan. Dit is een indirecte doorbraak van
aansprakelijkheid. De bestuurder of commissaris moet dan kunnen worden ver-
weten dat hij persoonlijk een zorgvuldigheidsnorm jegens de derde heeft
geschonden. Aansprakelijkheid treedt bijvoorbeeld in indien de bestuurder of
commissaris informatie in het prospectus laat opnemen waarvan hij weet of zou
behoren te weten dat deze onjuist of onvolledig is of indien hij niet ingrijpt ter-
wijl hij wel op de hoogte is van de misleiding.265 In deze zin heeft het Hof ’s-
Gravenhage beslist in een zaak die heeft geleid tot een arrest van de Hoge Raad
uit 2006.266 De Hoge Raad heeft de zaak op basis van art. 81 RO afgedaan. Uit de
conclusie van A-G Timmerman blijkt dat het hof voor de beantwoording van de
vraag of een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden jegens
beleggers die door de vennootschap zijn misleid als maatstaf hanteert of de
bestuurder ‘wist of moest weten dat de in de brochures gegeven prognoses
onjuist/misleidend waren’. Het hof komt tot de slotsom dat de bestuurder geen
persoonlijk verwijt kan worden gemaakt dat in de brochures van de vennootschap
een (veel) te hoog rendement is voorgespiegeld. Voor persoonlijke aansprakelijk-
heid is derhalve persoonlijke (ernstige) verwijtbaarheid ten aanzien van de mis-
leiding door de vennootschap vereist.

4.5 Kapitaalbescherming

4.5.1 Huidig recht

De wetgever heeft in Boek 2 BW ter uitvoering van de Tweede EEG-richtlijn267

verschillende kapitaalbeschermingsbepalingen neergelegd.268 Voor de NV was dit
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Amster dam 18 december 1997, TVVS 1998, p. 89 e.v., m.nt. Winter. Wel zal volgens Timmer -
man (1996a) de uitgevende vennootschap eerder voor een misleidend prospectus aansprakelijk
zijn dan de lead manager, omdat de laatste toch ten opzichte van de meeste gegevens in het
prospectus in een andere, meer afstandelijke positie verkeert dan de leiding van de uitgevende
vennootschap. Zie voor een kritisch commentaar op de uitspraak van de Hoge Raad in de Co
op-zaak terzake van de bewijslast die op de lead manager rust het proefschrift van Blom 1996,
p. 186-195 en 199.

264. Van Solinge 2000, p. 423-425 en Maris & Boele 1994, p. 145. Volgens Van der Velden (2003,
p. 678-679) kan een herplaatsende aandeelhouder die tevens bestuurder is wel onder het bereik
van de regeling vallen (directeur-groot aandeelhouder die zijn onderneming naar de beurs
brengt). 

265. Zie Van Solinge 2000, p. 424.
266. HR 3 november 2006, LJN AY9711 (Stichting Teak-opstand/verweerder).
267. Richtlijn 77/91/EEG, Pb.EG, nr. L 26/1 (31 januari 1977).
268. Zie over de uitvoering van de Tweede EEG-richtlijn op het gebied van het vennootschapsrecht

in de Lid-Staten het proefschrift (1991) van Schutte-Veenstra.
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verplicht, maar de wetgever heeft ervoor gekozen om een analoge regeling ook
voor de BV in te voeren. Doel van de bepalingen is schuldeisers te beschermen
en misbruik van vennootschappen te voorkomen. Voor het nemen en verkrijgen
van eigen aandelen door een vennootschap of haar dochtermaatschappij zijn
regels gegeven om een blijvende aantasting van de kapitaalrealiteit en – bij ver-
krijging anders dan om niet – van het eigen vermogen te voorkomen. Van een
algeheel verbod op het verkrijgen van eigen aandelen is afgezien, omdat aan de
mogelijkheid tot verkrijging in de praktijk in bepaalde gevallen behoefte bestaat
en dit van nut kan zijn.269 Voorts zijn in art. 2:216 (105) BW de voorwaarden
geformuleerd waaronder uitkeringen aan aandeelhouders door de vennootschap
kunnen worden gedaan. 

In geval van schending van de voorschriften kunnen bestuurders aansprakelijk
worden jegens de vennootschap270, haar dochtermaatschappij271 of jegens de ver-
vreemder van de aandelen272. Schending van de regels omtrent uitkering is even-
wel kort gezegd slechts gesanctioneerd met nietigheid en leidt tot een vordering
tot onverschuldigde betaling van de vennootschap op de aandeelhouder of ande-
re winstgerechtigde (bij de NV overigens ingevolge het achtste lid slechts in geval
van ontbreken van goede trouw van de aandeelhouder). Hierna ga ik alleen nog
kort in op de bepalingen die een vorm van externe aansprakelijkheid voor de
bestuurders kunnen vestigen, dus jegens de dochtermaatschappij van de vennoot-
schap en jegens de vervreemder van de aandelen.273

Art. 2:207 (98) lid 1 BW bepaalt dat verkrijging door de vennootschap van
niet volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal zonder meer nietig is. Onder
bepaalde omstandigheden genoemd in lid 2 (en voor art. 2:98 tevens in de leden
3-5) heeft de wetgever verkrijging door de vennootschap van volgestorte eigen
aandelen toegestaan. Indien toch volgestorte eigen aandelen worden verkregen in
strijd met deze bepalingen, dan is die verkrijging ingevolge art. 2:207a (98a) lid
1 BW nietig. Beide artikelen stellen daarnaast de bestuurders van de vennoot-
schap hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw274 die door
de nietigheid schade lijdt. Van goede trouw is sprake indien de vervreemder niet
wist en ook redelijkerwijs niet moest weten dat de verkrijging onregelmatig was.
De vervreemder kan vergoeding vorderen van zijn positief contractsbelang.275

De regeling omtrent verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap zou
kunnen worden omzeild door een dochtermaatschappij deze aandelen te laten
verkrijgen. Teneinde deze vorm van ontduiking tegen te gaan, is in art. 2:207d
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269. Zie Van Schilfgaarde/Winter 2006, p. 77 voor een beschrijving van dergelijke gevallen.
270. Zie art. 2:95 lid 2, art. 2:98a leden 2, 3 en 4 en art. 2:207a lid 2 en 3 BW.
271. Zie art. 2:98d lid 2 en 3 en art. 207d lid 2 en 3 BW. Overigens schaart Van Schilfgaarde/Winter

(2006, p. 151) het bepaalde in art. 2:98d lid 2 BW onder de interne aansprakelijkheid.
272. Zie art. 2:98a lid 1 en art. 2:207a lid 1 BW.
273. Zie voor een uitgebreide bespreking Wezeman 1998, p. 88-94. Zie ook Schutte-Veenstra 1991,

p. 137-144.
274. Zie Wezeman 1998, p. 92-93 wanneer van goede trouw sprake is. 
275. Aldus Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 315.
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(98d) BW een regeling neergelegd. Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat
bestuurders van de moedervennootschap hoofdelijk aansprakelijk worden tot ver-
goeding aan de dochtermaatschappij van de verkrijgingsprijs van de aandelen die
deze dochter in strijd met het bepaalde in lid 1 voor eigen rekening heeft geno-
men of doen nemen in het kapitaal van de moeder. Deze aansprakelijkheid geldt
ook indien de aandelen door de dochter voor eigen rekening zijn verkregen in
strijd met het bepaalde in art. 2:207 (98) BW. Kort gezegd komt het erop neer dat
een dochter slechts aandelen kan verkrijgen voor zover de moeder dat ook kan.
Betaling van de vergoeding geschiedt tegen overdracht van deze aandelen, zo
bepaalt de tweede zin van lid 2. Slechts indien de bestuurder bewijst dat het
nemen of verkrijgen niet aan de moedervennootschap is te wijten, is hij niet
gehouden tot vergoeding van de verkrijgingsprijs.276 Lid 3 geeft een soortgelijke
aansprakelijkheidsregeling voor de situatie dat de aandelen op geoorloofde wijze
door de dochtermaatschappij zijn verkregen en de grens van 10% deelname in
een NV-moeder en van 50% voor een BV-moeder langer dan drie jaren is over-
schreden. 

4.5.2 Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Inleiding

De kapitaalbeschermingsregels zullen voor de BV op korte termijn ingrijpend
worden gewijzigd. Ik heb hiervoor bij de bespreking van de stortingsaansprake-
lijkheid (art. 2:180 (69) BW) al even aangestipt dat er een wetsvoorstel tot ver-
eenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht bij de Tweede Kamer is inge-
diend. Mede gelet op het feit dat de BV als gevolg van Europese jurisprudentie
grote concurrentie te duchten heeft van rechtsvormen uit andere EU-lidstaten277,
heeft het kabinet besloten tot een ingrijpende wijziging van het bv-recht teneinde
deze voor ondernemers aantrekkelijker te maken. Veel wettelijke bepalingen die
nu voor de BV gelden, worden als star en onnodig belastend ervaren.278 Het kabi-
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276. Van der Heijden/Van der Grinten 1992, nr. 316 noemt dit sanctiestelsel ingenieus doch
zonderling en betwijfelt of het effectief zal zijn, nu daarvoor medewerking van de dochter en
de bestuurders nodig is.

277. Zie m.n. HvJ EG 9 maart 1999, JOR 1999, 117, m.nt. Van Solinge (Centros) en HvJ EG 30
september 2003, JOR 2003, 249, Ondernemingsrecht 2003, p. 538 (Inspire Art). Zie hierover
o.a. Timmerman 2003a, 2003, p. 40-42; Schutte-Veenstra 2005, p. 19-33; Vermeulen 2006, p.
119-120 en Beckman 2004, p. 22-24.

278. Zie voor een uiteenzetting van de belangrijkste bezwaren tegen het bestaande systeem van
kapitaalbescherming de MvT p. 24 (Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3), waar ook is aan-
gehaald het rapport van 4 november 2002 van The High Level Group of Company Law Experts
waarin aanbevelingen zijn gedaan inzake de modernisering van het vennootschapsrecht in
Europa welke aanbevelingen zijn overgenomen door de Europese Commissie in het Actieplan
modernisering vennootschapsrecht (COM (2003) 284 van 21 mei 2003). Zie voorts Boschma,
Lennarts & Schutte-Veenstra 2005, p. 4-11.
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net loopt daarmee vooruit op plannen in Europa om de Tweede Richtlijn inzake
de kapitaalbeschermingsregels voor de NV aan te passen.279 De regels voor de
NV zullen vooralsnog ongewijzigd blijven.280

Het kabinet is met de uitvoering van zijn voornemen niet over één nacht ijs
gegaan; er heeft een uitgebreide consultatie van bedrijfsleven, juridische praktijk
en wetenschap plaatsgevonden. Onder meer zijn er op verzoek van de minister
drie onderzoeksrapporten uitgebracht en kon op het ambtelijk voorontwerp (dat
in drie tranches is verschenen) worden gereageerd.281 Nadat advies van de
Commissie vennootschaprecht was verkregen en de Raad van State advies had
uitgebracht, is in juni 2007 het (gewijzigde) Wetsvoorstel vereenvoudiging en
flexibilisering bv-recht bij de Tweede Kamer ingediend.282 De hoofdlijnen van het
wetsvoorstel zijn meer vrijheid van inrichting en een evenwichtige crediteuren-
bescherming.283 Eén van de belangrijkste wijzigingen van dit wetsvoorstel betreft
de afschaffing van het minimumkapitaal van 18.000 euro, waardoor BV’s kunnen
worden opgericht met een zeer gering kapitaal, bijvoorbeeld één aandeel met een
nominale waarde van 1 eurocent. Ook worden de regeling inzake financiële
steunverlening aan derden (art. 2:207c BW), de nachgründung (art. 2:204c BW),
de bankverklaring (art. 2:203a BW) en de accountantsverklaring bij inbreng in
natura (art. 2:204a BW) afgeschaft. Voorts beoogt het wetsvoorstel de inrich-
tingsvrijheid te vergroten. Zo wordt de verplichte blokkering op de overdraag-
baarheid van aandelen afgeschaft, wordt het eenvoudiger om besluitvorming bui-
ten de algemene vergadering te laten plaatsvinden en kan in de statuten worden
geregeld dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Voorts wordt
de geschillenregeling verbeterd en wordt de mogelijkheid ingevoerd om in de sta-
tuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen of in een flexibele
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279. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 24. Inmiddels is er overigens wel al een wijziging
van de richtlijn verschenen: 2006/68/EG, maar hierdoor wordt slechts een beperkt aantal
wijzigingen en versoepelingen in de Tweede Richtlijn aangebracht. Een bredere herziening van
de Tweede Richtlijn is echter door de Europese Commissie aangekondigd in het ‘Actieplan
Mo dernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de
EU’. Zie over de ontwikkelingen op Europees niveau: Bier 2006a, p. 198-202. 

280. Zie in kritische zin over het door het wetsvoorstel ontstane onderscheid tussen bv-recht en nv-
recht: Van Schilfgaarde/Winter 2006, nr. 9.

281. Zie het rapport van de Expertgroep Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht onder voor-
zitterschap van De Kluiver (Expertgroep De Kluiver 2004); Lennarts & Schutte-Veenstra
2004; Boschma, Lennarts & Schutte-Veenstra 2005. Zie voorts uitgave 51 van het Instituut
voor Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen, dat is verschenen naar aanleiding van
een op 7 en 8 mei 2004 gehouden congres: Van Schilfgaarde e.a. 2005. Zie ook het Preadvies
van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2006, De vereenvoudigde BV, Kluwer: Deventer 2006 (pre-
adviseurs: T.P. van Duuren, H.J. Portengen, E.P.M. Vermeulen, B. Bier) en het verslag van de
vergadering van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ van 20 juni 2006. Zie t.a.v. de op 4 juli 2006
verschenen derde tranche van het ambtelijk voorontwerp (kapitaal en schuldeisersbescher-
ming) o.a.: De Kluiver 2006, p. 571-580; Bier 2006b, p. 350-353.

282. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 1-3; Commissie vennootschapsrecht 2007, p. 14-19;
Advies van de Raad van State No. W03.06.0514/II.

283. Kamerstukken II 2006/07, 31 058, nr. 3, p. 1.
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verdeling van stemrecht. Gelet op het onderwerp van mijn onderzoek bespreek ik
hierna slechts de voorstellen die zien op crediteurenbescherming en die dus
gevolgen hebben voor de aansprakelijkheidspositie van bestuurders en aandeel-
houders. 

Art. 2:216 nieuw: aansprakelijkheid van bestuurders voor uitkeringen 

De bescherming van crediteuren is in het nieuwe voorstel op een geheel andere
leest geschoeid dan onder de huidige regeling, waarin de bescherming voor een
belangrijk deel is gezocht in kapitaalbescherming door regels te geven ten aan-
zien van het bijeenbrengen en bijeenhouden van vermogen van de vennootschap.
In het nieuwe wetsvoorstel is een minimumkapitaal niet langer verplicht en wordt
de nietigheidssanctie op uitkeringen aan aandeelhouders afgeschaft.284 De be -
scherming van crediteuren komt te liggen in regels omtrent de geoorloofdheid
van alle uitkeringen aan aandeelhouders afhankelijk van de financiële positie van
de vennootschap (uitkeringstest), met als sanctie in geval van niet-naleving hoof-
delijke verbondenheid van bestuurders jegens de vennootschap voor het bedrag
van de uitkeringen (met wettelijke rente) en – in geval de vennootschap binnen
één jaar failliet gaat – een terugbetalingsplicht voor aandeelhouders of andere
winstgerechtigden die ten tijde van de uitkeringen niet te goeder trouw waren.
Voordeel van de regeling is dat er een uniforme regeling ontstaat voor alle situ-
aties waarin vermogen van de vennootschap wordt uitgekeerd. Dit betekent dat de
uitkeringstest wordt voorgeschreven in geval van uitkeringen aan aandeelhouders
ingevolge art. 2:216 lid 1 BW, voor de terugbetaling op aandelen in het kader van
kapitaalvermindering (art. 2:208 BW) en in geval van inkoop van aandelen anders
dan om niet (art. 2:207 e.v. BW). 

Voor een uitkering ingevolge voornoemde artikelen is, met uitzondering van
de inkoop van eigen aandelen (art. 2:207 BW), uitdrukkelijk instemming van het
bestuur vereist. De bestuurders dienen instemming te onthouden (dan wel niet te
besluiten tot inkoop van eigen aandelen) indien zij weten of redelijkerwijs beho-
ren te voorzien dat de vennootschap door de uitkering niet kan blijven voortgaan
met het betalen van haar opeisbare schulden. De voorgestelde regels voor aan-
sprakelijkheid in geval van ongeoorloofde uitkeringen kan niet worden omzeild
door het inzetten van een zogenaamde stroman als formeel bestuurder. In lid 4
van art. 2:216 BW is de reikwijdte van de regeling verruimd tot de feitelijke
beleidsbepalers, waarbij dit begrip op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als
in art. 2:248 (138) BW. Ook aandeelhouders of commissarissen kunnen onder
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284. De nietigheidssanctie van art. 2:207a BW is in de nieuwe regeling slechts gehandhaafd voor
het geval eigen aandelen worden verkregen ten laste van de verplichte reserves of in strijd met
een statutaire beperking of uitsluiting (art. 2:207 lid 2). Voorts is in art. 2:207d lid 2 bepaald
dat verkrijging door een dochtermaatschappij van eigen aandelen in de moedervennootschap
nietig is indien dit zonder instemming van het bestuur van de moedervennootschap geschiedt.
Op het besluit tot instemming is de uitkeringstest in art. 2:207 lid 2 van overeenkomstige
toepassing.
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deze bepaling worden begrepen als zij zich dusdanig intensief met het beleid
bemoeien dat zij zich gedragen als waren zij bestuurder.

Bepalend voor de uitkeringstest is of de bestuurders ten tijde van de uitkering
weten of redelijkerwijs behoren te voorzien dat de vennootschap na de uitkerin-
gen haar opeisbare schulden285 niet meer zullen kunnen blijven voldoen. Het gaat
daarbij dus ook om schulden waarvan men ten tijde van de uitkering redelijker-
wijs behoort te voorzien dat zij de komende tijd opeisbaar zullen worden. In de
regel dienen de bestuurders daarbij één jaar vooruit te kijken.286 De vennootschap
moet dus na de uitkering kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar
opeisbare schulden. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van de vennoot-
schap dient hierbij te worden gekeken naar elementen als de liquiditeit (verhou-
ding vlottende activa en kortlopende schulden), solvabiliteit (verhouding eigen
vermogen en vreemd vermogen) en rentabiliteit (winst plus rente in verhouding
tot totale vermogen) van de vennootschap, aldus de MvT op p. 30 en 71. De
bewijslast van kort gezegd voorzienbare benadeling rust in beginsel op de cura-
tor. Onder omstandigheden kan de rechter op grond van de redelijkheid en bil-
lijkheid tot een andere verdeling van de bewijslast besluiten (art. 150 Rv).

De bestuurders die uit hoofde van hun aansprakelijkheid hebben betaald, kun-
nen het betaalde bedrag terugvorderen van de ontvanger van de uitkering die niet
te goeder trouw was in geval de vennootschap binnen een jaar na de uitkering in
staat van faillissement is verklaard. Hiermee wordt de aansprakelijkheidsregel
voor bestuurders enigszins verzacht. Het betreft dus een interne aansprakelijkheid
van bestuurders met regresrecht op de ontvangers niet te goeder trouw. Ten
opzichte van de oude (huidige) regeling levert dit voor de aandeelhouders en
andere uitkeringsgerechtigden een iets betere positie op. Het niet-naleven van de
kapitaalbeschermingsregels leidt onder de huidige regeling immers tot nietigheid,
waardoor de aandeelhouders en andere winstgerechtigden altijd jegens de ven-
nootschap – los van kwade of goede trouw – wegens onverschuldigde betaling
gehouden zijn tot terugbetaling van hetgeen zij hebben ontvangen.287

Verhouding van art. 2:216 met art. 2:9, 2:248 en 6:162 BW

De nieuwe regeling beoogt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestuurdersaan-
sprakelijkheid van art. 2:9 BW, de zogenaamde interne aansprakelijkheid van
bestuurders wegens onbehoorlijk bestuur zo valt in de MvT te lezen (p. 32).
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285. Met de keuze voor dit begrip wordt aangesloten bij de regeling voor surseance van betaling in
art. 214 Fw, zie MvT p. 29.

286. Dit kan echter anders zijn indien het bestuur bijvoorbeeld weet dat de vennootschap over
anderhalf jaar een grote som aan belastingschulden moet aflossen, aldus de MvT op p. 71.

287. Indien de kapitaalbeschermingsregels onder de huidige regeling wel zijn nageleefd, kan een
aandeelhouder overigens toch aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad jegens schuldeisers
van de vennootschap, namelijk indien hij voor een besluit tot uitkering stemt terwijl hij er ern-
stig rekening mee moest houden dat de schuldeisers door de uitkering zullen worden bena-
deeld: HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, m.nt. Maeijer (Nimox).
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Bestuurders kunnen zich dan ook disculperen op dezelfde wijze als geldt voor art.
2:9 BW. Voor de duidelijkheid is echter expliciet in lid 3 van art. 2:216 BW
bepaald dat niet is verbonden de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te
wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De
bestuurder die bewijst dat hij heeft tegengestemd bij het besluit tot instemming
zal hieraan voldoen. Ook de na de uitkering aangetreden bestuurder zal zich met
succes op disculpatie kunnen beroepen. Voorts zou ik mij kunnen voorstellen dat
disculpatie mogelijk is in geval één van de bestuurders de andere(n) bewust heeft
misleid, verkeerde informatie heeft verstrekt, waardoor de financiële situatie van
de vennootschap er rooskleuriger uitziet dan in werkelijkheid het geval is. Niet
goed denkbaar is echter wat de bestuurder zou kunnen aanvoeren om aan de twee-
de grond voor disculpatie te voldoen, het niet nalatig zijn geweest maatregelen te
treffen om de gevolgen af te wenden.288 De MvT biedt op dit punt geen nadere
toelichting. 

Volgens de MvT is de meerwaarde van art. 2:216 naast art. 2:9, dat in art.
2:216 BW expliciet tot uitdrukking wordt gebracht dat op het bestuur een bijzon-
dere verantwoordelijkheid rust in het kader van uitkeringen aan aandeelhouders.
Het artikel voorziet dus in een nadere invulling van de bestuurstaak op dit punt.
Gelet op het feit dat wordt aangesloten bij het bestaande recht inzake de bestuur-
dersaansprakelijkheid van art. 2:9 BW, waarvoor in de jurisprudentie strenge
voorwaarden gelden289, zullen de aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders in
het kader van uitkeringen aan aandeelhouders niet veel groter zijn dan zij nu al
zijn.290 Bier heeft in haar preadvies op het voorontwerp echter de kanttekening
geplaatst dat voor aansprakelijkheid uit art. 2:216 BW niet wordt gekeken naar de
werkelijk geleden schade, immers de waarde van de uitkering plus rente moet
worden vergoed, waardoor de mogelijkheid bestaat dat bestuurders meer dienen
te vergoeden dan de werkelijk geleden schade.291 In geval van aansprakelijkheid
van art. 2:9 BW is de bestuurder echter (slechts) gehouden tot vergoeding van de
schade van de vennootschap. In de MvT is hierop echter geen toelichting te vin-
den. Ook anderen hebben zich op dit punt kritisch uitgelaten over het wetsont-
werp.292 Ik zou bij deze kritiek twee relativerende opmerkingen willen plaatsen.
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288. Zie Bier 2006a, p. 253-254.
289. Er dient in ieder geval sprake te zijn van een ‘ernstig verwijt’: HR 10 januari 1997, NJ 1997,

360, m.nt. Maeijer (Staleman/Van der Ven). De MvT (p. 32) wijst voorts op de Laurus-beschik-
king van de Hoge Raad: 8 april 2005, JOR 2005, 119, m.nt. Brink (Laurus).

290. Zie HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, m.nt. Maeijer (Nimox) en HR 6 februari 2004, JOR
2004, 67 (Reinders). Zie voorts de oratie van Lennarts 2006a, p. 15 en Commissie vennoot-
schapsrecht 2007, p. 17.

291. Bier 2006a, p. 251-252.
292. Buijn 2007, p. 358; Lennarts 2007, p. 970 en 974 en Verkerk 2008, p. 44-45. Lennarts (2007,

p. 970) heeft er in dit verband nog op gewezen dat de wetgever zich bij de vormgeving van de
regeling heeft laten inspireren door de Revised Model Business Corporation Act en dat daarin
is bepaald dat de bestuurder slechts aansprakelijk is jegens de vennootschap voor het bedrag
van de uitkering voorzover dat nodig is om de opeisbare schulden te kunnen betalen.
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In de eerste plaats kan worden afgevraagd of het werkelijk vaak zal voorkomen
dat een discrepantie ten nadele van de bestuurder zal bestaan tussen de waarde
van de uitkering en de schade van de vennootschap. Ten tweede zou kunnen wor-
den betoogd dat de gedraging van de bestuurders in kwestie – instemming met
kort gezegd vermogensonttrekking – een zwaardere sanctie rechtvaardigt dan
fouten die meer te maken hebben met het gevoerde beleid. Van de sanctie kan in
dit opzicht een sterke preventieve werking uitgaan. De bestuurder kan bovendien
onder omstandigheden regres nemen op de aandeelhouder te kwader trouw. Het
is evenwel ook mogelijk dat de schade groter is dan de waarde van de uitkering.
Lennarts heeft er op gewezen dat in dat geval de curator de schade kan verhalen
op basis van art. 2:9 BW als er sprake is van een meeromvattend onbehoorlijk
bestuur, maar dat dit – gelet op het lex speciales karakter van het nieuw voorge-
stelde art. 2:216 BW – wellicht niet mogelijk is als het verwijt louter het instem-
men met de uitkering betreft.293

De normen van art. 2:216 BW sluiten in grote lijnen ook aan bij de jurispru-
dentie op het gebied van de externe aansprakelijkheid van bestuurders en aan-
deelhouders uit onrechtmatige daad, zo valt in de MvT te lezen. Ook daarvoor
geldt als criterium voor aansprakelijkheid dat, ook al zijn de kapitaalbescher-
mingsregels onder de huidige regeling nageleefd, aandeelhouders en bestuurders
onrechtmatig handelen indien zij besluiten tot dan wel meewerken aan de uitvoe-
ring van een dividenduitkering terwijl er ernstig rekening mee moet worden
gehouden dat de schuldeisers door de uitkering zullen worden benadeeld.294 Ik
merk op dat ook in dit voorzienbaarheidscriterium besloten ligt dat een zekere tijd
vooruit moet worden gekeken bij de beoordeling of er ruimte voor uitkering
bestaat. Maar door het opnemen van de één jaarstermijn in het wetsvoorstel is dit
in ieder geval geëxpliciteerd. Voorts is in de MvT expliciet uiteengezet welke fac-
toren het bestuur in zijn beoordeling van de financiële positie van de vennoot-
schap dient te betrekken. Gelet op het voornaamste doel van de regeling van art.
2:216 BW – bescherming van crediteuren – ligt het volgens de MvT voor de hand
dat samenloop met de onrechtmatige daadregeling zal kunnen ontstaan. Hoe deze
samenloop zou moeten worden opgelost, wordt evenwel niet aangegeven. 

De aansprakelijkheid uit art. 2:216 BW vertoont daarentegen wel belangrijke
verschillen met de aansprakelijkheid uit art. 2:248 BW voor kennelijk onbehoor-
lijk bestuur in geval van faillissement van de vennootschap, zo wordt uitdrukke-
lijk in de MvT naar voren gebracht. Aansprakelijkheid op grond van art. 2:248 is
een ruimere aansprakelijkheid, namelijk het gaat om aansprakelijkheid voor het
gehele tekort (en niet slechts voor de uitkering). Voorts dient voor aansprakelijk-
heid op grond van art. 2:248 BW te worden aangetoond dat er in het algemeen
sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijke taakvervulling en dat dit een
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293. Lennarts 2007, p. 971-972
294. Zie o.a. HR 8 november 1991, NJ 1992, 174, m.nt. Maeijer (Nimox). Zie hierover ook Lennarts

1999, p. 213-214, die er in navolging van Van den Ingh op wijst dat deze regel ook voor beslui-
ten tot terugbetaling van kapitaal en tot inkoop van eigen aandelen zou moeten gelden.

AANSPRAKELIJKHEID LEIDINGGEVENDEN IN HET VENNOOTSCHAPSRECHT



belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Voor de aansprakelijkheid
uit art. 2:248 BW gelden volgens de MvT dus strengere voorwaarden. Het is ech-
ter de vraag of de grens tussen beide aansprakelijkheidsgronden wel altijd zo
scherp te trekken zal zijn. Zeker indien de vennootschap kort na de uitkering fail-
liet gaat, kan toepasselijkheid van art. 2:248 BW wel in beeld komen.295 Dat
samenloop niet is uit te sluiten, blijkt ook uit de jurisprudentie. In de zaak die
heeft geleid tot een arrest van de Hoge Raad uit 2004 had het hof voor een divi-
denduitkering aansprakelijkheid uit kennelijk onbehoorlijk bestuur aangenomen.
De Hoge Raad heeft het hiertegen gerichte cassatieberoep ex art. 81 RO verwor-
pen.296 Op de problematiek van samenloop is ook door Bier en door Buijn gewe-
zen.297

Evaluatie

De vraag is of de voorstellen in de praktijk zullen leiden tot een reële verzwaring
van de aansprakelijkheidslast. De bestuurders zullen de voorstellen in ieder geval
wel heel goed als een verzwaring kunnen ervaren298, nu er concrete gedragsvoor-
schriften in de wet worden neergelegd waaraan grote aansprakelijkheidsrisico’s
zijn verbonden.299 Aan de andere kant zijn bestuurders en aandeelhouders ook
onder het huidige recht niet van aansprakelijkheid gevrijwaard in geval zij mee-
werken aan uitkeringen terwijl voorzienbaar is dat daardoor crediteuren zullen
worden benadeeld, zelfs indien de uitkering op zichzelf aan de wettelijke vereis-
ten voldoet. De nieuwe regels ter bescherming van schuldeisers zijn in wezen niet
meer dan een specifieke wettelijke uitwerking van al in de jurisprudentie ontwik-
kelde regels, zo stelt de Commissie vennootschapsrecht in haar advies.300 Bo -
vendien is in het voorstel een regresrecht voor bestuurders op aandeelhouders niet
te goeder trouw opgenomen, waardoor de aansprakelijkheidslast weer enigszins
wordt verzacht. Wel is het zo dat aansprakelijkheid voor de waarde van de uitke-
ring bestaat, waardoor niet uitgesloten is dat bestuurders jegens de vennootschap
aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de daadwerkelijke schade. De MvT
biedt geen inzicht in de op dit punt gemaakte keuze, anders dan dat in andere
rechtsstelsels de schadevergoeding ook gekoppeld is aan het bedrag van de uit-
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295. Lennarts (2007, p. 970) heeft er echter op gewezen dat het causaal verband wel dient te worden
aangetoond door de curator – de uitkering moet een belangrijke oorzaak van het faillissement
te zijn – hetgeen niet altijd zal lukken: ‘Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen een
uitkering waarna de vennootschap niet meer in staat is om aan haar opeisbare schulden te
voldoen en een uitkering waardoor die toestand (in belangrijke mate) is veroorzaakt.’

296. HR 6 februari 2004, JOR 2004, 67, m.nt. Van den Ingh (Reinders).
297. Bier 2006a, p. 253; Buijn 2007, p. 358. 
298. Zie ook Kroeze 2006, p. 10 en Lennarts 2007, p. 974, die een brief bespreekt van VNO-NCW

waarin deze vrees voor hogere aansprakelijkheid is geuit. 
299. Zie over de verschuiving van voorschriften die voor de vennootschap als zodanig gelden naar

gedragregels voor belangrijke functionarissen: Timmerman 2005a, p. 2-8. 
300. Commissie vennootschapsrecht 2007, p. 17. Zie ook Lennarts 2006a, p. 10-15. Anders: Buijn

2007, p. 356-360.
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kering. In de literatuur is aangevoerd dat in de nieuwe wettelijke regeling wel zou
moeten worden aangeknoopt bij de daadwerkelijk door schuldeisers geleden
schade, nu de regeling expliciet strekt ter bescherming van schuldeisers. Op zich
is deze kritiek goed te begrijpen. Ik heb echter twee relativerende kanttekeningen
geplaatst, namelijk dat afgevraagd kan worden hoe vaak de discrepantie ten nade-
le van de bestuurder zal uitvallen en dat de aard van de gedraging van de bestuur-
ders – vermogensonttrekking – wellicht een zwaardere sanctie rechtvaardigt.
Bovendien is onder omstandigheden regres mogelijk op aandeelhouders. Een na -
deel van de nieuwe regeling vind ik wel dat er een aansprakelijkheidsgrond is
gecreëerd die weer andere gevolgen voor bestuurders zal hebben dan de reeds
bestaande regels. Onder de nieuwe regeling wordt het mogelijk dat bestuurders
voor een uitkering die niet voldoet aan de uitkeringstest aansprakelijk kunnen zijn
jegens de vennootschap op grond van art. 2:216 voor de waarde van de uitkering,
jegens de vennootschap op grond van art. 2:9 voor de door haar geleden schade,
jegens crediteuren op grond van art. 6:162 BW voor de door hen geleden schade
en jegens de faillissementsboedel op grond van art. 2:248 voor het gehele tekort.
Erg fraai is dit niet en dit kan tot lastige vragen van samenloop leiden.301 Toch
leidt het voorstel, met uitzondering van het punt van de reikwijdte van de aan-
sprakelijkheid (voor de uitkering in plaats van de schade) niet tot een reële ver-
zwaring van de aansprakelijkheid voor bestuurders, omdat ook onder het huidige
recht het bewerkstelligen van uitkeringen die crediteuren voorzienbaar benadelen
reeds met aansprakelijkheid is gesanctioneerd. Voor commissarissen brengen de
voorgestelde wijzigingen in beginsel evenmin grotere risico’s op aansprakelijk-
heid met zich mee. Het toezicht dient nu niet langer gericht te zijn op de juiste
naleving van de kapitaalbeschermingsregels, maar op de juiste uitvoering van de
uitkeringstest door het bestuur; kan het bestuur instemming verlenen met het
doen van uitkeringen? Indien de commissaris zich echter zeer intensief bemoeit
met het bestuur van de vennootschap, kan hij ingevolge het vierde lid van art.
2:216 BW als feitelijk beleidsbepaler worden aangemerkt, waardoor hij evenals
de bestuurders hoofdelijk verbonden raakt voor het bedrag van de uitkering
jegens de vennootschap. 

4.6 Herstelmaatregelen

4.6.1 Inleiding

Hiervoor heb ik de belangrijkste vennootschapsrechtelijke bepalingen voor per-
soonlijke aansprakelijkheid van functionarissen jegens derden besproken. Vrijwel
alle aansprakelijkheidsregelingen hebben tot doel om de crediteur te compense-
ren voor de schade die hij heeft geleden doordat de vennootschap niet aan haar

265

301. Buijn 2007, p. 358-360 is zeer kritisch over het wetsvoorstel op dit punt en meent dat het
bestuur door de grotere aansprakelijkheidsrisico’s te terughoudend zal worden in te stemmen
met een uitkering, hetgeen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van aandeelhouders.
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contractuele verplichtingen jegens hem kan voldoen en/of doordat de vennoot-
schap zich onrechtmatig jegens hem heeft gedragen.302 Voor persoonlijke aan-
sprakelijkheid is doorgaans een (vaak: ernstig) verwijt vereist. Hierdoor draait
een functionaris achteraf jegens een derde op voor de gevolgen van de schending
van verplichtingen die primair de relatie vennootschap–derde betreffen. Be -
langhebbenden hebben echter soms meer baat bij instrumenten die kunnen
bewerkstelligen dat (het orgaan van) de vennootschap de op haar rustende ver-
plichtingen naleeft, bijvoorbeeld omdat door de schending (nog) niet direct scha-
de is geleden. Een directe manier voor belanghebbenden om nakoming te bewerk-
stelligen van een op de vennootschap of haar orgaan rustende verplichting tot het
verrichten van een feitelijke handeling of tot het nemen van een besluit, is door
in rechte een bevel met dwangsom tot nakoming van deze verplichting te verkrij-
gen. Bekende voorbeelden van procedures tot nakoming jegens de vennootschap
zijn de jaarrekeningprocedure (een verzoekschriftprocedure), die door een
belanghebbende jegens de vennootschap kan worden ingesteld, en de procedure
van een belanghebbende jegens de vennootschap tot nakoming van de plicht tot
(tijdige) publicatie van de jaarrekening ex art. 2:394 lid 7 BW. Onder omstandig-
heden kan ook een actie tot nakoming (met dwangsom) jegens een functionaris
van de vennootschap worden ingesteld. Een ander sprekend voorbeeld waarbij
functionarissen persoonlijk kunnen worden geconfronteerd met maatregelen die
onder andere tot doel hebben de vennootschap – zoals Timmerman uitdrukt –
‘weer op het goede spoor te zetten’ is het enquêterecht.303 Hoewel in de enquête-
procedure (art. 2:344 e.v. BW) het onderzoek naar het gedrag van de vennoot-
schap (wanbeleid) centraal staat, kunnen aan bestuurders en/of commissarissen in
het belang van de vennootschap voorzieningen worden opgelegd om het wanbe-
leid te beëindigen. Op voornoemde ‘herstelmaatregelen’ en de gevolgen die het
opleggen daarvan voor functionarissen persoonlijk kan hebben, ga ik hierna in.

4.6.2 Voorzieningen in het enquêterecht 

In de enquêteprocedure kunnen bestuurders en commissarissen worden gecon-
fronteerd met herstelmaatregelen die aan hen persoonlijk worden opgelegd in het
belang van de vennootschap. Eén van de doelstellingen van de enquêteprocedure
is sanering en herstel van de gezonde verhoudingen binnen de onderneming van
de rechtspersoon door het treffen van maatregelen. Dit wordt ook wel de curatie-
ve enquête genoemd.304 Op de enquête als middel tot de vaststelling van de ver-
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302. Dat geldt niet voor de bestuurdersaansprakelijkheid van art. 2:180 (69) lid 2 BW. Deze heeft
vooral tot doel om bestuurders ertoe aan te zetten te bewerkstelligen dat aan de in lid 1
genoemde verplichtingen (tot kort gezegd registratie en storting) wordt voldaan. Schending
van deze verplichtingen leidt tot hoofdelijke verbondenheid jegens alle crediteuren waarmee
de vennootschap contracteert. In feite kan deze sanctie dan ook worden aangemerkt als een
herstelsanctie, een sanctie die bedoeld is om naleving van de geschonden norm af te dwingen.

303. Timmerman 1995a, p. 28.
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antwoordelijkheid ben ik in hoofdstuk 1 reeds kort ingegaan, waarnaar ik verwijs. 
Voordat een enquêteverzoek kan worden gedaan, dient de verzoeker zijn bezwa-
ren kenbaar te maken aan de vennootschap; de vennootschap wordt op deze
manier in de gelegenheid gesteld om zelf maatregelen te treffen. Als daartoe niet
door het bestuur wordt overgegaan, is het verzoek ontvankelijk. In de enquête-
procedure beschikt de OK over zeer ingrijpende drukmiddelen om een einde te
(kunnen) maken aan een ongewenste situatie bij de vennootschap. De OK kan in
iedere stand van het geding namelijk (onmiddellijke) voorzieningen treffen. In -
dien de vennootschap tijdens de behandeling van de zaak aangeeft concrete maat-
regelen te willen treffen, kán de OK haar beslissing aanhouden, maar zij is hier-
toe niet verplicht.305 Dit kan als een krachtig drukmiddel worden gezien, omdat
de OK alsnog tot het treffen van voorzieningen kan overgaan als geen einde wordt
gemaakt aan de ongewenste situatie. Gelet op de doelstelling van herstel zal het
verzoek tot het treffen van voorzieningen worden afgewezen, indien het wanbe-
leid inmiddels tot het verleden behoort. Zo overwoog de OK in 2005 dat voor het
treffen van voorzieningen geen aanleiding was, nu in het licht van het verslag van
het onderzoek en hetgeen partijen over en weer hebben gesteld voldoende aanne-
melijk is geworden dat het onjuiste beleid van de vennootschap tot het verleden
behoort en in zoverre als ‘geheeld’ mag worden beschouwd.306 Het treffen van
voorzieningen heeft met andere woorden een ultimum remedium-karakter: voor-
zover er nog geen maatregelen zijn getroffen om een einde aan het wanbeleid te
maken, kan de OK daartoe overgaan (zie art. 2:355 lid 5 BW). 

Zittende bestuurders en commissarissen kunnen in een enquêteprocedure wor-
den geconfronteerd met schorsing of ontslag. De OK kan na geconstateerd wan-
beleid ingevolge art. 2:356 onder sub b bij wijze van voorziening een of meer
bestuurders of commissarissen schorsen dan wel ontslaan.307 Ook is in art. 2:349a
BW aan de OK de bevoegdheid toegekend om in elke stand van het geding
onmiddellijke voorzieningen te treffen, waaronder schorsing van een bestuurder
of commissaris. De bestuurder(s) en/of commissaris(sen) worden derhalve per-
soonlijk getroffen indien een dergelijke maatregel wordt opgelegd om een einde
te maken aan het geconstateerde wanbeleid.308 Deze voorziening is primair
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304. Hermans 2003, p. 116-188 en Geerts 2004, p. 14. Van Solinge (1998, p. 45) noemt dit de
enquête in eigenlijke zin. Van enquête in oneigenlijke zin is volgens hem sprake in een situatie
van faillissement van de vennootschap.

305. MvT enquêterecht, NBV 1969, p. IXa-17.
306. OK 22 maart 2005, JOR 2005, 176. Zie ook OK 18 maart 1976, NJ 1978, 317 , m.nt. Wachter.
307. Voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van ontslag door de OK verwijs ik naar HR 28 juni 2000,

NJ 2000, 556, m.nt. Maeijer; OK 30 december 2002, JOR 2003, 63 en de noot van Heerma van
Voss bij HR 15 april 2005, NJ 2005, 484 (Unidek). Ik merk slechts op dat het wenselijk lijkt
de arbeidsrechtelijke gevolgen door de vennootschap (en niet door de OK) te laten afhandelen.
Hierbij kan overigens wel van invloed zijn in hoeverre de functionaris een verwijt van het wan-
beleid kan worden gemaakt, hetgeen zich bijvoorbeeld kan vertalen in de hoogte van de ont-
slagvergoeding.

308. Indien de bestuurder(s) c.q. commissaris(sen) tevens aandelen bezitten, kunnen zij ook worden
geconfronteerd met de sanctie/voorziening van sub e van art. 2:356 BW: tijdelijke overdracht
van aandelen ten titel van beheer.
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gericht op herstel van de gezonde verhoudingen in de onderneming. Met name
indien er sprake is van een impasse in de leiding van de vennootschap, kan ont-
slag of schorsing als (onmiddellijke) voorziening uitkomst bieden. Voor het tref-
fen van deze voorzieningen is in beginsel niet vereist dat de bestuurder of com-
missaris een verwijt treft; het gaat om het belang van de vennootschap en het her-
stel van de gezonde verhoudingen.309 In deze zin is ook door de OK geoordeeld
in een zaak uit 2005. De stelling van partijen dat de door de OK te treffen voor-
zieningen dienen te worden bepaald door het antwoord op de vraag wie de mees-
te schuld draagt aan het ontstaan van de impasse, is door de OK verworpen.310

Ook gaat de OK er – zeker in geval sprake is van een impasse in de besluitvor-
ming – wel toe over om een of meer nieuwe bestuurders en/of commissarissen te
benoemen die moeten bewerkstelligen dat een einde aan het wanbeleid wordt
gemaakt. De OK geeft dan soms aan de nieuwe bestuurder/commissaris of aan
het vernieuwde bestuur in zijn geheel een opdracht of aanwijzing mee.311

4.6.3 Procedures tot nakoming jegens functionarissen of organen van de
vennootschap

Verplichtingen die op de rechtspersoon, een orgaan of een functionaris rusten,
kunnen met zich brengen dat de functionaris mee moet werken aan het nemen van
een besluit door een orgaan van de vennootschap. Onder omstandigheden kan het
nemen van een bepaald besluit worden afgedwongen met een bevel en dwangsom
opgelegd door de rechter.312 Zo is in art. 2:210 (101) BW bepaald dat het bestuur
jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap een
jaarrekening opmaakt en dat het bestuur deze voor de aandeelhouders ter inzage
ten kantore van de vennootschap legt. De jaarrekening wordt bij besluit opge-
maakt. De termijn kan door de algemene vergadering op grond van bijzondere
omstandigheden met ten hoogste zes maanden worden verlengd. Het niet-naleven
van deze verplichting tot het opmaken van de jaarrekening binnen de gestelde ter-
mijn levert in geval van faillissement van de vennootschap een onweerlegbaar
vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:248 (138) BW

268

309. Aldus ook Van Solinge 1998, p. 45 en de door hem aldaar in noot 30 aangehaalde rechtspraak.
310. OK 27 april 2005, JOR 2005, 181: ‘Op grond van het bepaalde in artikel 2:355 BW kan de

Ondernemingskamer, indien uit het verslag van wanbeleid is gebleken, onder meer op verzoek
van de oorspronkelijke verzoekers de voorzieningen treffen welke zij op grond van de uitkomst
van het onderzoek geboden acht. Weliswaar kan in de enquêteprocedure (ook) worden vastge-
steld bij wie de verantwoordelijkheid berust voor gebleken wanbeleid en kan die vaststelling
van betekenis zijn voor het antwoord op de vraag of en zo ja welke voorzieningen kunnen of
dienen te worden getroffen, dat neemt niet weg dat bij de beslissing omtrent verzochte voor-
zieningen het belang van de vennootschap voorop staat.’ Anders: OK 29 mei 1986, NJ 1988,
98.

311. Hof Amsterdam (OK) 17 augustus 2005, ARO 2005, 168; Hof Amsterdam (OK) 16 februari
2006, ARO 2006, 47; Hof Amsterdam (OK) 14 februari 2007, ARO 2007, 54; OK 23 juni 1994,
NJ 1995, 456.

312. Zie voor diverse voorbeelden: Timmerman 1995a, p. 23 e.v.
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op. Indien het bestuur zou weigeren de jaarrekening op te maken, kunnen aan-
deelhouders en commissarissen in rechte nakoming van de verplichting vorde-
ren.313 Zij zijn belanghebbenden. De rechter kan wegens schending van art. 2:210
(101) juncto art. 2:8 BW bevelen dat het bestuur een besluit neemt waarbij de
jaarrekening wordt opgemaakt en daaraan (indien gevorderd) een dwangsom ver-
binden. Dit staat overigens los van de in art. 2:394 lid 7 BW neergelegde moge-
lijkheid dat iedere belanghebbende van de rechtspersoon nakoming van publica-
tie van de jaarrekening kan vorderen. Op deze actie kom ik hierna terug. In de
literatuur wordt ook aangenomen dat aan aandeelhouders een bevel kan worden
opgelegd op een bepaalde wijze te stemmen in de aandeelhoudersvergadering.314

Voor het opleggen van een dergelijk bevel is niet vereist dat de functionaris een
verwijt kan worden gemaakt van de niet-naleving van de verplichting. Het gaat
immers om een herstelmaatregel; doel is te bewerkstelligen dat de situatie weer
in overeenstemming wordt gebracht met hetgeen door de wettelijke voorschriften
wordt geëist.

Kan ook nakoming van verplichtingen van meer feitelijke aard met een rech-
terlijk bevel en dwangsom worden afgedwongen van een orgaan of van een indi-
viduele functionaris van de vennootschap? Hierover heb ik geen rechtspraak kun-
nen vinden, maar ik meen dat de mogelijkheid in het vennootschapsrecht soms
wellicht van pas zou kunnen komen. Ik denk bijvoorbeeld aan de in art. 2:194
(85) BW aan bestuurders opgelegde plicht een aandeelhoudersregister bij te hou-
den en de in art. 2: 230 (120) lid 4 BW genoemde plicht van het bestuur om van
de genomen besluiten op een aandeelhoudersvergadering aantekening te houden
en deze ten kantore van de vennootschap ter inzage te leggen van de aandeelhou-
ders (en certificaathouders). Aandeelhouders (en certificaathouders) zijn belang-
hebbenden bij naleving van deze verplichtingen en zouden daarvan nakoming
kunnen vorderen. Ik zou ook willen aannemen dat de in art. 2:251 (141) BW
genoemde verplichting van het bestuur om de RvC tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens te verschaffen bij de rechter kan worden
afgedwongen, evenals de verplichting van het bestuur ex art. 2:10 BW om een
behoorlijke boekhouding bij te houden. De RvC is in beide gevallen belangheb-
bende, omdat de raad toezicht moet uitoefenen op het bestuur. Weliswaar levert
niet-naleving van de verplichting van art. 2:10 BW in faillissement van de ven-
nootschap een onweerlegbaar vermoeden van kennelijk onbehoorlijke taakver-
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313. Aldus ook Kiersch 2007 (T&C Ondernemingsrecht), art. 2:393 BW, aant. 6. In geval van een
gewone NV of BV staat de AVA natuurlijk ook de sanctie van ontslag van bestuurders ter
beschikking; in geval van structuurvennootschap kan alleen de RvC dat, zie de art. 2:242 (132),
2:244 (134) en 2:272 (161) BW.

314. Zie Timmerman 1995a, p. 27, Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 145 (en de daar
vermelde rechtspraak) en Maeijer in zijn noot bij Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1993, 182 en
bij HR 9 juli 1990, NJ 1992, 51. Zie ook Hof ’s-Gravenhage 1 oktober 1982, NJ 1983, 393 (Van
Rees), waarin het hof nadat hij het besluit tot vaststelling van de restant-winst had vernietigd,
de eis dat de AVA een nieuw dividendbesluit moet nemen, heeft toegewezen en daarbij zelfs
een bandbreedte heeft aangegeven.
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vulling van het bestuur op en kan niet-naleving van art. 2:251 (141) BW in een
enquêteprocedure als wanbeleid worden aangemerkt315, het is niet uitgesloten dat
er soms behoefte kan zijn om ‘tijdens de rit’ in rechte te kunnen afdwingen dat
het bestuur zijn verplichtingen nakomt. Overigens heeft de RvC in geval sprake
is van een structuurvennootschap uiteraard wel een direct wapen in handen om
naleving af te dwingen, nu de raad ingevolge art. 2:272 (162) BW de bestuurders
kan ontslaan. 

4.6.4 Procedures tot nakoming jegens de vennootschap 

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan naleving van de wet en/of statuten (door de
rechtspersoon) op indirecte wijze worden bewerkstelligd, door bijvoorbeeld te
vorderen dat aan bestuurders of aandeelhouders wordt bevolen om op een bepaal-
de wijze te stemmen.316 Soms kan ook in rechte worden afgedwongen dat ver-
plichtingen door de rechtspersoon worden nagekomen.317 Directe handhaving
jegens de rechtspersoon zelf is soms expliciet in de wet geregeld, soms ook door
de rechter aanvaard. Er zijn bepalingen in Boek 2 BW die aan een belangheb-
bende expliciet een vordering tot nakoming van bepaalde verplichtingen van de
rechtspersoon geven. In art. 2:394 lid 7 BW is bijvoorbeeld bepaald dat nakoming
van de verplichtingen genoemd in de leden 1 tot 5 kan worden gevorderd, kort
gezegd de verplichting tot openbaarmaking van de jaarrekening, jaarverslag en
andere gegevens.318 Overigens is niet-naleving van die verplichtingen ook een
economisch delict. Datzelfde geldt voor een vergelijkbare voorziening welke is
neergelegd in art. 2:393 lid 8 BW. Ingevolge dit artikel kan iedere belanghebben-
de van de rechtspersoon nakoming vorderen van de verplichting tot accountants-
controle van de jaarrekening. Deze verplichtingen zijn strafrechtelijk gesanctio-
neerd, maar handhaving via het strafrecht is niet altijd effectief en efficiënt
genoeg. Zo blijkt uit onderzoek uit 2006 van De Jong en Nieuwe Weme naar
publicatie van de jaarrekening dat ongeveer 30% van de vennootschappen niet tij-
dig aan de plicht tot publicatie van de jaarrekening voldoet en een kleiner aantal
zelfs helemaal niet publiceert. Deze aantallen blijken met de jaren ook toe te
nemen. Aangezien slechts een klein aantal van deze vennootschappen strafrech-
telijk wordt vervolgd, stellen De Jong en Nieuwe Weme voor om het nalevings-
percentage te verhogen door middel van het introduceren van een bestuurlijke
sanctie (last onder dwangsom) als aanvulling op de strafrechtelijke sanctie.319

Deze sanctie zou volgens hen in beginsel aan de vennootschap moeten worden
opgelegd en niet aan bestuurders, omdat ingevolge art. 2:394 lid 1 en 3 BW op de
vennootschap de verplichting rust tot deponering van de jaarstukken. Dit heeft
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315. Zie HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466, m.nt. Maeijer.
316. Zie ook Timmerman 1995a, p. 27.
317. Aan de rechtspersoon kan ook worden verboden bepaalde handelingen te verrichten, zie bij-

voorbeeld Pres. Rb. Amsterdam 13 december 1990, KG 1991, 19.
318. Zie hierover ook De Jong & Nieuwe Weme 2006, p. 110-115.
319. De Jong & Nieuwe Weme 2006, p. 99-100.
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naar het oordeel van De Jong en Nieuwe Weme als bijkomend voordeel dat een
ongewenste toename van aansprakelijkheidsrisico’s voor bestuurders niet wordt
voortgezet. Maar terecht voegen zij daar direct aan toe dat ingevolge art. 5.0.1
(5:1) lid 3 van de vierde tranche Awb de strafrechtelijke regeling van aansprake-
lijkheid van opdracht- en feitelijke leidinggevers zoals neergelegd in art. 51 Sr
van overeenkomstige toepassing zal worden op bestuurlijke sancties (zie hiervoor
hoofdstuk 8).320 Als het voorstel van De Jong en Nieuwe Weme door de wetgever
zou worden gevolgd, kan een last onder dwangsom (een herstelsanctie) dus ook
worden opgelegd aan een bestuurder of beleidsbepaler van een vennootschap die
de plicht tot tijdige publicatie van de jaarrekening verzaakt. Mijns inziens is dit
overigens terecht. Een last onder dwangsom kan worden opgelegd aan de over-
treder die het in zijn macht heeft om aan de last te voldoen. De bestuurder of
beleidsbepaler heeft het in zijn macht om aan deze last te voldoen; het bestuur is
hiertoe ook ingevolge het tweede lid van art. 2:394 BW verplicht. 

Ook de jaarrekeningprocedure van art. 2:447 e.v. BW biedt een belangheb-
bende321 de mogelijkheid door middel van het indienen van een verzoekschrift bij
de OK de vennootschap te dwingen haar jaarstukken e.d. in te richten overeen-
komstig de wettelijke eisen (art. 2:447 lid 2 BW).322 In deze procedure gaat het
dus om de vraag of de jaarrekening wel voldoet aan de wettelijke voorschriften.
Deze procedure is echter ingrijpender voor de rechtspersoon dan de hiervoor
genoemde procedures waarbij aan de rechtspersoon slechts een bevel kan worden
opgelegd om de jaarrekening door een accountant te laten controleren of om de
jaarrekening openbaar te maken. De OK kan bevelen dat de jaarrekening wordt
verbeterd indien deze niet aan de wettelijke vereisten voldoet en zij geeft daarbij
nauwkeurige aanwijzingen omtrent de herinrichting (zie art. 2:451 BW). Het niet
opvolgen van dit bevel is een economisch delict van de rechtspersoon. Het bevel
vernietigt bovendien van rechtswege de vaststelling en de goedkeuring van de
betwiste jaarrekening. De OK kan de gevolgen van de vernietiging beperken. Het
bevel tot verbetering van de jaarrekening heeft tot gevolg dat de rechter in feite
voor de rechtspersoon een besluit neemt hoe de jaarrekening dient te worden
ingericht.

Ten slotte kan een belanghebbende onder omstandigheden op grond van art.
2:8 BW vorderen dat de rechtspersoon een besluit neemt en aan een bevel daar-
toe zou de rechter een dwangsom kunnen verbinden.323 Eventueel zou de rechter
gevraagd kunnen worden ex art. 3:300 BW de verplichting reëel te executeren.324

In Boek 2 BW is aan de rechter geen algemene bevoegdheid toegekend tot het
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320. De Jong & Nieuwe Weme 2006, p. 104.
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AFM, zie art. 2:448 BW.
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323. Timmerman 1995a, p. 27. Zie voorts Rb. Utrecht 15 september 1998, NJ 1994, 558.
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nemen van een besluit voor de rechtspersoon.325 Toch geeft de rechter bij de ver-
nietiging van een besluit van een orgaan van de rechtspersoon soms aan wat had
moeten worden besloten.326 Een enkele maal is aanvaard dat na vernietiging ex
art. 2:15 BW van een dividendbesluit wegens strijd met art. 2:8 BW de rechter
kan bepalen hoeveel dividend de rechtspersoon dient uit te keren.327 Sommige
auteurs juichen deze uitspraken toe328, anderen zijn van mening dat een recht-
streekse vordering tegen de vennootschap niet mogelijk is, omdat een vennoot-
schappelijk besluit niet zonder wettelijke basis door een vonnis van de rechter kan
worden vervangen.329 Timmerman heeft in 1995 bepleit om aan de rechter een
algemene wettelijke bevoegdheid te verlenen om besluiten voor de rechtspersoon
vast te stellen. Zijns inziens is op die manier efficiëntere handhaving van regels
van vennootschapsrecht mogelijk. Hij heeft een voorstel gedaan tot het invoeren
van een nieuwe bepaling in de algemene titel van Boek 2 BW. Het door hem
bedachte art. 8A zou moeten bepalen dat de rechter voor de rechtspersoon beslui-
ten kan vaststellen indien deze nalaat een besluit te nemen, terwijl hij daartoe op
grond van de wet, de statuten of de redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW
verplicht is. Het gaat daarbij om besluiten die voor vernietiging in de zin van art.
2:15 BW in aanmerking komen. Timmerman illustreert het belang van een der-
gelijk instrument aan de hand van een aantal voorbeelden.330 Ik haal op deze
plaats slechts het laatste voorbeeld aan: ingeval de statuten van een vennootschap
in overeenstemming zijn met het volledige structuurregime, de vennootschap
inmiddels voldoet aan de criteria van de verzwakte variant en statutenwijziging
slechts mogelijk is op voorstel van de RvC maar deze weigert dit te doen, dan kan
de grootaandeelhouder ex art. 8A vorderen dat de rechter het voor de statuten-
wijziging vereiste voorstel doet in plaats van de RvC.331 Volgens Timmerman past
zijn voorstel bij andere herstelinstrumenten die inmiddels in het vennootschaps-
recht zijn te vinden, zoals de voorzieningen in het enquêterecht, de geschillenre-
geling, de regeling van art. 2:271 (161) BW en de jaarrekeningenprocedure. 

4.7 Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat bepalingen van vennootschapsrecht die voor lei-
dinggevende functionarissen persoonlijk nadelige gevolgen kunnen hebben, kun-
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325. Timmerman 1995a, p. 26.
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nen worden onderscheiden. Twee categorieën van bepalingen hebben tot doel de
crediteuren van de vennootschap te beschermen tegen misbruik en benadeling
door onder bepaalde voorwaarden een persoonlijke aansprakelijkheid dan wel
gebondenheid van functionarissen aan te nemen. Een derde categorie van bepa-
lingen kan worden aangemerkt als herstelsancties; deze zijn erop gericht de ven-
nootschap weer ‘op het rechte spoor’ te krijgen. 

In de eerste plaats zijn er regels in Boek 2 BW die strekken tot bescherming
van crediteuren in de fase dat de vennootschap (nog) niet is opgericht danwel dat
nog niet aan een aantal formele inschrijvingsverplichtingen is voldaan. Art. 2:4,
2:180 (69) en 2:203 (93) lid 2 BW bepalen dat de bestuurder/handelende func-
tionaris onder omstandigheden hoofdelijk gebonden raakt jegens de crediteuren
van de vennootschap. De regelingen van art. 2:4 BW en art. 2:180 (69) BW
betreffen een collectieve aansprakelijkheid zonder dat individuele disculpatie
voor de functionaris mogelijk is. Beide regelingen hebben tot doel de naleving
van hele fundamentele regels die het bestaan van de vennootschap raken, te
bevorderen. In feite zijn het geen echte aansprakelijkheidsregelingen: de bestuur-
ders worden verbonden jegens de wederpartij, er is geen schade bij de wederpar-
tij vereist en de bestuurder hoeft geen verwijt te treffen. Er hoeft geen sprake te
zijn van onbehoorlijk bestuur. De regelingen bieden crediteuren bescherming
door middel van een extra debiteur. Er is sprake van een soort garantie. Ook de
regeling van art. 2:203 (93) lid 2 BW biedt aan de schuldeisers een garantie in de
vorm van hoofdelijke gebondenheid. Deze regeling heeft echter een andere ach-
tergrond. De wetgever heeft faciliteiten willen bieden om te handelen in geval de
vennootschap nog niet is opgericht. Daaraan blijkt in de praktijk behoefte te
bestaan. De handelende persoon is in dat geval hoofdelijk verbonden totdat de
vennootschap de rechtshandeling bekrachtigt. Verwijtbaarheid is niet vereist voor
het intreden van de gebondenheid, maar men kan overeenkomen dat de hoofde-
lijke gebondenheid niet zal ontstaan. Dat hier sprake is van een individuele ver-
bondenheid (van de handelende persoon) en dat persoonlijke verbondenheid in de
overeenkomst kan worden uitgesloten, is redelijk aangezien de wederpartij weet
dat wordt gehandeld namens een vennootschap in oprichting. Functionarissen
blijken ingevolge voornoemde regelingen dus op vrij lichte gronden – soms ook
vergaand – jegens derden aansprakelijk c.q. verbonden te kunnen worden gehou-
den. Dit is goed te verdedigen gelet op het feit dat het in deze situaties gaat om
fundamentele regels die het ontstaan/bestaan van de vennootschap betreffen.

Voor de tweede categorie van bepalingen zijn doorgaans strengere voorwaar-
den gesteld aan het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid. De strengere
voorwaarden houden verband met het feit dat de vennootschap in beginsel exclu-
sief aansprakelijk is voor haar schulden. Het gaat hier om specifieke aansprake-
lijkheidsregels die zijn gegeven terzake van onbehoorlijk handelen van bestuur-
ders en andere functionarissen tijdens het bestaan van de vennootschap. Hiertoe
kunnen worden gerekend een aantal regels van kapitaalbescherming, de tweede
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en derde misbruikwet, de regels inzake misleidende financiële verslaggeving en
een misleidend prospectus en de aansprakelijkheidsregels in geval de vennoot-
schap na haar oprichting bekrachtigde rechtshandelingen niet nakomt. Om met de
laatste situatie te beginnen: het derde lid van art. 2:203 (93) BW bevat een aan-
sprakelijkheidsregeling die strenge eisen stelt aan het aannemen van persoonlijke
aansprakelijkheid indien de vennootschap een bekrachtigde rechtshandeling niet
nakomt. Degenen die namens de vennootschap i.o. handelden zijn eerst hoofde-
lijk aansprakelijk voor de daardoor geleden schade indien zij wisten of redelij-
kerwijs konden weten dat de vennootschap niet zou kunnen nakomen. Voorts is
de bestuurder bij niet-nakoming hoofdelijk aansprakelijk indien hij de rechtshan-
deling heeft bekrachtigd terwijl hij wist dat de vennootschap deze niet zal kunnen
nakomen. Het bepaalde in lid 3 van art. 2:203 (93) BW is in feite een bijzondere
invulling van de onrechtmatige daad: persoonlijke aansprakelijkheid voor schade
van een crediteur kan slechts worden aangenomen indien een persoonlijk (ern-
stig) verwijt kan worden gemaakt. Ook andere in dit hoofdstuk besproken aan-
sprakelijkheidsbepalingen betreffen een bijzondere invulling van de onrechtmati-
ge daad en ook daarin blijkt een ernstige mate van verwijtbaarheid vereist voor
persoonlijke aansprakelijkheid. De bepalingen bevatten ten opzichte van de
‘gewone’ onrechtmatige daad echter verschillende voordelen. In art. 2:248 (138)
lid 2 BW is bijvoorbeeld een onweerlegbaar vermoeden van kennelijke onbe-
hoorlijke taakvervulling opgenomen indien wettelijke verplichtingen inzake
administratie en publicatie van de jaarstukken niet zijn nageleefd. Deze bepaling
blijkt in de praktijk effectief, maar op de bewijslastomkering ten aanzien van het
schenden van de publicatieverplichting (art. 2:394 BW) is in de literatuur kritiek
geuit. Het niet-naleven van de publicatieplicht zegt op zichzelf namelijk nog niets
over de (on)behoorlijkheid van het bestuur. Een vergelijkbaar punt van kritiek is
geleverd op de bewijslastomkering als gevolg van het niet-naleven van de mede-
delingsplicht in de WBA. Deze meldingsregeling heeft te vergaande gevolgen
voor bestuurders, omdat hierdoor vaak niet toegekomen wordt aan een inhoude-
lijk oordeel over de (on)behoorlijkheid van het bestuur. Een ander voordeel ten
opzichte van de algemene onrechtmatige daad is dat er in art. 2:248 (138), 2:249
(139) en 2:260 (150) BW sprake is van een collectieve aansprakelijkheid van
bestuurders en/of commissarissen. Op de aansprakelijkgestelde functionaris rust
de bewijslast dat hem geen verwijt kan worden gemaakt. In het algemeen wordt
in de literatuur aangenomen dat er weinig ruimte bestaat voor disculpatie ten aan-
zien van fouten die verband houden met de financiële taakvervulling, omdat de
financiële verantwoordelijkheid tot een kerntaak van het bestuur wordt gerekend.
In geval sprake is van misleidende financiële verslaggeving kan dit vooral voor
beursvennootschappen verstrekkende gevolgen hebben, nu als gevolg van de
invoering van de code Tabaksblat verscherpte verplichtingen voor financiële ver-
slaggeving op bestuurders en commissarissen zijn komen te rusten. Om te voor-
komen dat de aansprakelijkheid voor financiële verslaggeving feitelijk een soort
risico-aansprakelijkheid wordt, zou bij de beoordeling van disculpatieverweren
meer rekening kunnen worden gehouden met een gemaakte taakverdeling. Ten -
slotte wordt door het Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht
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een nieuwe aansprakelijkheidsgrond in Boek 2 BW geïntroduceerd voor de situ-
atie dat kort gezegd uitkeringen zijn gedaan terwijl voorzienbaar was dat dit tot
benadeling van crediteuren zal leiden. Nu de norm voor aansprakelijkheid even-
wel in grote lijnen aansluit bij hetgeen onder het huidige recht in de jurispruden-
tie voor aansprakelijkheid al is aangenomen, zal de regeling waarschijnlijk niet
tot een reële verzwaring van de aansprakelijkheid van bestuurders leiden. Wel
nieuw is dat op aandeelhouders en andere uitkeringsgerechtigden die niet te goe-
der trouw waren een terugbetalingsplicht (aan de aansprakelijkgestelde bestuur-
ders) is gelegd.

Een derde categorie van bepalingen van vennootschapsrecht kan worden aan-
gemerkt als herstelsancties; deze zijn erop gericht de rechtspersoon weer ‘op het
rechte spoor’ te krijgen. Het doel van herstelsancties is naleving te bewerkstelli-
gen van verplichtingen die krachtens de wet en/of de statuten op de vennootschap
of één van haar organen rusten. Deze procedures kunnen leiden tot het aan
bestuurders of andere (leidinggevende) functionarissen opleggen van sancties die
voor hen persoonlijk nadelig zijn. Een belangrijk voorbeeld is de voorziening
genoemd in sub b van art. 2:356 BW: schorsing of ontslag van bestuurders en/of
commissarissen in geval van wanbeleid van de rechtspersoon. Voor het opleggen
van deze voorziening is niet vereist dat de functionaris een persoonlijk verwijt
van het wanbeleid treft. Doel is immers een einde aan het wanbeleid te maken. De
sanctie is toekomst gericht. Ook kan onder omstandigheden nakoming van wet-
telijke verplichtingen tot het nemen van een besluit of tot het verrichten van een
feitelijke handeling van een orgaan of functionaris van de vennootschap in rech-
te worden afgedwongen. Aan een bevel kan de rechter een dwangsom verbinden.
In sommige gevallen biedt de wet een doeltreffende handhavingsmogelijkheid
tegen de rechtspersoon zelf, zoals de jaarrekeningprocedure. Toch blijkt handha-
ving tegen de rechtspersoon in de praktijk soms tekort te schieten, zoals blijkt uit
onderzoek van De Jong en Nieuwe Weme naar de schending van de plicht tot
openbaarmaking van de jaarrekening. De Jong en Nieuwe Weme stellen daarom
onder meer voor om bestuurlijke sancties (last onder dwangsom) als aanvulling
op de strafrechtelijke en civielrechtelijke sancties in te voeren. Dit zal echter lei-
den tot een verzwaring van de ‘aansprakelijkheidslast’ voor (feitelijke) bestuur-
ders nu ingevolge de vierde tranche van de Awb ook de opdracht- en feitelijk lei-
dinggevers met deze sancties kunnen worden geconfronteerd.
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Deel III

Strafrecht





Hoofdstuk 5

Aansprakelijkheid van rechtspersonen in het
strafrecht

5.1 Inleiding

Door de invoering van art. 51 Sr in 1976 is de strafbaarheid van rechtspersonen
algemeen geldend geworden.1 De ontwerper van de regeling stelt dat er behoefte
was ontstaan aan een algemene en uniforme regeling.2 Vóór 1976 kwam de straf-
baarheid van rechtspersonen alleen in het bijzondere strafrecht voor. In art. 50a
oud Sr werd wel min of meer erkend dat de rechtspersoon dader kan zijn, maar
deze kon niet worden bestraft. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor zijn
daden rustte op grond van art. 50a oud Sr op de bestuurders, commissarissen
en/of de opdracht- of feitelijke leidinggevers. De regeling van art. 51 Sr houdt
geen principiële vernieuwing in: een al in vele wetten voorkomende constructie
werd slechts veralgemeend.3 Er is voor gekozen om in hoofdzaken aan te sluiten
bij de regeling van art. 15 oud Wet Economische Delicten (WED), omdat die
‘haar waarde en praktische bruikbaarheid ruimschoots heeft bewezen’.4 De invoe-
ring van art. 51 Sr moest een bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de wet-
geving. De vele in bijzondere wetten opgenomen bepalingen konden worden
geschrapt. Door een algemene strafbaarstelling van de rechtspersoon op te nemen
wilde de wetgever bereiken dat een voor het gehele terrein van het strafrecht gel-
dende jurisprudentie tot ontwikkeling zou kunnen komen. Het ontbreken van de
mogelijkheid tot strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon in het
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1. Wet van 23 juni 1976, Stb. 1976, 377. Art. 51 Sr luidt:
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commune strafrecht was in de ogen van de wetgever een leemte, vooral indien de
rechtspersoon een belangrijk financieel voordeel had verkregen. Rechtstreekse
strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon is dan doelgerichter dan
allerlei (civielrechtelijke) constructies verzinnen om het onrechtmatig genoten
voordeel te kunnen ontnemen.5 Invoeging van een algemene regeling van de straf-
baarheid van de rechtspersoon zal ook het belang van een goede rechtshandha-
ving kunnen dienen, aldus de toelichting.6

In dit hoofdstuk staan twee onderwerpen centraal. Ten eerste wordt onderzocht
onder welke voorwaarden rechtspersonen strafrechtelijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld. Hoe heeft de algemene strafbaarstelling ruim drie decennia na
invoering uitgepakt? Op welke wijze heeft de rechtspraak invulling gegeven aan
het daderschap van de rechtspersoon? Dit onderwerp is voor het onderzoek van
groot belang, omdat het daderschap van de rechtspersoon een voorwaarde is voor
de vervolging van een functionaris wegens opdracht dan wel feitelijke leiding
geven aan een door de rechtspersoon begaan strafbare feit. De aansprakelijkheid
van leidinggevende functionarissen wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.
Het tweede onderwerp in dit hoofdstuk is de bijzondere positie van sommige
publiekrechtelijke rechtspersonen. Uit de jurisprudentie blijkt dat de staat en
decentrale overheden niet c.q. slechts onder bepaalde omstandigheden kunnen
worden vervolgd voor door hen begane strafbare feiten. Waarop is deze immuni-
teit gebaseerd? Is een bijzondere positie (nog) wel gerechtvaardigd? Ook deze
problematiek is van belang voor de aansprakelijkheid van functionarissen per-
soonlijk: ingevolge de huidige rechtspraak van de Hoge Raad kunnen functiona-
rissen van overheden voor zover deze immuniteit genieten namelijk niet worden
vervolgd op de grondslag van opdracht of feitelijke leiding geven. In het volgen-
de hoofdstuk bespreek ik de gevolgen van de immuniteit van de rechtspersoon
voor de aansprakelijkheid van leidinggevende functionarissen en ga ik in op de in
2006 verschenen (concept-)wetsvoorstellen die deze immuniteit beogen op te hef-
fen.

Hierna geef ik – mede ter voorbereiding op het volgende hoofdstuk – eerst een
korte schets van de algemene voorwaarden voor strafrechtelijke aansprakelijk-
heid.7 Daarna volgt een paragraaf met inleidende beschouwingen over het dader-
schap van rechtspersonen. Vervolgens ga ik in op de vraag hoe daderschap van de
rechtspersoon kan worden bepaald. In het Zijpe-arrest uit 2003 heeft de Hoge
Raad algemene beschouwingen gewijd aan de grondslag van het daderschap van
de rechtspersoon en de wijze waarop dit daderschap dient te worden bepaald. Dit
arrest is in de literatuur inmiddels uitvoerig en kritisch becommentarieerd. Aan
dit arrest, de opvattingen daarover in de literatuur en de na het arrest verschenen
rechtspraak besteed ik uitgebreid aandacht. Voorts besteed ik aandacht aan vra-
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5. Kamerstukken II 1975/1976, 13 655, nr. 3, p. 15. Zie ook Kist 1966, p. 33-34 en 60-62.
6. Kamerstukken II 1975/1976, 13 655, nr. 3, p. 15.
7. Zie voor een uitgebreide bespreking o.a. De Hullu 2006 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink

1996.
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gen van opzet, schuld en verwijtbaarheid van rechtspersonen. De bijzondere ver-
volgingspositie van enkele publiekrechtelijke rechtspersonen wordt in de daarop
volgende paragraaf besproken. Daarin ga ik ook in op voorgenomen wetgeving
waarin de voorwaarden voor immuniteit zijn aangescherpt c.q. opgeheven. Daar -
na bespreek ik welke sancties en maatregelen aan rechtspersonen kunnen worden
opgelegd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.

5.2 Voorwaarden voor (vestiging van) strafrechtelijke
aansprakelijkheid 

Het bijzondere karakter van het strafrecht – bestraffing – kleurt het materiële
strafrecht in een aantal opzichten. In de eerste plaats dient strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid te zijn gebaseerd op eigen gedrag, op eigen doen en laten. In het
strafrecht bestaat met andere woorden geen risicoaansprakelijkheid voor het
gedrag van anderen, zoals dat wel voor komt in het privaatrecht (zie hoofdstuk
2).8 Dit eigen gedrag kan overigens wel verschillende vormen van betrokkenheid
bij het strafbare feit aannemen, zo blijkt uit de wet: naast plegen zijn ook deelne-
mingsvormen en opdracht of feitelijke leiding geven aan een door de rechtsper-
soon begaan strafbaar feit strafbaar gesteld. Voorts speelt het schuldbeginsel in
het strafrecht een belangrijke rol. Verwijtbaarheid is een voorwaarde voor aan-
sprakelijkheid.9 Ook in dit opzicht bestaat er geen risicoaansprakelijkheid.10 Een
derde belangrijk beginsel dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid kenmerkt, is
het legaliteitsbeginsel: strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een feit dient altijd
te zijn gebaseerd op een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling (art. 1 Sr
en art. 16 Gw). Bovendien heeft het bestraffende karakter tot gevolg dat in het
strafrecht de ultimum remedium-gedachte een belangrijke plaats inneemt. 

Het legaliteitsbeginsel brengt met zich dat strafbare feiten in specifieke de -
lictsomschrijvingen zijn neergelegd.11 Naast de zogenaamde klassieke delicten
uit het Wetboek van Strafrecht (ook wel commune delicten genoemd) zijn er vele
bijzondere wetten waarin economische, milieu- en andere ordeningsdelicten zijn
opgenomen. Een belangrijk voorbeeld is de Wet op de economische delicten
(WED). Van belang is op te merken dat het begrip delictsomschrijving moet wor-
den onderscheiden van het begrip delictsgedraging.12 Delictsomschrijvingen be -
staan uit delictsbestanddelen. Niet altijd is een min of meer specifieke gedraging
als bestanddeel in de delictsomschrijving opgenomen. Zo stelt een delict soms
slechts het teweeg brengen van een bepaald gevolg strafbaar; zo’n delict wordt
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8. Zie ook Van Woensel 1993, p. 13-17.
9. HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681 (Melk en water).
10. Zie Van Woensel 1993, p. 11. Zie over het rol en betekenis van het schuldbeginsel in het Neder -

landse strafrecht uitgebreid en genuanceerd: De Hullu 2006, p. 267-270.
11. Strafbepalingen bevatten naast de delictsomschrijving veelal ook de sanctienorm, soms is de

sanctie echter in een aparte bepaling opgenomen.
12. Zie hierover uitgebreider De Hullu 2006, p. 143-144. 
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een materieel delict genoemd. Ook zijn er delicten waarbij het laten voortbestaan
van een bepaalde toestand is verboden, de zogenaamde voortdurende of verboden
toestanddelicten.13 Bovendien bevatten delictsomschrijvingen van vele strafbare
feiten naast een omschrijving van een gedraging één of meer andere bestandde-
len, bijvoorbeeld ‘de dood van een ander’ (objectief bestanddeel) of ‘opzet’ of
‘schuld’ (subjectief bestanddeel) in geval van een misdrijf.

De vraag of de verdachte de delictsgedraging heeft begaan, kan vooral lastige
vragen oproepen in geval de verdachte een rechtspersoon is of in geval sprake is
van functioneel daderschap van een natuurlijk persoon. Van functioneel dader-
schap is sprake indien iemand op grond van zijn functie verantwoordelijk gehou-
den wordt voor het strafbare gebeuren dat (deels) feitelijk door anderen is ver-
oorzaakt. Voor de ‘gewone’ verdachte, die wordt verweten de delictsgedraging
fysiek te hebben begaan, is de vraag naar daderschap doorgaans eenvoudig te
beantwoorden; kan worden bewezen dat hij de feitelijke handelingen heeft ver-
richt? In geval de verdachte daarentegen een rechtspersoon is of een natuurlijke
persoon die niet fysiek heeft gehandeld, is het de vraag onder welke voorwaarden
kan worden aangenomen dat deze de delictsgedraging heeft begaan nu gedragin-
gen van anderen hebben bijgedragen aan het strafbare gebeuren. Deze vragen
komen in dit en het volgende hoofdstuk aan de orde. Onder daderschap versta ik
in het vervolg (in navolging van de Hoge Raad in het Zijpe-arrest14) – tenzij an -
ders is vermeld – vooral de kwestie of de verdachte de delictsgedraging heeft be -
gaan en dus niet of de rechtspersoon de gehele delictsomschrijving heeft ver-
vuld.15 Aan de vraag of de verdachte rechtspersoon of functionaris opzet of
schuld heeft, hetgeen in geval van een misdrijf eveneens een voorwaarde is voor
de vervulling van de delictsomschrijving, wordt apart aandacht besteed.

Voor strafrechtelijke aansprakelijkheid is niet alleen vereist dat alle bestand-
delen van de delictsomschrijving zijn vervuld (delictsgedraging, opzet/schuld,
objectieve bestanddelen). Voorwaarde is ook dat de elementen wederrechtelijk-
heid en schuld zijn vervuld. De aanwezigheid van een wettelijke of buitenwette-
lijke rechtvaardigings- of schulduitsluitingsgrond staat aan strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid in de weg. Dit is ook terug te vinden in het in art. 350 Sv neerge-
legde beslisschema voor de rechter. In dit artikel is bepaald dat de rechter vier
zogenoemde materiële16 vragen dient te beantwoorden om tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid te kunnen concluderen: op de grondslag van de tenlastelegging
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13. Delicten die een bepaald handelen strafbaar stellen worden ook wel commissiedelicten ge -
noemd, delicten die een nalaten verbieden omissiedelicten. Commissiedelicten die door een
nalaten kunnen worden gepleegd, heten oneigenlijke omissiedelicten.

14. Zie nader par. 5.4.3.
15. Wel zij aangetekend dat de gedraging een delictsgebonden karakter heeft (wordt ‘ingekleurd

door de overige bestanddelen’) en dat de concrete omstandigheden van het geval mede van
invloed zijn op de kwalificatie van de gedraging: De Hullu 2006, p. 143-144.

16. Ter onderscheiding van de zogenaamde formele vragen van art. 349 Sv (nietigheid dagvaar-
ding, onbevoegdheid rechter, niet-ontvankelijkheid officier van justitie of schorsing vervol-
ging).
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en naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting dient de rechter te
beoordelen of bewezen is dat het feit door de verdachte is begaan (1), en zo ja,
welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert (2). Indien
wordt aangenomen dat het feit bewezen en strafbaar is, beraadslaagt de rechtbank
over de strafbaarheid van de verdachte (3) en over de oplegging van straf of maat-
regel (4). Ontslag van alle rechtsvervolging volgt als de dader zich op een recht-
vaardigings- of schulduitsluitingsgrond kan beroepen (tenzij wederrechtelijkheid
of schuld bestanddeel is en daarom ten laste is gelegd). De aanwezigheid van de
elementen wederrechtelijkheid en schuld wordt daarbij verondersteld. Bij de
strafoplegging kan de rechter ten slotte rekening houden met de mate van schuld
van de verdachte (de ernst van het verwijt).

5.3 Inleidende opmerkingen over de algemene strafbaarstelling van
de rechtspersoon 

5.3.1 De historische ontwikkeling van de algemene strafbaarstelling in 
art. 51 Sr17

Inleiding

De wetgever van 1881 ging ervan uit dat alleen natuurlijke personen strafbare fei-
ten kunnen plegen.18 De persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele
mens voor eigen handelen stond voorop. Bovendien wordt er in de doctrine in het
algemeen van uit gegaan dat hierbij het fysieke handelingsbegrip centraal stond:
de ‘gewilde spierbeweging’ was het uitgangspunt voor het aanvaarden van het
daderschap van de natuurlijke persoon.19 Dit strookt niet met het aanvaarden van
het daderschap en de bestraffing van rechtspersonen. De wetgever hield soms wel
rekening met het feit dat in het kader van organisaties wordt gehandeld door de
delictsomschrijvingen te laten gelden voor de bestuurders of commissarissen.20

Overigens zij vermeld dat het straffen van corporaties vóór de 19e eeuw niet
ongewoon was21 en dat het fiscale strafrecht voor 1881 al wel bekend was met het
daderschap van rechtspersonen.22

In de loop van de 20e eeuw bleek het oorspronkelijke uitgangspunt van de
wetgever niet langer houdbaar. Veel handelingen werden verricht in het kader van
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17. Zie voor een uitgebreide historische beschouwing: Torringa 1984, p. 1-43.
18. Smidt/Smidt 1891, p. 450.
19. Zie onder andere Kessler 1997, p. 331-332. Van Woensel (1993, p. 42-43) geeft in haar disser-

tatie een andere visie op de historische ontwikkelingen weer. Zij stelt dat de wetgever helemaal
niet alleen uitging van een heel fysiek handelingsbegrip. Volgens haar was het uitgangspunt dat
het daderschap diende te steunen op de eigen gedraging van de dader. In beginsel diende de
dader niet aansprakelijk te zijn voor het doen en laten van anderen.

20. Hazewinkel-Suringa/Remmelink (1996, p. 137) geeft als voorbeeld art. 342 Sr.
21. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 134.
22. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 9.
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een organisatie. In het sociaal-economische verkeer ging de rechtspersoon steeds
meer functies uitoefenen, bijvoorbeeld die van eigenaar of huurder. Het bleek een
probleem de ‘juiste’ dader te vinden als werd uitgegaan van de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid van de individuele mens voor zijn (fysieke) handelen. Vanuit
dat uitgangspunt is er niet altijd een natuurlijk persoon te vinden die aan alle
delictsbestanddelen voldoet. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij feiten waarbij een
bepaalde kwaliteit wordt vereist of bij feiten die bestaan in een nalaten zonder dat
een natuurlijk persoon aan te wijzen is die tot handelen verplicht is. De organisa-
tie zelf treft dan het verwijt. Ook is het mogelijk dat de bestanddelen van het
delict verdeeld zijn over verschillende mensen, die elk afzonderlijk niet als ple-
ger of deelnemer aan het delict kunnen worden aangemerkt. Als er wel een
natuurlijk persoon te vinden is die alle delictsbestanddelen vervult, kan het zijn
dat deze persoon een onbelangrijke positie in de organisatie inneemt en meer als
uitvoerder moet worden gezien. Met het straffen van deze persoon wordt de orga-
nisatie niet echt geraakt.23

Door deze problemen rees de vraag wie nu eigenlijk als dader moest worden
beschouwd: de fysiek handelende mens, een andere natuurlijke persoon (bestuur-
der?) of misschien toch de rechtspersoon? Bovendien ontstond de behoefte de
rechtspersoon zelf met sancties, met name de geldboete, te treffen. Deze geniet
immers in veel gevallen het voordeel van het strafbare feit.24

De invloed van de rechtspraak op de erkenning van het daderschap

De rechtspraak heeft grote invloed gehad op het erkennen van het daderschap van
de rechtspersoon in het gewone strafrecht. Met name de ontwikkeling in de juris-
prudentie van het functionele daderschap voor natuurlijke personen is van bij-
zonder belang geweest voor het aanvaarden van het daderschap van de rechtsper-
soon. De rechter ging delictsomschrijvingen functioneel interpreteren, omdat niet
(alleen) de fysiek handelende natuurlijke persoon als de ‘echte’ dader was te be -
schouwen. Functioneel daderschap houdt in dat iemand als dader van het strafba-
re feit wordt beschouwd, omdat hij maatschappelijk gezien op grond van zijn hoe-
danigheid of functie de delictomschrijving heeft vervuld, ook al zijn de fysieke
handelingen die tot het strafbare feit hebben geleid (deels) door anderen verricht.
Op het functionele daderschap van natuurlijke personen kom ik in het volgende
hoofdstuk uitgebreider terug. Op deze plaats is van belang op te merken dat er
door de aanvaarding van functionele interpretatie van delictsomschrijvingen
ruimte ontstond voor de rechtspersoon als dader van een strafbaar feit. Een
rechtspersoon kan immers niet zelf fysiek handelen, maar handelt altijd door mid-
del van natuurlijke personen.

Aan het eind van de negentiende eeuw heeft de rechtspraak het probleem van
de niet strafbaarheid van corporaties trachten op te lossen door strafbepalingen zo
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23. Zie ook Torringa 1984, p. 2.
24. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 11 en 15; Van Elst 1997, p. 11.
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ruim te interpreteren dat bestuurders eronder vielen. Het orgaan van de rechts-
persoon werd strafbaar geacht door middel van interpretatie van de delictsom-
schrijving. Dit is onder andere gebeurd in het Cadier en Keer-arrest van 1888.25

De onderhoudsverplichting van de eigenaar, een instelling, werd toegerekend aan
het bestuur van die instelling. De bestuurders konden daardoor als dader van het
strafbare feit worden aangemerkt. De Hoge Raad gebruikte dus een fictie om de
bestuurder onder de strafbepaling te kunnen brengen. Deze methode is later weer
verworpen. In een arrest uit 1902 besliste de Hoge Raad dat het bestuur van een
tramwegonderneming niet zelf de hoedanigheid van tramwegonderneming be -
zit.26 Daarna zijn soortgelijke arresten gewezen, waaronder het Wilde bussen-
arrest uit 1938.27 De Hoge Raad oordeelde daarin dat alleen de rechtspersoon-
ondernemer als ondernemer van de vervoersonderneming bussen kan exploiteren
en dus exploitant kan zijn. Deze beslissingen maken duidelijk dat er een leemte
bestond: er kon niemand strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de
overtredingen. In zijn noot bij het Wilde bussen-arrest heeft Pompe gewezen op
de behoefte aan een algemene regeling in het Wetboek van Strafrecht van de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen. 

Ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving

Ook de wetgever heeft bijgedragen aan de ontwikkelingen die hebben geleid tot
de erkenning van het daderschap van rechtspersonen in het algemene strafrecht.
De wetgever voerde allerlei bijzondere wetten in op het gebied van het sociaal-
economische ordeningsrecht, waarin de delictsomschrijvingen waren gericht op
degenen die verantwoordelijk werden geacht. Verplichtingen werden opgelegd
aan de dragers van een bepaalde hoedanigheid. Het daderschap van de rechtsper-
soon deed hiermee zijn intrede, omdat in veel gevallen de rechtspersoon als dra-
ger van deze hoedanigheid moet worden beschouwd. Aan het daderschap van de
rechtspersoon werd dikwijls de aansprakelijkheid van de bestuursleden gekop-
peld.28 Op de bestuurders kwam een zorgplicht te rusten om te handelen. De
rechtspersoon zelf kon eerst nog niet bestraft worden. Ook in het algemene straf-
recht werd sinds de invoering in 1965 van art. 50a oud Sr het daderschap van de
rechtspersoon min of meer erkend.29 De lagere wetgever kon op grond van dit
artikel de bestuurders en feitelijke leidinggevers bij het strafbare feit aansprake-
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25. HR 26 november 1888, W 5645. Zie hierover ook Torringa 1988, p. 27.
26. HR 10 november 1902, W 7835.
27. HR 21 februari 1938, NJ 1938, 820, m.nt. Pompe.
28. Van Elst 1997, p. 10, noot 5.
29. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 7; Vellinga-Schootstra, Vellinga & Van Strien 1999,

p. 41. Art. 50a oud Sr luidde: ‘Bij wettelijk voorschrift kan wegens een overtreding, gepleegd
door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereeniging van personen
of een doelvermogen, straf worden bepaald tegen bestuurders, leden van het bestuur of com-
missarissen, alsmede tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven of die feitelijke lei-
ding hebben gehad bij het verboden handelen of nalaten.’
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30. Art. 51 oud Sr luidde: ‘In de gevallen waarin wegens overtreding straf wordt bepaald tegen
bestuurders, leden van eenig bestuur of commissarissen, wordt geene straf uitgesproken tegen
den bestuurder of commissaris van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is ge -
pleegd.’

31. Art. 15 lid 1 WED bepaalde: ‘Indien een economisch delict wordt begaan door of vanwege een
rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een doelvermogen,
wordt de strafvervolging ingesteld en worden de straffen en maatregelen uitgesproken, hetzij
tegen die rechtspersoon, die vennootschap, die vereniging of dat doelvermogen, hetzij tegen
hen die tot dat feit opdracht hebben gegeven of die feitelijke leiding hebben gehad bij het ver-
boden handelen of nalaten, hetzij tegen beiden.’ Zie voor een uitgebreide historische beschrij-
ving: Torringa 1984, p. 45-49.

32. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 8.
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lijk stellen voor daden van de rechtspersoon. In art. 51 oud Sr was voor deze
bestuurders een speciale strafuitsluitingsgrond gecreëerd, namelijk dat zij zich
konden disculperen in geval zou blijken dat de overtreding buiten hun toedoen
was gepleegd.30

Uiteindelijk werd door de wetgever in diverse bijzondere wetten aanvaard dat
ook de rechtspersoon zelf strafbaar kan zijn. Het belangrijkste voorbeeld is art.
15 van de Wet op de economische delicten (WED) van 1950.31 In lid 1 werd het
mogelijk gemaakt dat naast de rechtspersoon ook opdracht- en feitelijke leiding-
gevers werden gestraft. Dit artikel kan worden gezien als de voorloper van ons
huidige art. 51 Sr. Met de invoering van art. 51 Sr is art. 15 WED en een groot
aantal soortgelijke bepalingen in bijzondere wetten geschrapt. Voor het gehele
strafrecht is daardoor de strafbaarheid van de rechtspersoon erkend. 

De rechtspersoon als rechtssubject in het strafrecht; doctrine

De rechtspersoon als rechtssubject in het strafrecht is in de doctrine lange tijd
omstreden geweest. De vraag is hoe dogmatisch tegen deze figuur moet worden
aangekeken. In de MvT op art. 51 Sr wordt over dit lastige onderwerp vrij gemak-
kelijk heengestapt. Gesteld wordt dat reeds lange tijd met de strafbaarstelling van
rechtspersonen ervaring is opgedaan in het bijzondere deel van het strafrecht. De
invoering van een algemene strafbaarstelling is volgens de ontwerper ‘de laatste
stap op weg die in Nederland reeds lang is begaan’. De ontwerper vindt het niet
nodig er ‘een diepgravende rechtstheoretische beschouwing’ aan te wijden. Hij
heeft nog wel de volgende opmerkingen gemaakt32:

‘Door de rechtspersoon strafbaar te stellen knoopt het strafrecht aan bij een
civielrechtelijk begrip. Een voor een bepaald doel juridisch georganiseerde
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 natuurlijke persoon. 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 strafbaar te
stellen wordt gelijk dit in het civiele recht het geval is uitgedrukt, dat hande-
lingen van natuurlijke personen, die daarbij in het verband van de rechtsper-
soon optreden en te zamen de inhoud van een delict vervullen, aan de rechts-
persoon worden toegerekend. In die gelijkstelling ligt een zekere fictie opge-
sloten. Dat is op zichzelf geen bezwaar. Door gebruik te maken 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.’ 

Torringa heeft deze passages bekritiseerd.33 De verplaatsing van de strafbaarstel-
ling van de rechtspersoon van het ordeningsrecht naar het commune strafrecht
noemt hij een diepgaande ingreep. Het aanvaarden van de strafbaarheid van
rechtspersonen voor het gehele strafrecht acht hij van bijzonder groot principieel
en praktisch belang. Torringa vindt de motivering van het ontbreken van een dui-
delijke theoretische grondslag van het ontwerp dan ook onbevredigend. Volgens
hem wordt hierdoor de schijn gewekt dat de wetgever stilletjes een ingrijpende
wetswijziging heeft willen doorvoeren.34 Ook Mulder en Fokkens zijn van
mening dat er sprake is van een ingrijpende wijziging. Zij wijzen op de verschil-
len tussen het strafrecht in de bijzondere wetten (het ordeningsstrafrecht), dat een
instrumenteel karakter heeft, namelijk ordening en gedragsbeïnvloeding, en het
gewone strafrecht, waar vergelding en conflictoplossing een belangrijke plaats
innemen. In het ordeningsstrafrecht gaat het bovendien vaak om overtredingen,
waardoor nauwelijks ervaring is opgedaan met opzet en schuld van de rechtsper-
soon. Mulder en Fokkens verbazen zich dan ook over het gebrek aan argumenta-
tie van de ontwerper.35 Zij stellen dat de ontwerper te gemakkelijk voorbij is
gegaan aan de bezwaren die in de literatuur zijn aangevoerd tegen de corporatie-
ve aansprakelijkheid. 

De bezwaren tegen strafbaarheid van rechtspersonen houden veelal verband
met een vrij klassieke visie op het strafrecht, te weten dat het een zaak van schuld
en boete is waarbij de bestraffing gebaseerd moet zijn op de menselijke wil.36 In
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33. Torringa 1984, p. 66-68.
34. Als voorbeeld noemt hij de onjuiste weergave in de MvT van de conclusies van de in 1966

gehouden vergadering van de Nederlandse Juristenvereniging over deze problematiek. De MvT
doet voorkomen dat de vergadering zich met een zeer grote meerderheid uitsprak voor een
bevestigende beantwoording van de aan haar voorgelegde vraag of het Wetboek van Strafrecht
een regeling dient te bevatten omtrent de strafrechtelijke aansprakelijkheid van andere dan
natuurlijke personen en dat deze uitspraak in overeenstemming was met de preadviezen van
beide preadviseurs. In werkelijkheid sprak de vergadering zich in grote meerderheid uit voor
de opvatting van de preadviseur Hulsman. Deze wilde echter niet een regeling in het Wetboek
van Strafrecht, die voor het gehele strafrecht en voor alle rechtspersonen moest gelden. Zie:
Handelingen der Nederlandse Juristen-Vergadering 1966, Deel 2, Zwolle: W.E.J. Tjeenk
Willink 1966, p. 99.

35. Mulder & Fokkens 1976, p. 497-498.
36. Zie voor een uitgebreide beschouwing over een aantal verschillende theorieën: Van Strien

1991, p. 260-269; Van Strien 1996, p. 10-17. Zie ook: Kessler 1997, p. 231-237.
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deze opvatting is de mens van nature rechtssubject in het strafrecht. Dit was ook
het uitgangspunt van de wetgever toen hij eind negentiende eeuw het huidige
Wetboek van Strafrecht ontwierp. Daderschap van rechtspersonen is in deze op -
vatting moeilijk denkbaar. Om tot daderschap van rechtspersonen te kunnen
komen, moet dan met allerlei ficties worden gewerkt. Voor de vaststelling van
daderschap moet op de één of andere wijze steeds worden aangeknoopt bij de
gedragingen van natuurlijke personen.37 In verband met het vereiste dat de
bestraffing moet berusten op de menselijke wil, moet er altijd een zekere toere-
kening van handelingen van natuurlijke personen aan de rechtspersoon plaatsvin-
den. Uitgaande van een klassieke visie is vooral het daderschap van rechtsperso-
nen van delicten met schuld of opzet als bestanddeel moeilijk denkbaar. 

In meer moderne visies op het strafrecht is daderschap van rechtspersonen niet
problematisch. De rechtspersoon als rechtssubject in het strafrecht past bijvoor-
beeld goed in de opvatting van Ter Heide, die niet langer de mens maar de hande-
ling in het strafrecht centraal stelt.38 Het strafrecht is hierdoor als het ware ‘ont-
menselijkt’. De steeds functionelere benadering van het strafrecht heeft volgens
Ter Heide aan deze ontwikkeling bijgedragen. Het daderschap van rechtspersonen
levert geen problemen op, omdat rechtspersonen bij uitstek functioneel handelen.
Ook ’t Hart heeft een moderne visie op het strafrecht die ruimte biedt aan de
rechtspersoon als rechtssubject.39 Hij beschouwt het (straf)recht niet als een
afbeelding van de werkelijkheid. Ook juridische begrippen en constructies mogen
(in verband met de beschermende functie van het recht) niet worden voorgesteld
als afbeeldingen van de werkelijkheid, maar zij mogen ook niet geheel en al
opgaan in hun empirisch-theoretische betekenis.40 In de opvatting van ’t Hart is de
categorie rechtssubject een kunstmatige, juridische constructie. Ook de mens als
rechtssubject is een juridische constructie, welke niet geheel samenvalt met de
mens als wezen van vlees en bloed.41 In deze opvatting past de rechtspersoon – zelf
een juridische constructie – als rechtssubject in het strafrecht dan ook goed.42 Ook
daderschap dient in de opvatting van ’t Hart niet te worden gezien als een afbeel-
ding van de ‘gewilde spierbeweging’; bij daderschap gaat het altijd om een vorm

288

37. Zie over de nadelen daarvan o.a. Kessler 1997, p. 231-235.
38. Ter Heide 1965, p. 147. Zie voor kritiek op deze visie Van Strien 1991, p. 265 en 268 en Haze -

winkel/Suringa/Remmelink 1996, p. 171.
39. ’t Hart 1991, p. 46-56; Foqué & ’t Hart 1990, met name p. 14, 461-462; ’t Hart 1993, nr. 3 en

4 (noot bij HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605).
40. ’t Hart 1991, p. 50-55. Hij noemt dit de contrafakticiteit van het recht: ‘de contrafaktische juri-

dische begrippen zijn louter feitelijk noch ideëel (en in zoverre dus ook contra-ideëel), maar
een constante bemiddeling tussen idealiteit en feitelijkheid.’ 

41. De mens behoort volgens ’t Hart (1991, p. 50) niet geheel toegankelijk te zijn voor recht en
maatschappij. ‘Het masker van de juridische categorie beschermt de intimiteit van de indivi-
duele mens, zijn privé-domein’.

42. Van Strien (1991, p. 268-269 en 1996, p. 15 en 238) heeft zich bij de opvatting van ’t Hart aan-
gesloten: door het begrip rechtssubject als een specifiek juridisch begrip op te vatten ontstaat
er ruimte voor andere persoonsconstructies dan de mens als rechtssubject in het strafrecht,
zoals de rechtspersoon. Zie ook Kessler 1997, p. 237 en Rense 2005, p. 275. 
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van aansprakelijkstellen en toerekenen. Ook andere auteurs hebben er op gewezen
dat daderschap een juridisch begrip is, waardoor de vaststelling van daderschap –
ook in geval van fysiek daderschap van een natuurlijk persoon – uiteindelijk een
kwestie van toerekening is.43 De algemene introductie in het strafrecht van de
rechtspersoon, die op het eerste gezicht fysiek en psychisch moeilijker te plaatsen
valt, stimuleert volgens De Hullu het perspectief dat het bij de beoordeling van
begrippen uiteindelijk gaat om de beoordeling in hun juridische context.44 Voor de
rechtspersoon hoeft de toerekening volgens ’t Hart niet steeds via natuurlijke per-
sonen te lopen. Aangezien het begrip rechtssubject een juridische constructie is,
behoeft voor het daderschap van de rechtspersoon niet steeds te worden terugge-
grepen op gedrag van natuurlijke personen dat vervolgens weer aan de rechtsper-
soon wordt toegerekend, aldus ’t Hart: ‘het functioneren van de rechtspersoon zelf
kan vaak rechtstreeks tot de conclusie van daderschap van die rechtspersoon lei-
den’.45 Als het daderschap van de rechtspersoon niet wordt gezien als een afgelei-
de van dat van de mens, kan het gedrag van de rechtspersoon dus meer op zichzelf
– los van gedragingen van individuele natuurlijke personen – worden beoordeeld. 

De mogelijkheid van rechtstreeks daderschap is inmiddels ook expliciet in de
rechtspraak aangenomen. Zo is het daderschap van een rechtspersoon in een
arrest van de Hoge Raad uit 1993 afgeleid uit de normale bedrijfsvoering.46 In
casu werd de rechtspersoon verweten zonder vergunning een schadelijke rode
vloeistof (furazolidon) in een bij het bedrijf gelegen sloot te hebben geloosd. Ik
kom op dit arrest hierna nog terug. In 2003 heeft de Hoge Raad deze lijn in het
Zijpe-arrest bevestigd.47 Uit dit arrest kan worden opgemaakt dat voor het vast-
stellen van daderschap van rechtspersonen niet steeds bij gedragingen van indivi-
duele natuurlijke personen hoeft te worden aangeknoopt.48 Naast toerekening via
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43. Zie o.a. Knigge 1992a, p. 129-131 en 147. Op de opvatting van Knigge kom ik hieronder nog
uitgebreider terug. Zie voorts De Hullu 2005, p. 282 en De Hullu 2006, p. 27 en 166-167.
Volgens De Hullu draait het bij strafrechtelijke aansprakelijkheid steeds om een normatieve
vraag, om redelijke toerekening. De fysieke of psychische realiteit is daarbij wel belangrijk,
maar niet doorslaggevend. Het is één van de argumenten die bij de beantwoording van de vraag
naar de redelijke toerekening in aanmerking komt. Ook juridische factoren – die onder meer
worden beïnvloed door veranderende maatschappelijke opvattingen – zijn bij de beoordeling
van de redelijkheid van de toerekening van belang. 

44. De Hullu 2006, p. 27.
45. Zie met name noot ’t Hart (nr. 3-5) bij HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 (Rode vloeistof) en

zijn noot (nr. 3) bij HR 14 januari 1992, NJ 1992 , 413 (Discriminerende disco). Zie ook Rense
2005, p. 272-299, die pleit voor een geheel eigen daderschapscriterium en verwijtbaarheidsbe-
grip afgeleid van de interne organisatie van de rechtspersoon.

46. HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605, m.nt. ’t Hart (Rode vloeistof).
47. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe). De naam is afgeleid van de plaats

waar de zaak zich heeft afgespeeld. Het arrest wordt door andere auteurs ook wel Drijfmest-
arrest genoemd. 

48. Zie ook De Hullu 2006, p. 163-164 en Rense 2005, p. 274. Rense is overigens van mening dat
de Hoge Raad niet ver genoeg gaat in de erkenning van de rechtspersoon als geheel eigen juri-
dische realiteit en vindt dat hij zou moeten kiezen voor een van de (organisatie van de) rechts-
persoon afgeleid daderschapscriterium en verwijtbaarheidsbegrip. Ik kom daarop in par. 5.4
nog terug. 
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gedragingen van natuurlijke personen blijkt de Hoge Raad oog te hebben voor de
mogelijkheid tot het vaststellen van daderschap aan de hand van meer organisa-
torische omstandigheden, zoals het feit of de gedraging past in de normale
bedrijfsvoering. De Hoge Raad verwijst ook expliciet naar het Rode vloeistof-
arrest. Het Zijpe-arrest is vooral belangwekkend, omdat de Hoge Raad zich voor
het eerst in meer algemene zin heeft uitgesproken over de grondslag van en de
voorwaarden voor daderschap van rechtspersonen. Op de beslissingen in het
Zijpe-arrest, de daarop geleverde commentaren en de nadien verschenen recht-
spraak ga ik in paragraaf 5.4 nader in. 

5.3.2 Welke delicten kan een rechtspersoon plegen? 

De gelijkschakeling van de rechtspersoon en de natuurlijk persoon in art. 51 Sr
betekent niet automatisch dat de rechtspersoon ook dader van alle delicten kan
zijn. Dit hangt ervan af of de rechtspersoon als geadresseerde van de norm kan
worden aangemerkt. De MvT op art. 51 Sr bespreekt deze problematiek. Op -
gemerkt wordt dat er tal van misdrijven en overtredingen in het Tweede en Derde
Boek van het Wetboek van Strafrecht zijn, waarvan het feitelijk niet mogelijk is
dat rechtspersonen deze plegen. Als voorbeelden worden genoemd: bigamie, ver-
krachting, ambtsmisdrijven, luchtpiraterij, baldadigheid, landloperij en openbare
dronkenschap.49 Voor andere delicten uit het Wetboek van Strafrecht lijkt het de
ontwerper niet op voorhand uitgesloten dat die kunnen worden gepleegd door een
rechtspersoon. 

In de literatuur is het zogenaamde normadressaatschap uitvoerig besproken.50

De rechtspersoon als dader van expliciete kwaliteitsdelicten, waarbij de vereiste
kwaliteit is toegesneden op natuurlijke personen, is niet mogelijk. Van Strien
geeft als voorbeeld art. 362 Sr, dat zich richt tot ambtenaren.51 Keulen meent dat
een rechtspersoon ook geen dader zou kunnen zijn van delicten die gezien hun
aard alleen ten nadele en niet ten voordele van de rechtspersoon kunnen strekken,
zoals de faillissementsdelicten.52 Een rechtspersoon zou ook niet snel in aanmer-
king kunnen komen als pleger van de zogenaamde ‘klassieke’ delicten, vanwege
de doorgaans fysieke aard van de daarin strafbaar gestelde gedragingen. Zo lijkt
Torringa een rechtspersoon als pleger van moord, doodslag, verkrachting, vernie-
ling of mishandeling ‘zo goed als ondenkbaar’.53 Een rechtspersoon zou alleen
die delicten kunnen plegen waarbij de fysieke handeling geen belangrijke rol
speelt bij het vervullen van de delictsomschrijving: delicten die bestaan uit een
nalaten of delicten waarbij de handeling functioneel kan worden geïnterpreteerd.
Torringa stelt dat veel bepalingen in aanmerking komen voor een functionele uit-
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49. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 14.
50. Zie o.a. Torringa 1988, p. 29; Van Strien 1996, p. 82-84; Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999,

p. 44-46; Strijards 1988, p. 69-70; De Hullu 2006, p. 154.
51. Van Strien 1996, p. 83.
52. Keulen 1990, p. 266-268.
53. Torringa 1988, p. 29.
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leg, maar deze is uitgesloten, ‘wanneer de strafbepaling, hetzij door de aard van
het omschreven delict, hetzij door de formulering van de delictsomschrijving,
enkel op de natuurlijke persoon betrekking kan hebben.’54 Van Strien acht de
redenering dat een rechtspersoon bepaalde delicten niet kan plegen vanwege het
fysieke karakter van de strafbare gedraging echter ‘aanvechtbaar’.55 Ook De
Hullu ziet in het soort delicten geen grond voor beperking van functioneel dader-
schap.56 Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in een arrest van de
Hoge Raad uit 1990, waarin een arts als functioneel pleger van moord is aange-
merkt.57 Het delict moord is vaak genoemd als voorbeeld van een delict dat van-
wege het fysieke karakter niet door een rechtspersoon kan worden gepleegd. Toch
zijn er delicten die niet functioneel kunnen worden uitgelegd, omdat de feitelijke
uitvoering een vereiste voor plegerschap is, zoals in een arrest van de Hoge Raad
uit 1992: op grond van de parlementaire geschiedenis en de systematiek van het
besluit is volgens de Hoge Raad alleen de feitelijke toepasser normgeadresseerde
van art. 4 lid 2 Besluit luchtvaarttoepassingen.58

De conclusie is dan ook dat de rechtspersoon pleger kan zijn van de meeste
delicten, waarvan vroeger werd gedacht dat de daarin neergelegde norm daarvoor
te fysiek zou zijn. Bij de beoordeling of de rechtspersoon in concreto pleger van
het delict kan zijn, moet de rechter rekening houden met allerlei omstandigheden,
met name de wetsgeschiedenis, het systeem van de wet of regeling, de formule-
ring van de gedraging in de delictsomschrijving en de feitelijke context waarin
het delict zich heeft voorgedaan.59

5.3.3 Rechtspersoon in de zin van art. 51 Sr 

Voor de beantwoording van de vraag wat onder een rechtspersoon in de zin van
art. 51 Sr moet worden verstaan, dient in beginsel te worden gekeken naar het pri-
vaatrecht. In art. 2:1-3 BW staat vermeld aan welke organisaties rechtspersoon-
lijkheid wordt toegekend. In lid 3 van art. 51 Sr wordt een uitbreiding gegeven
aan het begrip rechtspersoon in de zin van Boek 2 BW. Met de rechtspersoon
wordt voor het strafrecht gelijkgesteld de vennootschap zonder rechtspersoon-
lijkheid, de maatschap, de rederij en het doelvermogen. Onder de vennootschap
zonder rechtspersoonlijkheid wordt verstaan de vennootschap onder firma en de
commanditaire vennootschap. Het doelvermogen is op verzoek van de Staats -
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54. Torringa 1984, p. 87.
55. Van Strien 1991, p. 260.
56. De Hullu 2006, p. 154.
57. HR 29 mei 1990, NJ 1991, 217, besproken door Knigge 1992a, p. 128. Zie ook De Hullu 2006,

p. 154.
58. HR 2 juni 1992, NJ 1992, 754, m.nt. Knigge. Vgl. Van Woensel 1993, p. 87. Ook van veel ver-

keersdelicten wordt wel gezegd dat zij niet functioneel, maar alleen fysiek kunnen worden uit-
gelegd: Noyon/Langemeijer/Remmelink, art. 51 Sr, aant. 3; Vellinga-Schootstra & Vellinga
1999, p. 45-46. Anders: Van Strien 1996, p. 112-113 en ’t Hart 1992c, nr. 7.

59. Zie ook De Hullu 2006, p. 154.
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secretarissen van Financiën en van Sociale Zaken als apart subject van strafrecht
in art. 51 lid 3 opgenomen.60 Wat een doelvermogen inhoudt, blijkt niet duidelijk
uit de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie.61 Wel kan uit een arrest van de Hoge
Raad uit 1986 worden afgeleid dat onder doelvermogen niet het vermogen van
een eenmanszaak kan worden begrepen.62 In de literatuur wordt als voorbeeld
genoemd gelden bijeengebracht voor een charitatief doel.63

Doorgaans wordt er van uitgegaan dat het privaatrecht richtsnoer is voor de
vaststelling dat er sprake is van een rechtspersoon in de zin van art. 51 Sr en dat
de eigen aard van het strafrecht slechts in uitzonderingsgevallen tot een ander
resultaat kan leiden.64 Er is in de literatuur echter ook wel gepleit voor een meer
autonome invulling van het begrip rechtspersoon in het strafrecht.65 Voorts is in
het kader van de discussie over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat
voorgesteld om publiekrechtelijke organisaties die tot de staat behoren maar geen
eigen rechtspersoonlijkheid bezitten met het begrip rechtspersoon in de zin van
art. 51 Sr gelijk te stellen.66 Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat dit voorstel
door de wetgever zal worden gevolgd (zie hierover uitgebreider in par. 5.6). Met
De Hullu meen ik dat een wijziging van art. 51 Sr in voornoemde zin uit een oog-
punt van rechtszekerheid en handhaafbaarheid ook niet wenselijk is.67

5.4 Criteria voor daderschap van rechtspersonen

5.4.1 Inleiding

Hoe dient te worden vastgesteld dat een rechtspersoon dader van een strafbaar feit
is? Wanneer heeft een rechtspersoon strafbaar gehandeld of nagelaten?
Doorgaans zal duidelijk en onbetwist zijn of de rechtspersoon dader is.68 Voor de
grensgevallen is echter van belang dat duidelijkheid bestaat over de eisen die gel-
den voor het bepalen van daderschap.69 In tegenstelling tot het tweede lid van art.
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60. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 19.
61. Kamerstukken II 1975/76, 13655, nr. 3, p. 19.
62. HR 9 december 1986, NJ 1987, 592. Knigge pleit ervoor in art. 51 lid 3 op te nemen dat het

bedrijfsvermogen van de eenmanszaak gelijkgesteld kan worden aan een rechtspersoon:
Knigge 1992a, p. 151 en 154. Zie ook De Hullu 2006, p. 113-114.

63. Noyon/Langemeijer/Remmelink, art. 51 Sr, aant. 4.
64. Zie Noyon/Langemeijer/Remmelink, art. 51 Sr, aant. 4; Strijards 1988, p. 66. Een imperfectie

van formele aard, bijv. het ontbreken van een notariële oprichtingsakte van een BV, behoeft vol-
gens De Hullu (2006, p. 113) strafrechtelijk gezien niet relevant te zijn voor de vraag of spra-
ke is van een rechtspersoon.

65. Zo heeft Van Strien (1996, p. 42) voor een beperkte autonome interpretatie van het begrip
rechtspersoon gepleit. Zie voor een ruime autonome invulling: Demeersseman 1985, p. 47-48.

66. Zie Roef 2001a, p. 573-574 en Commissie-Roelvink 2002, p. 24-28, 37-38.
67. De Hullu 2006, p. 113-114.
68. Zie ook De Hullu 2006, p. 166.
69. Zie ook Mulder & Doorenbos 2002, p. 38-39.
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15 (oud) WED, waarover hierna meer, biedt art. 51 Sr geen nadere handvatten.
Volgens de wetgever zou een criterium voor de rechter eerder een belemmering
dan een hulpmiddel in zijn oordeelsvorming zijn.70 Wel heeft de wetgever in
hoofdzaken willen aansluiten bij art. 15 (oud) WED. Het is echter aan de recht-
spraak overgelaten invulling te geven aan het daderschap.

Bestudering van de rechtspraak leverde tot voor kort evenwel geen eenduidig
beeld op: er zijn verschillende criteria gebruikt voor de vaststelling van het dader-
schap van de rechtspersoon. Ook in de literatuur zijn – mede naar aanleiding van
die rechtspraak – verschillende criteria aangedragen en theorieën verdedigd.
Zoals hiervoor al kort is besproken, heeft de Hoge Raad in zijn belangwekkende
Zijpe-arrest uit 2003 algemene overwegingen gegeven over de grondslag van en
de voorwaarden voor daderschap van rechtspersonen.71 Daarmee heeft hij meer
inzicht gegeven in de wijze waarop daderschap van rechtspersonen kan worden
vastgesteld. In de overwegingen zijn diverse criteria te herkennen die eerder in
wet en rechtspraak zijn gebruikt en/of in de literatuur zijn verdedigd als criteria
voor daderschap van rechtspersonen. Het lijkt mij dan ook zinvol hierna eerst de
belangrijkste van die criteria te bespreken.72 De betekenis van het Zijpe-arrest kan
daardoor beter worden geduid. Achtereenvolgens bespreek ik het criterium ‘han-
delen in de sfeer van de rechtspersoon’ van art. 15 (oud) WED, het baatcriterium,
de ijzerdraadcriteria en het criterium normale bedrijfsvoering. Voorts besteed ik
aandacht aan het maatschappelijk verkeerscriterium en aan de opvatting in de lite-
ratuur dat het daderschap van rechtspersonen aan de hand van verschillende cri-
teria moet worden bepaald. Vervolgens sta ik uitgebreider stil bij het Zijpe-arrest,
de daarop verschenen commentaren en de nadien verschenen rechtspraak: hoe
wordt de Zijpe-‘leer’ toegepast? 

5.4.2 Criteria in rechtspraak en literatuur van vóór het Zijpe-arrest

Handelen in de sfeer van de rechtspersoon; art. 15 lid 2 oud WED

Voordat art. 51 Sr in 1976 werd ingevoerd, was de strafbaarheid van rechtsperso-
nen al in de economische wetgeving aanvaard. In art. 15 oud WED heeft de wet-
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70. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 19. 
71. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe).
72. Ik besteed verder geen aandacht aan het in de literatuur verdedigde zorgplichtcriterium (aan-

sprakelijkheid ontstaat doordat een natuurlijk persoon of rechtspersoon verzuimt een op hem
rustende strafrechtelijke plicht na te komen), zie daarover o.a. Nieboer 1985, p. 255-270; De
Vries-Leemans 1983, p. 315-331 en Strijards 1988, p. 74-77. Een belangrijk bezwaar tegen het
zorgplicht-criterium is dat de grenzen van de strafrechtelijke aansprakelijkheid te ruim kunnen
uitvallen. Het zorgplicht-criterium wordt dan ook door de meerderheid van de auteurs niet als
een algemeen geldend criterium voor de vaststelling van daderschap van de rechtspersoon aan-
vaard. Het vindt ook geen steun in de jurisprudentie. Zie voor kritiek o.a. Machielse &
Schaffmeister 1992, p. 51-52; Van Elst 1997, p. 29; Knigge 1992a, p.136 en 137; Roef 2001a,
p. 335-337.
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gever zelfs getracht de praktijk een handvat te geven om het daderschap van
rechtspersonen te kunnen vaststellen. Het tweede lid bepaalde: 

‘Een economisch delict wordt onder meer begaan door of vanwege een rechts-
persoon, een vennootschap, een vereniging van personen of een doelvermo -
gen, indien het begaan wordt door personen, die hetzij uit hoofde van een
dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde handelen in de sfeer van de rechts-
persoon, de vennootschap, de vereniging of het doelvermogen, ongeacht of
deze personen ieder afzonderlijk het economische delict hebben begaan dan
wel bij hen gezamenlijk de elementen van dat delict aanwezig zijn.’

Het criterium ‘handelen in de sfeer’ was echter niet meer dan een richtsnoer. Het
tweede lid bepaalde immers wanneer een economisch delict ‘onder meer’ door
een rechtspersoon wordt begaan. De bedoeling was aan te geven wanneer een
rechtspersoon in ieder geval als dader kan worden aangemerkt. Dat naast dit
sfeercriterium nog andere mogelijkheden bestonden om tot daderschap van de
rechtspersoon te concluderen, heeft de wetgever in de MvT uitdrukkelijk uiteen
gezet: 

‘De aanneming van de mogelijkheid van een strafrechtelijk gedrag buiten die
voorwaarden om blijft open. Zo zou dit nodig kunnen zijn, indien de strafbe-
paling een zekere hoedanigheid – b.v. het zijn van ondernemer – van de dader
vereist, welke eigenschap alleen bij de rechtspersoon aanwezig is en niet bij
de handelende personen, die uit hoofde van een dienstbetrekking of uit ande-
ren hoofde in de sfeer van de rechtspersoon hebben gehandeld. Ook de omis-
siedelicten zouden wellicht tot zodanige opvatting kunnen dringen.’73

Het daderschap van rechtspersonen voor kwaliteitsdelicten en omissiedelicten
kon volgens de wetgever dus mogelijk ook op andere wijze worden vastgesteld
dan via gedragingen van natuurlijke personen in de sfeer van de rechtspersoon. 

Het sfeercriterium was ruim en diende nader ingevuld te worden. De Hoge
Raad heeft reeds in 1951 in het ATO-arrest duidelijk gemaakt dat voor daderschap
in ieder geval niet is vereist dat de uitvoeringshandeling is verricht door een
orgaan van de rechtspersoon.74 Daarmee verwierp hij de orgaantheorie als bepa-
lend criterium voor daderschap. Het orgaancriterium houdt in dat een rechtsper-
soon als dader van het strafbare feit kan worden aangemerkt, indien de gedraging
door een orgaan van de rechtspersoon is verricht en deze handelde binnen de
kring van zijn bevoegdheid. Wel zal handelen van een orgaan doorgaans dader-
schap van de rechtspersoon opleveren.75
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73. Kamerstukken II 1947/48, 603, nr. 3, p. 19.
74. HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474, m.nt. BVAR (ATO). Vgl. HR 10 november 1987, NJ 1988,

303 (Grafheuvel).
75. Zie ook Van Elst 2006, p. 425.
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In de rechtspraak is geen nadere invulling gegeven aan het sfeercriterium.76

Bovendien bestond in de literatuur over de verdere invulling en interpretatie van
het sfeercriterium verschil van mening.77 Een belangrijk punt van kritiek op art.
15 lid 2 oud WED was dat de bepaling de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
de rechtspersoon te ver zou uitbreiden.78 Deze onduidelijkheid was voor de wet-
gever reden om af te zien van het opnemen in art. 51 Sr van een met art. 15 oud
WED overeenstemmend criterium. 

Het baatcriterium 

In een arrest uit 1948 nam de Hoge Raad daderschap van een rechtspersoon aan
op grond van het zogenaamde baatcriterium.79 Dit houdt in dat een rechtspersoon
dader is, indien de voordelen (baat) van het delict ten goede komt aan de rechts-
persoon. In het V&D-arrest had de chef van de meubelafdeling, in dienst van
V&D, een ameublement verkocht voor een hogere prijs dan wettelijk was toege-
staan. De Hoge Raad heeft bepaald dat de rechter op grond van dit handelen kon
beslissen dat V&D dit ameublement had verkocht ‘nu dit kon strekken om de NV
in haar bedrijf dienstig te zijn’. In de literatuur is communis opinio dat dit crite-
rium geen algemene gelding heeft en niet beslissend is, maar dat het wel als een
sterke indicatie voor strafbaarheid kan worden gezien.80

De ijzerdraadcriteria

In de literatuur is verdedigd dat de criteria uit het in 1954 gewezen IJzerdraad-
arrest, dat handelt over het functioneel daderschap van een natuurlijk persoon, bij
de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon een belangrijke rol (die-
nen te) spelen.81 Het ging in dit arrest om een economisch delict dat door een
ondergeschikte was gepleegd in het kader van een eenmanszaak. Voor de vraag of
de eigenaar van de eenmanszaak als dader van het economische delict kon wor-
den aangemerkt, moest volgens de Hoge Raad worden vastgesteld of hij (de ver-
dachte) erover kon beschikken of de verboden handelingen al dan niet zouden
plaatsvinden (het beschikkingscriterium) en hij het plaatsvinden van die hande-
lingen heeft aanvaard of placht te aanvaarden (het aanvaardingscriterium). 

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad deze criteria expliciet gebruikt om
het daderschap van een rechtspersoon vast te stellen. In het Tweede visserij-arrest
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76. Zie Kist 1966, p. 27 en Torringa 1984, p. 55.
77. Zie o.a. Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 46-47; Röling 1957, p. 18-19; Mulder 1954.
78. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 18.
79. HR 27 januari 1948, NJ 1948, 197, m.nt. Pompe (V&D).
80. Van Elst 1997, p. 26. Zie ook Roef 2001a, p. 337-338.
81. HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 (IJzerdraad); Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p.

151; Mulder & Doorenbos 2002, p. 41; Van Strien 1996, p. 86; Torringa 1984, p. 91; Torringa
1988, p. 25; Wortel 1987, p. 38-57; Hendriks & Wöretshofer 2002, p. 119-120; Brants & De
Lange 1996, p. 47; De Hullu 2003, p. 175. Vgl. De Hullu 2006, p. 162-166.
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uit 1981 was de vraag aan de orde of de eigenaar van een visvaartuig (een ven-
nootschap onder firma) art. 2 Beschikking vangstbeperking andere zeevissoorten
dan tong en schol 1978 had overtreden.82 De Hoge Raad besliste dat uitoefening
van de visserij ook geschiedt door degene die als eigenaar bewerkstelligt dat met
het vaartuig de visserij in strijd met dat verbod wordt uitgeoefend. Hiervan is
sprake als de vennootschap ‘erover vermocht te beschikken of die handelingen al
dan niet zouden plaatsvinden en deze behoorden tot de zodanige welker plaats-
vinden blijkens de feitelijke gang van zaken door de verdachte werd aanvaard of
placht te worden aanvaard.’ Ook in het discriminerende disco-arrest uit 1992 heeft
de Hoge Raad de ijzerdraadcriteria gebruikt voor de vaststelling van het dader-
schap van (wederom) een vennootschap onder firma voor discriminatie in de zin
van art. 429quater Sr.83

In andere arresten (tot aan het Zijpe-arrest) zijn de ijzerdraadcriteria echter
niet (expliciet) ingezet voor het bepalen van het daderschap van de rechtsper-
soon.84 Vaak heeft de Hoge Raad alleen vastgesteld dat de rechtspersoon dader is
van het strafbare feit. Een voorbeeld betreft het Boorplatform-arrest uit 2001,
waarin een onderneming werd vervolgd voor het vanaf een mijnbouwinstallatie
in zee lozen van olie (een overtreding van art. 49a van het Mijnreglement conti-
nentaal plat). De lozing was feitelijk verricht door onderaannemer Neddrill 3. In
de overwegingen van het hof over het daderschap van de onderneming zijn de
ijzerdraadcriteria min of meer terug te lezen.85 Hoewel de Hoge Raad het oordeel
van het hof heeft gesanctioneerd, laat de overweging ruimte voor andere wijzen
van toerekening van de gedraging aan de rechtspersoon dan de ijzerdraadcriteria.

In de literatuur zijn bezwaren geuit tegen toepassing van de ijzerdraadcriteria
voor het vaststellen van daderschap van rechtspersonen. Eén van de bezwaren is
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82. HR 1 juli 1981, NJ 1982, 80 (Tweede Visserij).
83. HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413, m.nt. ’t Hart (Discriminerende disco).
84. Zie o.a. HR 24 mei 1977, NJ 1978, 330 (Nicotinezuur); HR 7 februari 1984, NJ 1984, 527; HR

16 de cember 1986, NJ 1987, 321 (Slavenburg II); HR 10 november 1987, NJ 1988, 303
(Grafheuvel); HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414.

85. HR 13 november 2001, JOR 2002, 26, m.nt. Koopmans (Boorplatform). Hof: ‘De werkzaam-
heden die door de Neddrill 3 werden uitgevoerd, zijn voor rekening en in opdracht van ver-
dachte verricht. Verdachte had de leiding en de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor deze
werkzaamheden, zoals blijkt uit de volgende feiten en omstandigheden (...). (...) Uit voormel-
de feiten en omstandigheden leidt het hof af dat verdachte vermocht te beschikken over de wijze
waarop de boorwerkzaamheden werden verricht en dat zij de wijze waarop deze werkzaamhe-
den werden verricht ook placht te aanvaarden (mijn curs.; SdV). Immers, zij hield via haar
company representative toezicht op de boorwerkzaamheden, liet zich door de driller van
Neddrill dagelijks voorlichten over de gang van zaken en bracht daarover rapport uit aan de
toezichthoudende instantie en de vergunninghouder.’ In cassatie was tegen deze overweging
opgekomen. De Hoge Raad verwerpt het beroep: ‘In de (...) overweging van het Hof ligt als
diens oordeel besloten dat het bewezenverklaarde in zee lozen van olie, althans van een olie-
houdend mengsel, aan de verdachte kan worden toegerekend. Dat oordeel geeft geen blijk van
een onjuiste rechtsopvatting. Het is voorts niet onbegrijpelijk. Voor een verdere toetsing is in
cassatie geen plaats.’ Gritter (2003, p. 348-349) wijst er op dat het hof de ijzerdraadcriteria
evenwel niet betrekt op de verboden gedraging (lozing van olie) maar op de werkzaamheden
in het kader waarvan de lozing heeft plaatsgevonden.
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dat de criteria oorspronkelijk zijn ontwikkeld voor de beoordeling van de straf-
baarheid van de functionele dader-natuurlijke persoon. Een samenval van criteria
(en van aansprakelijkheid) met de rechtspersoon acht Knigge niet wenselijk,
omdat dit kan leiden tot te weinig ruimte om tot daderschap van de rechtspersoon
te kunnen concluderen.86 Ook volgens ’t Hart is het bezwaarlijk dat de ijzer-
draadcriteria worden gehanteerd voor vaststelling van het daderschap van de
rechtspersoon, de aansprakelijkheid van de functionele dader en van die van de
feitelijke leidinggever. Volgens ’t Hart is de hantering van dezelfde criteria bij
rechtsfiguren die zo verschillend zijn niet onproblematisch en deze kan ook op
uiteenlopende wijze functioneren, wat zich met name voordoet bij het aanvaar-
dingscriterium.87 De Hullu is daarentegen van mening dat toepassing van verge-
lijkbare criteria voor een functionaris en een rechtspersoon wel in de rede ligt als
het slechts toevallig is of de verantwoordelijke persoon een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is, zoals in het IJzerdraad-arrest.88

Het belangrijkste bezwaar tegen toepassing van de ijzerdraadcriteria betreft
het aanvaardingscriterium.89 Sommige auteurs hebben verdedigd dat het criteri-
um subjectief uitgelegd moet worden, namelijk dat daarin een soort (voorwaar-
delijk) opzet moet worden gelezen.90 Aanvaarding zou een zekere bewustheid
ver eisen.91 In geval van een overtreding wordt dan echter een extra eis aan het
daderschap van rechtspersonen gesteld. Maar ook bij misdrijven leidt de aan-
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86. Knigge 1992a, p. 150. Vergelijkbare criteria voor de functionele dader-natuurlijke persoon en
voor de feitelijk leidinggever juicht Knigge echter toe: de aansprakelijkheid van een
leidinggevende mag volgens hem niet afhangen van ‘de “toevallige” juridische constructie van
het bedrijf.’ Deze moet juist worden bepaald door de persoonlijke betrokkenheid bij het begane
feit. Zie ook Van Woensel 1993, p. 104, die zich bij dit standpunt aansluit voor zover het
economische delicten betreft. 

87. HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413, m.nt. ’t Hart. Bij functioneel daderschap van de eigenaar
van een eenmanszaak betekent dit dat deze een zekere wetenschap heeft gehad van de gedra-
gingen. Ten aanzien van het daderschap van rechtspersonen geldt volgens hem dat de hoogste
leiding niet op de hoogte hoefde te zijn om toch tot aanvaarding door de rechtspersoon te kun-
nen concluderen. Vgl. Kessler 1997, p. 243.

88. De Hullu 2003, p. 183 en 2006, p. 167. Zie ook Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 532
en 543; Rozemond 2006, p. 50-51 en Kessler 2007, p. 212-213.

89. Zie voor een uitvoerig betoog tegen het aanvaardingscriterium Kessler 1997, p. 238-246. Ook
over de inhoud van het beschikkingscriterium bestaat onduidelijkheid. Om aan het beschik-
kingscriterium (machtscriterium) te voldoen, hoeft er geen sprake te zijn van een formeel
dienstverband met de handelende natuurlijke personen. De rechtspersoon moet feitelijke zeg-
genschap hebben. Over de vraag wanneer hiervan sprake is, bestaat in de literatuur discussie.
Torringa (1984, p. 94) hanteert bijvoorbeeld een objectieve interpretatie: aan het criterium is
zijns inziens voldaan als de rechtspersoon zeggenschap kàn uitoefenen, besluiten kàn nemen.
Van Strien (1991, p. 282-283) daarentegen bepleit een meer subjectieve interpretatie: aan het
criterium is voldaan wanneer blijkt dat de rechtspersoon onvoldoende maatregelen heeft getrof-
fen ter voorkoming van de verboden gedraging. Zie over (de relativering van) het aanvaar-
dingscriterium in geval van functioneel daderschap van natuurlijke personen: Wolswijk 2001,
p. 1088-1114.

90. Wortel 1987, p. 52 e.v.; Van Woensel 1993, p. 96-97; Van Elst 1997, p. 34.
91. Wortel 1987, p. 52.
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vaardingseis tot problemen, omdat ergens in de organisatie opzet moet kunnen
worden gelokaliseerd en geconstrueerd.92 Vanwege de bewijsmoeilijkheden die
ontstaan door een dergelijke subjectieve uitleg, is door andere auteurs gepleit
voor een zekere objectivering van het aanvaardingscriterium. Van aanvaarding is
sprake wanneer wordt nagelaten naar behoren te beschikken terwijl men wist dat
strafbare feiten zouden kunnen plaatsvinden93, of wanneer er onvoldoende toe-
zicht is om de verboden gedraging te voorkomen.94 Ook zou aanvaarding uit de
bedrijfsvoering of uit de bedrijfspolitiek kunnen worden afgeleid.95 Volgens
Gritter volgt een subjectieve uitleg van het aanvaardingscriterium niet dwingend
uit de overwegingen in het IJzerdraad-arrest.96

Er zijn ten slotte ook auteurs die afschaffing van het aanvaardingscriterium
hebben bepleit ten gunste van andere criteria. Zo zou volgens Kessler het criteri-
um ‘het beleid van de rechtspersoon’ moeten worden gebruikt.97 Volgens Roef en
De Roos zijn de ijzerdraadcriteria niet geschikt voor de vaststelling van het dader-
schap van de rechtspersoon, omdat deze slechts het probleem verleggen: er moet
nog steeds worden gezocht naar natuurlijke personen binnen de organisatie om
aan de criteria te voldoen.98 Ook Knigge heeft er op gewezen dat bij toepassing
van de criteria steeds een vorm van schuld bij de leiding of bij alle werknemers
van de rechtspersoon moet worden bewezen.99 De rechtspersoon zal veelal niet
aan die criteria voldoen, met name in geval van een grote en meer complexe orga-
nisatie. Daderschap van rechtspersonen moet daarom objectiever worden bena-
derd: bepalend zou moeten zijn of het gedrag in het maatschappelijk verkeer
onder de wetsbepaling valt, aldus Knigge. Op dit standpunt kom ik hierna nog
terug. 

298

92. Brants & De Lange 1996, p. 48-51. Volgens Wortel (1987, p. 54) is aanvaarding door één of
meer organen van de rechtspersoon vereist. Torringa (1984, p. 86 en 1988, p. 34) meent daar -
entegen dat de verboden handelingen verricht moeten zijn in het kader van de bedrijfspolitiek
van de rechtspersoon, terwijl deze ook de baten ervan trekt. Volgens hem moet er altijd een
besluitvormingselement zijn te vinden in het handelen van de rechtspersoon. Zie instemmend
ook De Hullu 2006, p. 165-166.

93. Brants & De Lange 1996, p. 49, noot 7.
94. Volgens Strijards gaat het bij aanvaarding om een ‘uiterlijke indruk’ die de rechtspersoon in

zijn opstelling maakt, wat niet hetzelfde is als besluiten te accepteren of bewust of billijkend
aanvaarden. Strijards 1988, p. 72-76.

95. Zie onder andere Van Elst 1997, p. 34. Zie ook De Hullu 2003, p. 177. 
96. De overwegingen van de Hoge Raad laten volgens hem ruimte voor de opvatting dat het aan-

vaarden door de eigenaar ook uit de feitelijke gang van zaken kan worden afgeleid: Gritter
2003, p. 218-219.

97. Kessler 1997, p. 230-246. Zie ook Van Strien 1991, p. 285, die stelt dat voldoende is dat de
verboden gedraging waarvoor de rechtspersoon verantwoordelijk wordt gesteld kan worden
gezien als een uitvloeisel van het beleid van de rechtspersoon. Nadeel van een dergelijk crite-
rium is echter dat gedrag, dat niet past in het beleid van de rechtspersoon, maar wel in over-
eenstemming is met de feitelijke gang van zaken, niet als gedrag van de rechtspersoon kan wor-
den aangemerkt, hetgeen niet wenselijk is: Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 50.

98. Roef & De Roos 1998, p. 86. Zie ook Roef 2001, p. 341-342, die pleit voor de bedrijfsvoe-
ringsschuld als criterium.

99. Knigge 1997, p. 18 en 19.
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Het criterium normale bedrijfsvoering

Een objectiever criterium voor de vaststelling van daderschap van de rechtsper-
soon is door de Hoge Raad in het Rode vloeistof-arrest uit 1993 gebruikt, name-
lijk de ‘normale bedrijfsvoering’.100 In casu was de rechtspersoon overtreding van
art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ten laste gelegd, omdat er
zonder vergunning een schadelijke rode vloeistof (furazolidon) via een pijp in een
nabij gelegen sloot was geloosd. In hoger beroep was aangevoerd dat de rechts-
persoon niet als strafbare dader kan worden aangemerkt, omdat niet aan de ijzer-
draadcriteria zou zijn voldaan. Het hof heeft het verweer verworpen, ‘aangezien
gesteld noch aannemelijk is geworden dat het ten laste gelegde gepleegd zou zijn
door een persoon die niet handelde binnen het kader en onder verantwoordelijk-
heid van de rechtspersoon.’ De Hoge Raad geeft in rechtsoverweging 7.2 aan hoe
de uitspraak van het hof moet worden begrepen:

‘...dat de lozing van de schadelijke rode carcinogene vloeistof Furazolidon,
die tijdens de normale produktieprocessen in het bedrijf van verdachte pleegt
te ontstaan en die in het kader van de normale bedrijfsvoering gedurende een
aantal dagen via een lozingspijp van het bedrijf plaatsvond in een bij dit
bedrijf gelegen sloot, moet gelden als een handeling die aan de verdachte dient
te worden toegerekend. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsop-
vatting en is toereikend gemotiveerd.’ 

Uit de door de Hoge Raad genoemde omstandigheden die toerekening aan de
rechtspersoon rechtvaardigen, blijkt een zeer nauwe samenhang tussen de gedra-
ging (lozing van de rode vloeistof) en de bedrijfsactiviteiten c.q. bedrijfsvoering.
Anders dan het hof laat de Hoge Raad in zijn overweging de rol van natuurlijke
personen bij de lozing geheel buiten beschouwing. Desondanks hebben sommige
schrijvers verdedigd dat in dit arrest de ijzerdraadcriteria worden toegepast; ook
uit de bedrijfsvoering kan volgens hen worden afgeleid dat aan de ijzerdraadcri-
teria is voldaan.101 Zo hebben Brants en De Lange gesteld dat het nalaten naar
behoren te beschikken in een situatie waarvan bekend is dat die potentieel gevaar-
lijk is, aanvaarding van de gevolgen impliceert.102 Volgens ’t Hart maakt het arrest
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100. HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605, m.nt. ’t Hart (Rode vloeistof). Zie ook HR 27 februari
1951, NJ 1951, 474, m.nt. BVAR (ATO), waarover Gritter 2004, p. 35.

101. Hendriks & Wöretshofer 2002, p. 120; Van Elst 1997, p. 35; Brants & De Lange 1996, p. 48-
50; Tideman 1993, p. 640. Vgl. Conclusie A-G Meijers voor het arrest. Anders Van Strien 1996,
p. 97-100, die verdedigt dat dit arrest slechts iets over het bewijs van daderschap zegt (en niet
over de criteria), namelijk dat niet uit de bewijsmiddelen hoeft te blijken dat de verboden
gedraging door de rechtspersoon is aanvaard. Zij waarschuwt er echter voor om uit één arrest
conclusies te trekken over de bewijseisen. Volgens haar kan het voor het bewijs van het dader-
schap van de rechtspersoon verschil maken of er sprake is van een zogenaamd ‘doorsnee-
geval’. In casu waren de feiten gepleegd in de normale bedrijfsvoering van de verdachte rechts-
persoon. Zie ook Kessler 1997, p. 244.

102. Brants & De Lange 1996, p. 49 (noot 7). 
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echter duidelijk dat toerekening van het gedrag van natuurlijke personen aan de
rechtspersoon via de ijzerdraadcriteria niet de enige manier is om tot daderschap
van de rechtspersoon te kunnen concluderen. Het daderschap kan ook recht-
streeks uit de bedrijfsvoering worden afgeleid. In zijn opvatting is daderschap
altijd een vorm van aansprakelijk stellen en toerekenen. Hij stelt: ‘Hier wordt
daderschap van de rechtspersoon rechtstreeks uit de bedrijfsvoering afgeleid, zon-
der terug te vallen op een bepaalde natuurlijke persoon, zodat de rechtspersoon
als dader kan worden beschouwd los van de vraag of ook een natuurlijk persoon
als dader kan worden aangewezen.’103

Volgens Gritter lijkt de normale bedrijfsvoering ook een rol te hebben
gespeeld bij de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon in het hier-
voor aangehaalde ATO-arrest uit 1951.104 In casu ging het om de vraag of de
rechtspersoon het Deviezenbesluit 1945 had overtreden. Aangezien de gedragin-
gen in kwestie – het crediteren, beschikken en betalen – behoorden tot de normale
bedrijfsuitoefening van de rechtspersoon, was niet van belang welke natuurlijke
persoon die handelingen heeft verricht. Bij handelingen die behoren tot de nor-
male bedrijfsuitoefening lijkt dus in de regel niet te hoeven blijken wie die gedra-
gingen feitelijk heeft verricht, zo concludeert Gritter.105

Ook het hiervoor besproken Boorplatform-arrest van de Hoge Raad uit 2001
zou als een toepassing van het criterium normale bedrijfsvoering kunnen worden
beschouwd. A-G Fokkens concludeert in het slot van zijn conclusie voor het
arrest: ‘Met andere woorden: de werkzaamheden van Nedrill 3 faciliteerden en
maakten deel uit van de bedrijfsvoering van verdachte.’

Opgemerkt zij ten slotte dat het criterium normale bedrijfsvoering volgens
sommigen te objectief is. Roef wijst er op dat het gevaar bestaat dat gedrag wordt
toegerekend zonder dat er sprake is van (corporatieve) verwijtbaarheid.106 Zijns
inziens zegt het criterium alleen iets over de materiële toerekeningsvraag, te
weten of de gedraging binnen de handelingssfeer van de rechtspersoon valt. De
criteria voor daderschap zouden in verband met het schuldbeginsel echter een ele-
ment van (collectieve) verwijtbaarheid dienen te bevatten.107 Voor het vaststellen
van het daderschap van rechtspersonen zou daarom het criterium van bedrijfs-
voeringsschuld moeten worden toegepast.108 Naast het feit dat toepassing van dit
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103. Noot ’t Hart bij HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605. Instemmend: De Hullu 2003, p. 178-179.
104. HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474, m.nt. BVAR (ATO).
105. Gritter 2003, p. 347.
106. Roef 2001a, p. 338-34.
107. Zie ook De Hullu 2003, p. 181 en idem 2006, p. 165-166. Volgens De Hullu dient in verband

met het schuldbeginsel reeds bij de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon een
subjectief element een rol te spelen. Een rechtspersoon beslist tot gedragingen of laat dingen
gebeuren, aldus De Hullu. Vgl. Wolswijk 2001, p. 1101-1102.

108. Dit houdt in dat gekeken moet worden of de beslissingspatronen, reeksen van beslissingen en
de praktijken binnen de rechtspersoon in causaal verband zijn te brengen met de aan de rechts-
persoon tenlastegelegde wetsovertredingen. Maar ook incidentele beslissingen of een abrupte
ommezwaai kunnen tot een corporatief delict leiden: Roef 2001a, p. 341-344. Vgl. Torringa
1984, p. 86.
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criterium ingewikkeld lijkt, werpt deze benadering mijns inziens in ieder geval
voor ordeningsdelicten te hoge drempels op bij het aannemen van daderschap van
rechtspersonen.109

Het maatschappelijk verkeerscriterium

In de literatuur is verdedigd dat voor het vaststellen van daderschap van de rechts-
persoon aansluiting zou kunnen worden gezocht bij het privaatrecht. In het in
hoofdstuk 2 reeds besproken Kleuterschool Babbel-arrest uit 1979 heeft de Hoge
Raad het maatschappelijk verkeerscriterium geïntroduceerd voor de vaststelling
of een rechtspersoon een onrechtmatige daad heeft gepleegd.110 Al in 1980 heeft
Fokkens gesteld dat dit criterium kan worden gebruikt voor het (strafrechtelijk)
daderschap van de rechtspersoon.111 Handelingen van ondergeschikten zijn vol-
gens hem alleen dan als handelingen van de rechtspersoon aan te merken, indien
deze naar verkeersopvattingen als zodanig gelden. Dit zal vooral het geval zijn bij
de zogenaamde functionele delicten. Bij andere delicten zal er een handelen,
opdracht geven of goedkeuren van een orgaan of daarmee vergelijkbare functio-
naris nodig zijn om tot de conclusie te kunnen komen dat de rechtspersoon als
dader heeft te gelden. Het maatschappelijk verkeerscriterium is in de strafrecht-
spraak ook een aantal keren expliciet gebruikt voor de vaststelling van dader-
schap van een rechtspersoon.112

Ook Knigge heeft voor toepassing van het maatschappelijk verkeerscriterium
gepleit. Hij vat het maatschappelijk verkeerscriterium echter ruimer op dan de
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109. Vergelijk Knigge 1992a, p. 149.
110. HR 16 april 1979, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel).
111. Fokkens 1980, p. 393-404. Zie ook Van Veen 1986, p. 177. Volgens Van Veen moet het gedrag

‘voortvloeien uit door de rechtspersoon genomen besluiten, dan wel als gedraging van de
rechtspersoon kunnen gelden in het maatschappelijk verkeer.’ Bij de beoordeling of het gedrag
heeft te gelden als een gedraging van de rechtspersoon spelen volgens Van Veen mede – maar
niet alleen – de ijzerdraadcriteria een rol. 

112. Hof ’s-Gravenhage 16 maart 1989, NJ 1989, 707: De rechtspersoon, die een reisbureau dreef,
werd verweten facturen valselijk te hebben opgemaakt. Volgens het hof rekende de werknemer,
die de facturen invulde, het tot zijn taak om deze valselijk op te maken als klanten daarom
vroegen om te voorkomen dat zij naar concurrenten zouden gaan. De rechtspersoon is hierdoor
in de woorden van het hof onmiskenbaar gebaat. Het hof stelt dat de gedragingen van de werk-
nemer in het maatschappelijk verkeer gelden als gedragingen van de rechtspersoon, namens
wie hij naar buiten trad. De gedragingen kunnen dan ook aan de rechtspersoon worden toege-
rekend. Ook het Hof Leeuwarden heeft in 1996 het maatschappelijk verkeerscriterium gebruikt
voor de vaststelling van het daderschap van een rechtspersoon. Een samenvatting van de nade-
re bewijsoverwegingen van het hof, waarin het maatschappe lijk verkeerscriterium wordt
gehanteerd, zijn te vinden in HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367, r.o. 4.5.4 (Pikmeer II). In het
gepubliceerde arrest van het hof staan deze overwegingen niet vermeld (Hof Leeuwarden 12
november 1996, M en R 1997, 1). In cassatie heeft de Hoge Raad in rechtsoverweging 4.5.4
melding gemaakt van een nadere bewijsoverweging (9.1) van het hof. In cassatie is tegen deze
overweging opgekomen, echter aan beoordeling van het middel is de Hoge Raad niet toegeko-
men. Zie ook Rb. Rotterdam 31 januari 2005, LJN AS4414. 
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uitleg die daaraan in het privaatrecht (en door Fokkens) wordt gegeven. Zoals in
hoofdstuk twee is gebleken, wordt het maatschappelijk verkeerscriterium in het
privaatrecht gebruikt voor de beantwoording van de vraag of een door een ander
verrichte (al dan niet individualiseerbare) gedraging (of kennis) als eigen gedra-
ging (of kennis) aan de (rechts)persoon kan worden toegerekend. Knigge heeft
echter een ruimere opvatting over het maatschappelijk verkeerscriterium en de
daarmee gepaard gaande toerekening. Zijns inziens zou het criterium moeten
worden gebruikt voor de vaststelling van daderschap van rechtspersonen, van
functioneel daderschap van natuurlijke personen èn van het fysieke daderschap
van natuurlijke personen.113 Hij stelt dat steeds moet worden vastgesteld dat het
gedrag van de verdachte voldoet aan de delictsomschrijving. De vraag naar het
daderschap van een persoon – rechtspersoon èn natuurlijk persoon – is dus een
vraag naar de betekenis van de wetstekst, waarbij in aanmerking moet worden
genomen wat de wetgever met de strafbaarstelling voor ogen stond. De vraag of
een (rechts)persoon de delictsomschrijving heeft vervuld, is dan ook een kwestie
van toerekening. Daarbij gaat het om de – strafrechtelijk gezien – redelijke toe-
rekening.114 Er mag van worden uitgegaan dat de wetgever aansluiting heeft
gezocht bij de in de samenleving levende verkeersopvattingen, aldus Knigge. Als
gedraging van de rechtspersoon heeft dan ook te gelden wat daaronder volgens
het in het maatschappelijk verkeer gehanteerde spraakgebruik moet worden ver-
staan.115 Daarbij wijst hij erop dat de grammaticale interpretatiemethode in het
strafrecht wel een hele belangrijke, maar niet de enige interpretatiemethode is.116

Hoeveel waarde toekomt aan het spraakgebruik zal per delictsomschrijving ver-
schillen. 

De factoren die bepalen of de feitelijke constellatie heeft te gelden als een
gedraging van de rechtspersoon, zijn delictsgebonden. Objectieve factoren vol-
staan veelal op bijvoorbeeld het terrein van het ordeningsstrafrecht, aangezien dit
een maatschappelijk gebied bestrijkt waarin de rechtspersoon als actor veelvuldig
optreedt. Relevante factoren kunnen zijn: de activiteiten van de rechtspersoon, de
taak en bevoegdheid van de handelende persoon en het belang (voordeel) van de
rechtspersoon.117 Bij delicten uit het ‘klassieke’ strafrecht ligt een grammaticale
interpretatie, waarbij daderschap van de rechtspersoon op grond van de verkeers-
opvattingen wordt vastgesteld, niet in de rede.118 Subjectieve factoren zullen op
de voorgrond staan; in die situaties kunnen de ijzerdraadcriteria toepassing vin-
den. Dat geldt ook in het geval het strafbare feit niet past binnen de normale
(bedrijfs)activiteiten van de rechtspersoon. Dat de ijzerdraadcriteria geen alge-
mene gelding hebben, maar dat de delictsomschrijving bepalend is voor de crite-
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113. Knigge 1992a, p. 128-154.
114. Knigge 1992a, p. 130-131.
115. Knigge 1996, p. 14.
116. Knigge 1996, p. 15; zie ook Hazewinkel-Suringa/Remmelink1996, p. 73-80.
117. Knigge 1992a, p. 148.
118. Knigge 1996, p. 16, noot 8.
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ria in het concrete geval, illustreert Knigge ook aan de hand van het Nicotinezuur-
arrest.119 In dit arrest werd een rechtspersoon vervolgd voor het aanwezig hebben
van gehakt met een te hoog gehalte aan nicotinezuur. Dat de rechtspersoon de
aanwezigheid daarvan zou hebben aanvaard, is volgens Knigge voor het dader-
schap niet vereist, omdat voor een gedraging als aanwezig hebben van goederen
doorgaans de machtsrelatie tot die goederen beslissend is.120

Knigge beschouwt het maatschappelijk verkeerscriterium als theoretisch
kader. Het criterium moet nader worden ingevuld. Het maatschappelijk verkeers-
criterium leidt tot een meer casuïstische benadering. De andere in de literatuur en
jurisprudentie ontwikkelde criteria, zoals de ijzerdraadcriteria en het baatcriteri-
um, kunnen binnen het maatschappelijk verkeerscriterium hun waarde behou-
den.121 Bovendien verwacht hij dat het bezwaar, dat het criterium betrekkelijk
vaag is, in de toekomst minder groot zal zijn omdat meer ervaring wordt opge-
daan met de rechtspersoon als dader in het strafrecht.122 Het Rode vloeistof-arrest
uit 1993 is volgens Knigge een toepassing van het maatschappelijk verkeerscrite-
rium. Niet de subjectieve gezindheid van de bedrijfsleiding, maar objectieve fac-
toren waren bepalend voor de vraag of er sprake was van een gedraging van de
rechtspersoon. Er werd ‘in het kader van de normale bedrijfsvoering’ door mid-
del van een pijp ‘van’ het bedrijf geloosd. Knigge kwalificeert de uitspraak als
een machtswoord, maar wel de enige juiste beslissing die de Hoge Raad had kun-
nen nemen; het gebeurde is volgens normaal spraakgebruik immers niet anders
aan te merken dan als gepleegd door het bedrijf. 

Verschillende criteria

Volgens sommige schrijvers kan het daderschap van rechtspersonen niet aan de
hand van één algemeen geldend criterium, zoals het maatschappelijk verkeerscri-
terium, worden vastgesteld, maar moet worden gewerkt met verschillende crite-
ria. 

Zo vindt Van Strien dat het maatschappelijk verkeerscriterium wel bruikbaar
is in combinatie met andere criteria en dat het in elk geval kan gelden als
ondergrens voor daderschap: daderschap zal niet snel worden aangenomen indien
de handeling in het maatschappelijk verkeer niet als gedrag van de rechtspersoon
kan worden aangemerkt.123 Volgens haar moeten verschillende criteria in
combinatie met elkaar worden gehanteerd.124 Bij niet-functionele delicten dienen
de ijzerdraadcriteria te worden toegepast. Naast de aard van het delict kunnen
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119. HR 24 mei 1977, NJ 1978, 330 (Nicotinezuur).
120. Knigge 1992a, p. 141-142. Vgl. Wolswijk 2001, p. 112-114.
121. Knigge 1992a, p. 131.
122. Knigge 1996, p. 16.
123. Van Strien 1991, p. 279-280. Zie ook Van Woensel 1993, p. 92, die zich bij de kritiek van Van

Strien aansluit en Roef 2001a, p. 334-335 en 339. 
124. Van Strien 1991, p. 288 en 301.
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andere factoren van invloed zijn op de te trekken grenzen, zoals de aard, structuur
en werkzaamheden van de onderneming.125

Ook Vellinga-Schootstra en Vellinga hebben aangevoerd dat het daderschap
van rechtspersonen niet kan worden vastgesteld aan de hand van één algemeen
geldend criterium. Daderschap is afhankelijk van een aantal factoren, met name
de aard van de norm en de strekking van de regeling.126 Voor actieve gedragingen
moeten de ijzerdraadcriteria worden toegepast, voor passieve gedragingen niet.
Doorslaggevend is of het gedrag past binnen de feitelijke werkzaamheden van de
rechtspersoon. De ondergrens is het maatschappelijk verkeerscriterium. Als
voorbeeld van een arrest waarin sprake was van een passieve gedraging, waarvoor
lichtere eisen gelden, noemen zij het Nicotinezuur-arrest.127

Ook De Hullu meent dat het daderschap van de rechtspersoon niet aan de hand
van één algemeen geldend criterium kan worden vastgesteld.128 Volgens hem zijn
macht en wil belangrijke aanknopingspunten voor de redelijke toerekening van
daderschap. In dat licht bezien, bieden de ijzerdraadcriteria bij functioneel da -
derschap in beginsel voldoende fundering voor daderschap. Maar bij rechtsper -
sonen kunnen ook andere benaderingen nodig zijn. Daderschap van rechtsper -
sonen kan bijvoorbeeld op basis van de bedrijfspolitiek of een bekentenis worden
vastgesteld. De omstandigheden van het geval zijn bepalend, waarbij vooral de
delictsgedraging en het type rechtspersoon (klein versus complex, centrale stu -
ring versus decentralisatie) van belang zijn. Vanwege de vaagheid en het gebrek
aan houvast lijkt hem het maatschappelijk verkeers criterium (of het criterium van
de redelijke toerekening) als overkoepelende definitie van daderschap niet wen -
selijk. Redelijke toerekenbaarheid zou wel de minimumvoorwaarde voor dader -
schap moeten zijn. Het bezwaar van de vaagheid van het criterium zou kunnen
worden verminderd door het daderschap, aangepast aan de omstan dig heden van
het geval, op meerdere wijzen te benaderen, aldus De Hullu.129
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125. Van Strien 1991, p. 301. Onder functionele delicten verstaat zij (p. 276) ‘delicten uit de sociaal-
economische sfeer waarin voorschriften worden gegeven over de manier waarop bepaalde
economische of sociale activiteiten dienen te worden uitgeoefend en die zich richten tot een
specifieke groep functionarissen.’

126. Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 46-51.
127. HR 24 mei 1977, NJ 1978, 330: De rechtspersoon Coöp-Gelderland werd als dader aangemerkt

van het (bij slagersfilialen) ter verkoop in voorraad hebben van gehakt met teveel nicotinezuur.
In casu beriep de verdachte (rechtspersoon) zich erop alles in het werk te hebben gesteld om
het verboden gedrag te voorkomen en dit gedrag niet te hebben gewild. De handelende persoon
– de chef slager – zou zich niet aan de gegeven instructies hebben gehouden. In cassatie is het
daderschap van Coöp-Gelderland uitdrukkelijk betwist met een beroep op het IJzerdraad-
arrest. De Hoge Raad oordeelde dat het bewijs van het daderschap voldoende was en verwierp
het cassatieberoep. Over dit arrest bestaan echter andere opvattingen. Zo kan de verklaring
voor de uitkomst van het arrest volgens De Hullu (2003, p. 179) in de bewijssfeer worden
gezocht: de rechtspersoon had de tenlastegelegde gedraging bekend. Zie voor andere opvattin-
gen over het arrest voorts: Fokkens 1980, p. 401; Van Woensel 1993, p. 101-102; Van Strien
1996, p. 101-102.

128. De Hullu 2003, p. 175-182. Zie ook De Hullu 2006, p. 157-168.
129. De Hullu 2003, p. 184.

HOOFDSTUK 5



Mijns inziens is de kritiek van voornoemde schrijvers op het maatschappelijk
verkeerscriterium – dat het daderschap van de rechtspersoon niet aan de hand van
één criterium kan worden vastgesteld – niet terecht. Knigge vat het criterium im -
mers als een theoretisch kader op, waarbinnen andere criteria (zoals de ijzer -
draadcriteria) een rol kunnen spelen.130 Het maatschappelijk verkeerscri te rium is
met andere woorden (ook) een multi-factorbenadering van het daderschap van de
rechtspersoon.

5.4.3 Het Zijpe-arrest: het criterium van de redelijke toerekening

Inleiding

Uit het voorgaande blijkt dat in de doctrine verschillende standpunten zijn inge-
nomen over de voorwaarden voor het aannemen van daderschap van rechtsperso-
nen. Bovendien is de gepubliceerde rechtspraak, waarin min of meer aan criteria
wordt getoetst, vrij schaars en niet eenduidig. In het Zijpe-arrest heeft de Hoge
Raad meer duidelijkheid willen verschaffen.131 Eerst ga ik in op de algemene
beschouwingen die de Hoge Raad voorafgaand aan zijn beslissing in het concre-
te geval heeft gegeven over het daderschap van de rechtspersoon en op de com-
mentaren op het arrest. Op de casus van het arrest en de uiteindelijke beslissing
kom ik daarna terug.

Het Zijpe-arrest

De Hoge Raad begint met de constatering dat art. 51 Sr weliswaar bepaalt dat een
strafbaar feit door een rechtspersoon kan worden begaan, maar dat de wet geen
maatstaven bevat voor de vaststelling van dat daderschap. Hij concludeert ver-
volgens dat uit de door hem aangehaalde wetsgeschiedenis van art. 51 Sr volgt
dat het aan de rechter is overgelaten om invulling te geven aan de eisen waaraan
moet zijn voldaan teneinde een rechtspersoon te kunnen aanmerken als dader van
een strafbaar feit. In de daarop volgende overwegingen geeft hij een nadere invul-
ling. Ik citeer:

‘3.3 Blijkens de wetsgeschiedenis kan een rechtspersoon (in de zin van art. 51
Sr) worden aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de desbe-
treffende gedraging redelijkerwijs aan hem kan worden toegerekend. Ook in
de rechtspraak is die toerekening erkend als grondslag voor het daderschap
van de rechtspersoon (vgl. onder meer HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 en
HR 13 november 2001, NJ 2002, 219).
3.4 Vervolgens rijst de vraag wanneer een (verboden) gedraging in redelijk-
heid aan een rechtspersoon kan worden toegerekend. 
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130. Zie Knigge 1992a, p. 131.
131. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe).
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Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van
het geval, waartoe mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Een
algemene regel laat zich dus bezwaarlijk formuleren. Een belangrijk oriënta-
tiepunt bij de toerekening is nochtans of de gedraging heeft plaatsgevonden
dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Een dergelijke gedraging
kan in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.
Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn
indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen: 
– het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van

een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve
van de rechtspersoon,

– de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon,
– de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitge-

oefende bedrijf,
– de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan

niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de
feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te wor-
den aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen het niet be -
trachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden
gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. Daarbij verdient
opmerking dat laatstbedoelde criteria – die zijn ontwikkeld in HR 23
februari 1954, NJ 1954, 378 en die naar het geval dat in die zaak aan de
orde was, plegen te worden aangeduid als “ijzerdraadcriteria” – weliswaar
zijn ontwikkeld met het oog op het functionele daderschap van een natuur-
lijke persoon (dus met het oog op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van
een natuurlijk persoon voor een gedraging van een andere natuurlijke per-
soon), maar dat zij in voorkomende gevallen tevens kunnen fungeren als
maatstaven voor de toerekening van een gedraging van een natuurlijk per-
soon aan een rechtspersoon (vgl. HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413).

3.5 Opmerking verdient dat het in 3.4 overwogene slechts betrekking heeft op
de vraag of de rechtspersoon kan worden aangemerkt als dader van de hem
tenlastgelegde gedraging, dus ongeacht of het een overtreding dan wel een
misdrijf betreft. Los daarvan staat de beoordeling van de aanwezigheid van
bestanddelen als opzet of schuld indien het een misdrijf betreft.’

Een open, casuïstische benadering van daderschap

Nieuw is dat de Hoge Raad zich in dit arrest voor het eerst in algemene zin heeft
uitgelaten over de grondslag voor het daderschap van de rechtspersoon, te weten
de redelijke toerekening van de gedraging. Volgens de Hoge Raad volgt de rede-
lijke toerekening als grondslag voor daderschap uit de wetsgeschiedenis van art.
51 Sr en is deze ook in de rechtspraak als grondslag erkend, waarbij hij verwijst
naar twee eerder gewezen arresten (Rode Vloeistof en Boorplatform). In deze
arresten, die hiervoor zijn besproken, is deze grondslag evenwel niet zo expliciet
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verwoord als in het onderhavige arrest.132 De Hoge Raad heeft met het criterium
van de redelijke toerekening gekozen voor een open, casuïstische benadering van
het daderschap van rechtspersonen: de vraag wanneer de (verboden) gedraging
aan de rechtspersoon in redelijkheid kan worden toegerekend, hangt af van de
concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de
(verboden) gedraging. Een algemene regel kan daarom bezwaarlijk worden gefor-
muleerd, aldus de Hoge Raad in r.o. 3.4.133 Wel geeft hij nog een belangrijk oriën-
tatiepunt bij die toerekening, namelijk of de gedraging heeft plaatsgevonden dan
wel is verricht in de sfeer134 van de rechtspersoon, en somt hij een aantal omstan-
digheden op, die met zich kunnen brengen dat daarvan sprake is, waardoor toe-
rekening aan de rechtspersoon in beginsel mogelijk is. 

Deze open benadering van daderschap, namelijk dat daderschap afhangt van
de concrete omstandigheden van het geval waaronder de aard van de (verboden)
gedraging, vertoont overeenkomsten met het hiervoor besproken (door Knigge
verdedigde) maatschappelijk verkeerscriterium in die zin dat ook dit criterium in
het concrete geval nader dient te worden ingevuld aan de hand van verschillende
(delictsgebonden) factoren.135 Een verschilpunt is wel dat Knigge in zijn benade-
ring uitdrukkelijk de uitleg van de delictsomschrijving als vertrekpunt neemt, ter-
wijl de Hoge Raad stelt dat de vaststelling van het daderschap afhankelijk is van
de concrete omstandigheden van het geval, waaronder ook de aard van de (ver-
boden) gedraging (mijn curs.; SdV). In beide opvattingen is echter wel sprake van
een open, multi-factor benadering van het daderschap van rechtspersonen.
Verklaring voor het feit dat de Hoge Raad niet heeft gekozen voor het ‘civiel-
rechtelijke’ maatschappelijk verkeerscriterium, maar voor de ‘redelijke toereke-
ning’, hangt volgens Van Strien mogelijk samen met de andere rol die het schuld-
beginsel in het strafrecht speelt ten opzichte van het civiele recht.136 Ook De
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132. Volgens Mevis steunt het criterium zelfs helemaal niet op eerdere jurisprudentie of wetsuitleg:
Mevis 2006, nr. 4. Zie ook Van Elst 2006, p. 407-438, i.h.b. p. 417.

133. Deze open benadering van het daderschap van de rechtspersoon juicht Gritter toe: Gritter 2004,
p. 38 en Gritter 2007b, p. 59.

134. Zie in kritische zin over dit sfeercriterium (namelijk dat niet goed denkbaar is welke andere
oriëntatiepunten er zouden kunnen zijn): Mevis 2006 en Gritter 2004, p. 34-35.

135. Vgl. Rense 2005, 17 en Mevis 2006, nr. 8.
136. Van Strien 2006, p. 234-249, i.h.b. p. 236. Volgens Van Strien is een nadeel van het maat-

schappelijk verkeerscriterium dat eenzijdig de maatschappelijke betekenis van het gedrag
wordt benadrukt. Ik merk op dat het vaststellen van civielrechtelijk daderschap van de rechts-
persoon óók een toerekeningskwestie is, waarbij het antwoord op de vraag of de gedraging kan
worden toegerekend wordt bepaald door een afweging van verschillende factoren. De aard
en/of strekking van de regeling kan met zich brengen dat in het ene geval ruimer dient te wor-
den toegerekend en in het andere geval juist strikter (ik verwijs voor een nadere uiteenzetting
naar hoofdstuk 2). Het maatschappelijk verkeerscriterium zou dan ook voldoende ruimte bie-
den voor een genuanceerde benadering van het strafrechtelijke daderschap van de rechtsper-
soon, waarbij rekening kan worden gehouden met het schuldbeginsel. Knigge heeft dit mijns
inziens ook overtuigend uiteen gezet: bij delicten uit het klassieke (commune) strafrecht of
delicten gepleegd buiten de normale bedrijfsvoering zouden in verband met het schuldbegin-
sel de ijzerdraadcriteria kunnen worden toegepast, maar bij ordeningsdelicten kunnen →
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Hullu heeft op de relevantie van dit onderscheid gewezen; het gaat om de straf-
rechtelijk gezien redelijke toerekening.137 Ik wijs er op dat de strafrechtelijke
redelijkheid van de toerekening ook door Knigge bij toepassing van het maat-
schappelijk verkeerscriterium voorop is gesteld.138 Er lijkt dan ook in de benade-
ring van het daderschap van de rechtspersoon weinig verschil te bestaan tussen
het maatschappelijk verkeerscriterium zoals opgevat door Knigge en het criteri-
um van de redelijke toerekening zoals gepresenteerd in het Zijpe-arrest.139 Niet
valt uit te sluiten evenwel, dat de keuze voor het criterium van de redelijke toere-
kening is ingegeven door de discussie in de literatuur over het maatschappelijk
verkeerscriterium en het risico dat de rechter het criterium te ruim (‘civielrechte-
lijk’) zou opvatten en/of zijn beslissing onvoldoende zou concretiseren en moti-
veren door slechts te overwegen dat de gedraging in het maatschappelijk verkeer
heeft te gelden als een gedraging van de rechtspersoon.140 Winst van het Zijpe-
arrest is in ieder geval dat duidelijk is gemaakt dat de beslissing dat in redelijk-
heid kan worden toegerekend steeds aan de hand van de concrete omstandighe-
den van het geval moet worden gemotiveerd.141 Daarbij dient ook de aard van de
(verboden) gedraging in aanmerking te worden genomen. Hiermee wordt (deels)
tegemoet gekomen aan de bezwaren die tegen een casuïstische benadering in de
literatuur zijn aangedragen (o.a. vaagheid, strijd met legaliteitsbeginsel).142 Door
een expliciete en deugdelijke bewijsredenering kan aan de redelijke toerekening
inhoud worden gegeven, aldus De Hullu.143
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– gelet op het meer instrumentele karakter van deze delicten en het feit dat deze delicten juist
(ook) zijn toegesneden op de rechtspersoon – objectieve factoren voor het bepalen van
daderschap van de rechtspersoon volstaan.

137. Zie De Hullu 2003, p. 183 en 2006, p. 167.
138. Knigge 1992a, p. 130: ‘In het voorgaande ligt besloten dat iemand alleen dader kan zijn als het

delictuele gebeuren redelijkerwijs aan hem kan worden toegeschreven. De redelijkheid van de
toerekening moet bij de interpretatie van feiten en recht steeds richtsnoer zijn. Dat wil zeggen
dat het gedrag dat onder de delictsomschrijving wordt gebracht moet kunnen dienen als basis
voor strafrechtelijke toerekening. Dat gedrag moet zodanig zijn, dat daarop in redelijkheid een
strafrechtelijk verwijt kan worden gebaseerd.’

139. Zie ook De Hullu 2005, p. 287 en Mevis 2006, nr. 8, die er op wijst dat naar de vorm sprake
is van een model van rechtsvorming en rechtsontwikkeling dat als zodanig vooral in het civie-
le recht voorkomt, waarmee niet is gezegd dat ook inhoudelijk van civilisering van het straf-
recht sprake is, omdat de (on)redelijkheid van de toerekening in beide rechtsgebieden op
geheel verheel verschillende criteria kan steunen.

140. Vgl. De Hullu 2005, p. 287-288. Ook mogelijk is dat met een voor het vaststellen van de cau-
saliteit overeenstemmend criterium is gekozen; immers de vraag of sprake is van causaliteit is
een kwestie van redelijke toerekening en vereist een multi-factor benadering: vgl. Van Strien
2006, p. 236-237 en Knigge 1992a, p. 131.

141. Zie De Hullu 2006, p. 161. Zie ook Van Elst 2006, p. 418-419, die stelt dat de redelijke toere-
kening als een maatstaf/vertrekpunt ter beoordeling van het daderschap moet worden
beschouwd.

142. Zie voor deze bezwaren Mevis 2006, nr. 8. Zie ook Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p.
527. Rozemond (2007, p. 465-495) wijst er op dat casuïstiek een onlosmakelijk onderdeel is
van het materiële strafrecht en dat een casuïstische benadering op zich niet problematisch hoeft
te zijn, maar dat het zaak is dit aan de hand van een methode van rechtsvinding te doen.

143. De Hullu 2006, p. 168.
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Ik wijs er op dat de Hoge Raad met dit arrest, waarin hij een nadere uitleg en
invulling heeft gegeven aan de redelijke toerekening, in vergelijking met het pri-
vaatrecht een stap verder is gegaan; zoals in hoofdstuk twee is gebleken wordt
voor de vraag of een rechtspersoon een onrechtmatige daad heeft begaan immers
doorgaans volstaan met de constatering dat het (onrechtmatig) handelen of nala-
ten in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als onrechtmatig handelen van
de rechtspersoon. Weliswaar is hieraan in de literatuur invulling gegeven, in de
rechtspraak wordt veelal met deze ‘machtsspreuk’ volstaan. Vanuit ‘civielrechte-
lijk’ oogpunt is dit arrest mijns inziens dus (ook) inspirerend te noemen. Ik kom
daarop in het laatste hoofdstuk nog terug. 

Redelijke toerekening van de (verboden) gedraging?

Hoewel duidelijk is dat de Hoge Raad heeft gekozen voor een open, casuïstische
benadering van het daderschap van de rechtspersoon, blijkt de ‘redelijke toereke-
ning van de betreffende gedraging’ de nodige vragen op te roepen. Wat de Hoge
Raad hiermee precies heeft bedoeld is voor verschillende uitleg vatbaar, zo blijkt
uit de inmiddels in de literatuur verschenen commentaren op het arrest. 

Volgens een aantal auteurs ziet de Hoge Raad de grondslag voor het dader-
schap in de toerekening van de gedraging van een natuurlijk persoon aan de
rechtspersoon.144 De verwijzing door de Hoge Raad naar de wetsgeschiedenis van
art. 51 Sr, waarin gesproken wordt van het toerekenen van handelingen van
natuurlijke personen aan de rechtspersoon, zou er op kunnen wijzen dat de Hoge
Raad de grondslag van de redelijke toerekening opvat als een toerekening van
gedragingen van natuurlijke personen aan de rechtspersoon. Voorts overweegt de
Hoge Raad in zijn nadere uitleg over het aanvaardingscriterium dat de ijzer-
draadcriteria in voorkomende gevallen ook kunnen fungeren als maatstaven voor
de toerekening van een gedraging van een natuurlijk persoon aan een rechtsper-
soon. Dat de Hoge Raad niet zou hebben gekozen voor een rechtstreekse grond-
slag voor het daderschap van de rechtspersoon blijkt volgens annotator Mevis
onder meer uit het feit dat het daderschap niet op rechtstreeks en exclusief tot de
rechtspersoon gerichte daderschaps- en verwijtbaarheidscriteria wordt geba-
seerd.145 Deze stelling is echter betwistbaar. Uit het arrest blijkt namelijk dat er
wel andere manieren zijn om het daderschap vast te stellen dan via het toereke-
nen van gedragingen van natuurlijke personen.146 Dat het daderschap van een
rechtspersoon ook rechtstreeks kan worden vastgesteld, blijkt uit het feit dat de
Hoge Raad een aantal omstandigheden heeft genoemd waarbij voor de toereke-
ning wordt geabstraheerd van individualiseerbare gedragingen van natuurlijke
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144. Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 533; Mevis 2006, nr. 9; Van Elst 2006, p. 420-421.
Vgl. Rense 2005, p. 274-275. 

145. Mevis 2006, nr. 9.
146. De Hullu 2006, p. 163-164; Kessler 2007, p. 222.
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personen. Vooral de normale bedrijfsvoering is – naast het baatcriterium147 – een
omstandigheid (aanknopingsfactor), waarbij de gedraging rechtstreeks, los van
het handelen van individuele personen, aan de rechtspersoon als eigen gedraging
kan worden toegerekend. De Hoge Raad verwijst in zijn overweging over de
grondslag van de redelijke toerekening voor het daderschap van de rechtspersoon
ook expliciet naar het (hiervoor besproken) Rode vloeistof-arrest, waarin toere-
kening op deze wijze is geschied. De Hullu wijst er op dat in feite een gevolg
(gebeurtenis) aan de rechtspersoon wordt toegerekend.148 Het belang van deze
mogelijkheid tot vaststelling van daderschap is groot, omdat het strafbare gedrag
niet altijd tot individuele personen is te herleiden. De Hoge Raad toont hiermee
oog te hebben voor de eigen aard van de rechtspersoon als rechtssubject.
Bovendien kan nog worden gewezen op de nieuwe (aanvullende) uitleg die de
Hoge Raad aan het aanvaardingscriterium heeft gegeven, namelijk dat onder aan-
vaarden mede is begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van
de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de
gedraging. In deze uitleg van het aanvaardingscriterium is, hoewel in de ogen van
de Hoge Raad sprake is van een toerekening van een gedraging van een natuur-
lijke persoon aan een rechtspersoon, de eigen verantwoordelijkheid (zorgplicht)
van de rechtspersoon meer centraal gesteld. In de schending van die zorgplicht is
de grondslag gelegen van de toerekening van de gedraging van een natuurlijk per-
soon aan de rechtspersoon. Op de nadere uitleg van het aanvaardingscriterium
kom ik hierna nog terug.

Ook Gritter heeft zich de vraag gesteld wat de Hoge Raad met redelijke toe-
rekening heeft bedoeld. Hij komt tot de conclusie dat de redelijke toerekening als
grondslag twee vormen van toerekening omvat die lange tijd in de literatuur als
‘tegenpolen’ zijn gezien.149 Hij wijst er op dat in de literatuur discussie heeft
bestaan over de vraag of bij daderschap van de rechtspersoon (en functioneel
daderschap van een natuurlijk persoon) sprake is van het ‘toerekenen’ van een
gedraging van de ene persoon aan de ander of van een ‘aanmerken’ van een
gedraging als een gedraging van de dader (door Knigge ook wel ‘betekenisverle-
ning’ genoemd).150 In tegenstelling tot de eerste vorm, waarin de toerekening als
het ware ‘getrapt’ plaatsvindt, is in de laatste betekenis sprake van een recht-
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147. Aan dit criterium kan echter geen zelfstandige betekenis worden toegekend, zie ook de be -
spreking in de paragraaf hiervoor. Het kan slechts een bijkomend argument zijn voor dader -
schap. Zie: Van Strien 2006, p. 239-240. Dat de gedraging een nadeel oplevert, hoeft niet in de
weg te staan aan het aannemen van daderschap, aldus Van Strien die daarbij wijst op het
ziekenhuis dat is veroordeeld voor dood door schuld wegens gebrekkig functionerende
narcoseapparatuur: Rb. Leeuwarden 23 de cember 1987, NJ 1988, 981 (Ziekenhuis Sneek).

148. De Hullu 2006, p. 164.
149. Gritter 2004, p. 33-34 en Gritter 2007b, p. 47-48 en 62-65. Gritter ziet in de gekozen grond-

slag overigens ook overeenkomsten met de eerder door De Hullu weergegeven opvatting over
daderschap van de rechtspersoon en verwijst daarvoor (onder andere) naar De Hullu 2003, p.
29 en 181.

150. Zie hierover o.a. ook Wolswijk 2001, p. 1090-1097.
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streeks vaststellen van daderschap door middel van delictsinterpretatie. Uit de
woordkeuze van de Hoge Raad – hij spreekt over het toerekenen van de ‘(verbo-
den) gedraging’ – kan volgens Gritter worden afgeleid dat de vaststelling van
daderschap langs twee wegen kan geschieden, namelijk door toerekening van een
door een natuurlijk persoon gepleegd delict (verboden gedraging) en door toere-
kening van ‘een’ gedraging (zonder terug te vallen op een natuurlijk persoon).151

In dat laatste geval is er sprake van een meer rechtstreeks (eigen) daderschap van
de rechtspersoon. Als bezwaar tegen het toerekenen van een gedraging van de één
aan de ander is wel aangevoerd dat sprake zou zijn van aansprakelijkheid voor
gedrag van anderen, hetgeen niet strookt met het uitgangspunt dat strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid slechts kan bestaan voor eigen gedrag. Het arrest van de
Hoge Raad schept op dit punt duidelijkheid: óók als een door een natuurlijk per-
soon verrichte (verboden) gedraging aan hem wordt toegerekend, kan de rechts-
persoon zelf als dader van het strafbare feit worden aangemerkt. De verboden
gedraging van de natuurlijke persoon kan juridisch gezien worden ‘aangemerkt’
als gedraging van de rechtspersoon, aldus Gritter.152 De beslissing van de Hoge
Raad past aldus in de visie dat daderschap een juridisch begrip is, waarin het uit-
eindelijk steeds om (redelijke) toerekening gaat.153

Sommige auteurs vinden dat uit de overwegingen blijkt dat de Hoge Raad nog
teveel lijkt te redeneren vanuit de feitelijke gedragingen van natuurlijke personen
en te weinig rekening houdt met de eigen aard van de rechtspersoon.154 Zo is
Rense van mening dat bij de invulling van het criterium van de redelijke toereke-
ning te weinig rekening wordt gehouden met de noodzaak te redeneren vanuit de
rechtspersoon als een van de daarbij betrokken individuen losstaande entiteit. Er
zou volgens haar moeten worden gewerkt met een specifiek, van het functioneren
en organisatie van de rechtspersoon afgeleid daderschapscriterium.155 Een hande-

311

151. In de eerste situatie is sprake van een dubbel daderschap (van de handelende functionaris en
van de rechtspersoon), in de tweede situatie slechts van ‘eigen’ daderschap van de rechts -
persoon. Gritter (2007b, p. 64-65) bestempelt de eerste wijze van toerekening als ‘juridisch’
toerekenen en de tweede als een meer ‘maatschappelijk’ toerekenen, waarbij hij opmerkt dat
het uiteindelijke redelijkheidsoordeel zonder meer een gemengd karakter kan dragen, namelijk
zowel het ‘aanmerken’ als het toerekenen van de gedraging van de één aan de ander. Hij geeft
als voorbeeld het opendraaien van een kraan door een werknemer waardoor een lozing
plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering. Iedere vorm van toerekening komt
echter uiteindelijk neer op het aanmerken van een gedraging als de gedraging van de rechts -
persoon, aldus Gritter. Zie ook Kessler 2007, p. 221-222. Vgl. in kritische zin over de grond -
slag van de toerekening opgevat als toerekening van een gedraging van een natuurlijke persoon
o.a.: Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 533-534.

152. Gritter 2007b, p. 64.
153. Zie Gritter 2007b, p. 47-48. Zie over de redelijke toerekening o.a. Knigge 1992a, p. 129-131;

De Hullu 2005, p. 282 en De Hullu 2006, p. 27. 
154. Zie o.a. Mevis 2006, nr. 9; Van Elst 2006, p. 420-421. Vgl. Vellinga & Vellinga-Schootstra

2005, p. 533-535. 
155. Rense 2005, p. 274-275. Zie ook reeds: Roef & De Roos 1998, p. 81-94 en Kessler 1997, p.

246. 
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len van de rechtspersoon ziet Rense als een (actieve) bevordering van de strafba-
re gedraging en het nalaten van de rechtspersoon als het niet voorkomen van een
strafbare gedraging. Vanuit de interne organisatie van de rechtspersoon moet wor-
den beoordeeld of een rechtspersoon handelde en/of naliet. Gedrag en verwijt-
baarheid van een rechtspersoon vinden volgens Rense hun oorsprong in (gebrek
aan) beleidsvorming en ‘alignement’. Tegen een dergelijk criterium kan onder
meer156 worden ingebracht dat ook het bevorderen c.q. niet voorkomen van de
strafbare gedraging door de rechtspersoon uiteindelijk toch wordt veroorzaakt
door mensen. Hoewel de gedraging op zichzelf niet altijd tot individuele functio-
narissen te herleiden zal zijn, liggen aan beleid en organisatorische fouten uitein-
delijk beslissingen en gedragingen van natuurlijke personen ten grondslag.157 Het
baseren van daderschap op fouten in de organisatie komt met andere woorden in
feite neer op toerekening van gedrag en kennis van anderen. Een rechtspersoon
kan immers slechts door middel van natuurlijke personen feitelijk optreden.158

Daarmee is niet gezegd dat de rechtspersoon niet meer en niet wat anders is dan
(een optelsom van) de natuurlijke personen die feitelijk zijn opgetreden.159 In het
arrest komt dit als gezegd ook terug in de door de Hoge Raad gegeven mogelijk-
heden om op een meer rechtstreekse wijze het daderschap van de rechtspersoon
vast te stellen. 

Ook Van Elst vindt dat de Hoge Raad te weinig rekening houdt met het feit dat
de rechtspersoon zelf – rechtstreeks – dader kan zijn, nu voor de vaststelling van
daderschap van een groot aantal delicten de (al dan niet individualiseerbare)
gedraging van een natuurlijk persoon helemaal niet relevant is. Dit speelt vooral
bij zorgplichtbepalingen, omissiedelicten (nalaten) en delicten die een bepaalde
toestand verbieden (bijvoorbeeld het aanwezig hebben van bepaalde goederen).
Er hoeven geen gedragingen van anderen aan de rechtspersoon te worden toege-
rekend om van een gedraging van de rechtspersoon in de zin van de delictsom-
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156. Voorts lijkt – gelet op de uitleg door Rense van dit criterium – de vaststelling van daderschap
van rechtspersonen in deze benadering een ingewikkelde exercitie te worden. Bovendien vraag
ik mij af of dit criterium zeker bij overtredingen in de economische sfeer (ordeningsdelicten)
niet tot te hoge eisen aan het daderschap van rechtspersonen zal leiden; gebrek aan
beleidsvorming dient mijns inziens niet in de weg te staan aan het aannemen van daderschap
voor dergelijke delicten. Dit is met name bij kwaliteitsdelicten (gericht tot de rechtspersoon)
problematisch.

157. Een vergelijkbaar bezwaar kan overigens worden ingebracht tegen de stelling van De Hullu
(2006, p. 165) dat een rechtspersoon zich niet beweegt, maar beslist tot gedragingen of dingen
laat gebeuren. Ook het beslissen tot gedragingen geschiedt uiteindelijk door mensen, hoewel
dit in het concrete geval niet altijd te herleiden hoeft te zijn tot individuele functionarissen (het
gedrag en/of de kennis kan verspreid zijn over meerdere functionarissen). Zie voor vergelijk-
bare kritiek in verband met de toepassing van het aanvaardingscriterium op rechtspersonen:
Knigge 1992a, p. 147.

158. Zie Knigge 1992a, p. 147, noot 29, die stelt dat gedrag van natuurlijke personen (onder
omstandigheden) aan de rechtspersoon wordt toegerekend. Zie voorts Timmerman 2000a, p.
135. Zie voor de onrechtmatige daad van de rechtspersoon, in het kader waarvan ook over toe-
rekening wordt gesproken, verder hoofdstuk 2. 

159. Hierop heeft onder meer Van Strien 1996, p. 238 uitdrukkelijk de aandacht gevestigd. 
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schrijving te kunnen spreken. Bij dergelijke delicten staat de eigen verantwoor-
delijkheid van rechtspersonen voorop.160 Van Elst is op dit punt kritisch over het
Zijpe-arrest. Aangezien volgens hem het daderschap van de rechtspersoon in het
arrest als een ‘constructie’ van toerekening van een gedraging van een natuurlijk
persoon uiteen wordt gezet, blijft de gedachte onderbelicht dat de rechtspersoon
bij een groot aantal delicten zelf rechtstreeks dader kan zijn, zonder toerekening
van een gedraging van een natuurlijke persoon.161 Dit ‘eigen’ daderschap valt in
zijn optiek dus in beginsel buiten de kaders van het Zijpe-arrest. Als het dader-
schap van dergelijke delicten wel aan de hand van het Zijpe-arrest moet worden
vastgesteld, zou dit volgens hem kunnen geschieden aan de hand van de toereke-
ningsfactor ‘normale bedrijfsvoering’.162

Het is de vraag of de ‘redelijke toerekening van een gedraging’ inderdaad zo
(beperkt) moet worden uitgelegd dat deze (slechts) ziet op een constructie van
toerekening van (al dan niet individualiseerbare) gedragingen van natuurlijke per-
sonen.163 De Hoge Raad heeft zijn overweging 3.3 namelijk zo algemeen gefor-
muleerd dat het niet goed denkbaar lijkt dat deze slechts betrekking heeft op een
bepaalde categorie van strafbare feiten.164 De Hoge Raad overweegt in r.o. 3.5 ook
dat hetgeen in r.o. 3.4 is overwogen betrekking heeft op de vraag of de rechtsper-
soon kan worden aangemerkt als dader van de hem tenlastegelegde gedraging.
Voor de vaststelling van de gedraging die de rechtspersoon wordt verweten, hoe-
ven niet steeds de uitvoeringshandelingen van anderen van belang te zijn. De
Hoge Raad laat in r.o. 3.4 ook uitdrukkelijk ruimte om bij de toerekening reke-
ning te houden met de aard van de (verboden) gedraging, waarmee (ook)165 het
feit of bijvoorbeeld sprake is van een omissiedelict of verboden toestand delict
zou kunnen zijn bedoeld.166 Zoals ik hiervoor al heb gesteld, vertoont de benade-
ring van de Hoge Raad overeenkomsten met de visie van Knigge, die stelt dat het
uiteindelijk gaat om de vraag of het delictuele gebeuren aan de rechtspersoon kan
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160. Volgens Van Woensel vallen dergelijke delicten dan ook buiten het functioneel daderschap.
Functioneel daderschap is in haar opvatting nodig bij delicten waarbij een handelen wordt
verboden. 

161. Van Elst 2006, p. 420-421. Zie ook Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 533-534. 
162. Van Elst 2006, p. 436.
163. Een dergelijke uitleg zou overigens wel aansluiten bij de opvatting van onder meer Van

Woensel over functioneel daderschap van rechtspersonen en natuurlijke personen, namelijk dat
dit slechts ziet op delicten waarin een handelen wordt verboden (en de rechtspersoon kan
slechts door middel van natuurlijke personen fysiek handelen): Van Woensel 1993, p. 49-50 en
56. Zie hierover uitgebreider het volgende hoofdstuk.

164. Vgl. Mevis 2006, nr. 3.
165. De aard van gedraging wordt ook wel zo uitgelegd dat dit de mogelijkheid biedt om rekening

te houden met het aard van het delict – functioneel/economisch of commuun (klassiek) – bij
de vraag of de ijzerdraadcriteria al dan niet als omstandigheden kunnen worden meegewogen
bij de beoordeling van het daderschap van de rechtspersoon. Ik kom daarop in de volgende sub-
paragraaf terug.

166. Van Elst wijst overigens ook zelf op deze mogelijkheid: Van Elst 2006, p. 418-419. Zie ook
Mevis 2006, nr. 5.
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worden toegerekend.167 Zo opgevat, vallen voornoemde delicten wel binnen de
kaders van het Zijpe-arrest. Dat óók in geval van een omissiedelict het tenlaste-
gelegde feitencomplex, dat een nalaten in de zin van delictsomschrijving ople-
vert, als eigen nalaten aan de rechtspersoon moet kunnen worden toegerekend,
kan worden geïllustreerd aan de hand van een arrest van de Hoge Raad uit
1998.168 Het ging in casu om een werkgever die werd verweten bepaalde veilig-
heidsvoorschriften (krachtens art. 26 oud Arbeidsomstandighedenwet gesteld)
niet te hebben nageleefd. De Hoge Raad overwoog dat het oordeel van het hof,
dat en waarom het bestaan van de situatie welke in strijd was met het betreffende
veiligheidsvoorschrift aan de verdachte kon worden toegerekend, geen blijk gaf
van een verkeerde rechtsopvatting en niet onbegrijpelijk was (mijn curs.; SdV).169

Het niet-naleven van het veiligheidsvoorschrift moet dus als een nalaten van de
rechtspersoon kunnen worden aangemerkt. Daarvoor was beslissend of de werk-
gever in casu normadressaat was (en dus de rechtsplicht had om het voorschrift,
dat was geschonden, na te leven). 

Dat het gaat om de vraag of de tenlastegelegde gedraging in redelijkheid aan
de rechtspersoon kan worden toegerekend, zou ook170 kunnen verklaren waarom
de Hoge Raad in het begin van r.o. 3.4 spreekt over toerekening van een ‘(verbo-
den) gedraging’. In het Zijpe-arrest was sprake van toerekening van een verboden
gedraging. In casu werd de verdachte rechtspersoon verweten dierlijke meststof-
fen te hebben gebruikt op een perceel niet beteelde grond, terwijl die dierlijke
meststoffen niet emissie-arm waren aangewend. Dit is een overtreding van art. 5
lid 1 Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998. Onder ‘gebruiken’ wordt inge-
volge art. 1 lid 1 van dat besluit verstaan het op of in de bodem brengen van dier-
lijke meststoffen. De Hoge Raad overweegt in r.o. 4.5 dat art. 5 lid 1 zich richt tot
een ieder (mijn curs.; SdV) en dat de overtreding van dat verbod krachtens art. 51
Sr kan worden begaan door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen. De
Hoge Raad vervolgt:

‘(…) Gelet op het hiervoor onder 3 overwogene kan de verdachte (een rechts-
persoon) als dader van die overtreding worden aangemerkt indien de verboden
gedraging redelijkerwijs aan haar kan worden toegerekend.
4.6 ’s Hofs oordeel dat de in de bewezenverklaarde tenlastelegging omschre-
ven gedraging (het gebruiken – dus op of in de bodem brengen – van dierlij-
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167. Knigge 1992a, p. 129-130.
168. HR 8 december 1998, LJN ZD1320 (Naleving veiligheidsvoorschriften).
169. De Hoge Raad overweegt over die omstandigheden in r.o. 3.3: ‘Blijkens de gebezigde bewijs-

middelen heeft het Hof vastgesteld dat in de normale bedrijfsuitoefening van de verdachte, in
haar dienst zijnde werknemers onder leiding van een voorman onderhoudswerkzaamheden
hebben verricht op het dak van een gebouw, dat de vereiste veiligheidsvoorzieningen niet
waren getroffen in die zin dat de gebruikte leuningconstructies niet voorzien waren van vol-
doende geballaste consoles en dat een deel van die dakrandbeveiliging op de tweede volledige
werkdag naar beneden is gevallen, alsmede dat toen de uitvoerder nog niet op het dak was
geweest om de wijze van werken te controleren.’

170. Gritter heeft een wat andere verklaring, die ik hiervoor heb besproken.
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ke meststoffen) redelijkerwijs aan de verdachte kan worden toegerekend, is
niet naar de eis der wet met redenen omkleed. (…)’ 

Hieruit blijkt dat de vraag voorlag of een verboden gedraging (het gebruiken van
dierlijke meststoffen) in redelijkheid aan de rechtspersoon kon worden toegere-
kend. De in casu door een ander feitelijk verrichte handeling – het in de bodem
brengen van dierlijke meststoffen – is op zichzelf beschouwd reeds een verboden
gedraging. Indien daarentegen sprake is van een kwaliteitsdelict, waarin een
bepaald handelen is verboden, zal de aan de rechtspersoon toe te rekenen gedra-
ging van een natuurlijk persoon op zichzelf geen verboden gedraging zijn,
immers slechts de rechtspersoon kan hiervan dader zijn.

Tot slot zij opgemerkt, dat de Hoge Raad in r.o. 3.5 benadrukt dat de algeme-
ne beschouwingen over de grondslag en voorwaarden voor daderschap van de
rechtspersoon slechts betrekking hebben op de beantwoording van de vraag of de
rechtspersoon als dader kan worden aangemerkt van de hem tenlastgelegde
gedraging. Voor de vraag of de rechtspersoon de delictsomschrijving heeft ver-
vuld, is in geval van een misdrijf voorts vereist dat kan worden vastgesteld dat de
rechtspersoon opzet of schuld heeft. Op de vraag onder welke omstandigheden
kan worden aangenomen dat de rechtspersoon over het voor het delict vereiste
opzet dan wel schuld beschikt, ga ik in paragraaf 5.5 uitgebreider in. 

5.4.4 Toepassing van het criterium van de redelijke toerekening 

Inleiding

De toepassing van het criterium van de redelijke toerekening heeft een aantal vra-
gen in de literatuur opgeroepen. Zo is onduidelijk wat de Hoge Raad heeft
bedoeld met het sfeercriterium als belangrijk oriëntatiepunt. Zijn er nog andere
omstandigheden (oriëntatiepunten) voor toerekening dan de sfeer van de rechts-
persoon – de Hoge Raad laat deze mogelijkheid immers uitdrukkelijk open – en
zo ja: aan wat voor situaties moet dan worden gedacht? Een andere kwestie be -
treft de opsomming van vier omstandigheden, die alleen of in combinatie met
zich kunnen brengen dat sprake is van een gedraging in de sfeer van de rechts -
persoon, te weten – kort samengevat – het handelen of nalaten van een functio-
naris of derde werkzaam ten behoeve van de rechtspersoon, de (passendheid van
de gedraging in de) normale bedrijfsvoering, baat en de ijzerdraadcriteria. De
Hoge Raad heeft met zijn algemene beschouwing duidelijkheid willen scheppen
omtrent de vraag hoe daderschap van de rechtspersoon dient te worden vastge-
steld, maar vooral deze opsomming van omstandigheden is in de literatuur kri-
tisch ontvangen omdat zij veel vragen oproept. Een belangrijke vraag die volgens
een aantal auteurs beantwoording behoeft, is wat de waarde en onderlinge ver-
houding is van c.q. tussen de verschillende omstandigheden (criteria).171 Dit is
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171. Zie De Hullu 2006, p. 165; Kessler 2007, p. 213; Mevis 2006, nr. 6; Van Elst 2006, p. 435.
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vooral van belang nu de aard en reikwijdte van de omstandigheden verschillend
lijken te zijn en aldus met elkaar op gespannen voet kunnen staan. De eerste drie
omstandigheden hebben een objectief karakter, terwijl het aanvaardingscriterium
(één van de ijzerdraadcriteria) doorgaans een meer subjectief karakter wordt toe-
gedacht. Hoe dient de rechter hiermee in een concreet geval om te gaan, dient hij
tussen de omstandigheden te kiezen? En wat is de betekenis in dit verband van de
nadere uitleg die de Hoge Raad aan het aanvaardingscriterium heeft gegeven?

Aanvullende uitleg van het aanvaardingscriterium

Om met dit laatste punt te beginnen: de Hoge Raad heeft overwogen dat onder
aanvaarden mede is begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid
van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de
gedraging. Over de betekenis van deze aanvullende overweging bestaan verschil-
lende opvattingen in de literatuur. 

De Hullu ziet in de nadere uitleg van het aanvaardingscriterium een aanslui-
ting bij de bedrijfspolitiek of normale bedrijfsuitoefening. Volgens hem duidt de
aanvulling op een soort ‘bedrijfsvoeringsschuld’; ook het ontbreken van vol-
doende toezicht of controle kan leiden tot het oordeel dat de rechtspersoon
bepaald gedrag heeft aanvaard.172 Een dergelijke173 op de rechtspersoon toege-
sneden en meer objectieve uitleg van het aanvaardingscriterium is in het verleden
bepleit om tegemoet te komen aan de bezwaren die zijn aangevoerd tegen toe-
passing van een zeer subjectief opgevat aanvaardingscriterium in geval van dader-
schap van rechtspersonen (namelijk dat aanvaarden de acceptatie van het bestuur
of leidinggevenden vereist). 

Volgens Van Elst heeft de Hoge Raad met de aanvulling een eind gemaakt aan
het mogelijke misverstand dat (plachten te) aanvaarden pas zou kunnen worden
aangenomen indien vergelijkbaar strafbaar gedrag eerder heeft plaatsgevonden.174

Naast een plicht tot het treffen van maatregelen ter beëindiging van de gedraging
kan onder omstandigheden op de rechtspersoon dus ook de plicht rusten om pre-
ventieve maatregelen te treffen. Vellinga en Vellinga-Schootstra wijzen er op dat
de Hoge Raad met deze voorziening voor nalaten een belangrijke leemte in de
ijzerdaadcriteria heeft opgevuld, die wel al eerder voor feitelijk leidinggeven was
aangenomen.175
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172. De Hullu 2006, p. 162-163. 
173. Aanvaarding is ook wel uitgelegd als het nalaten naar behoren te beschikken terwijl men wist

dat strafbare feiten zouden kunnen plaatsvinden: Brants & De Lange 1996, p. 49, noot 7.
174. Van Elst 2006, p. 433-434. Zijns inziens wordt aanvaarden door deze aanvulling in feite inge-

vuld met de bedrijfspolitiek. Hij wijst er voorts op dat de vraag wat de in redelijkheid te
betrachten zorg is afhankelijk is van de omstandigheden van het geval en dat aanknopings-
punten daartoe soms in de wetgeving zijn te vinden. Anders Kessler 2007, p. 205-206.

175. Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 543. In de Slavenburg II-beschikking (HR 16 decem-
ber 1986, NJ 1987, 321) besliste de Hoge Raad dat van feitelijke leiding geven aan verboden
gedragingen onder omstandigheden kan sprake zijn indien de desbetreffende functionaris –
hoewel daartoe be voegd en redelijkerwijs gehouden – maatregelen ter voorko ming van →
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Andere auteurs menen dat de Hoge Raad met de nadere invulling de eis van
(voorwaardelijk) opzet helemaal heeft verlaten.176 Volgens Kessler is het aan-
vaardingscriterium door de uitbreiding in feite uitgeschakeld, omdat het niet lan-
ger spoort met de betekenis van aanvaarden in het normale spraakgebruik. Hij
meent dat zou kunnen worden volstaan met het beschikkingscriterium.177 Ik kom
op zijn opvatting hierna nog terug. 

Gritter komt daarentegen tot een tegenovergestelde conclusie, namelijk dat het
beschikkingscriterium door de nadere uitleg van de Hoge Raad is opgegaan in een
breder opgevat aanvaardingscriterium, dat hij het Drijfmestcriterium noemt: 

‘Als ten aanzien van een rechtspersoon wordt vastgesteld dat hij de bedoelde
zorg niet heeft betracht, dan is daarmee de beschikkingsmacht gegeven.
Immers: van een rechtspersoon die niet vermocht te beschikken over de gedra-
ging, kan niet gezegd worden dat hij niet de zorg heeft betracht die in rede-
lijkheid van hem gevergd kon worden. Een rechtspersoon kan met andere
woorden pas in redelijkheid worden afgerekend op het niet betrachten van de
nodige zorg ter voorkoming van de gedraging indien de rechtspersoon zeg-
genschap kon uitoefenen over de gedraging. Geconcludeerd kan worden, dat
de “beschikkingsmacht” in wezen is geëlimineerd als bijzondere voorwaarde
voor het kunnen aannemen van functioneel daderschap; de voorwaarde is
opgegaan in een nieuw, breder gedefinieerd aanvaardingsvereiste.’178

Ik meen evenwel dat het van belang is de zorgplicht tot het treffen van maatrege-
len (of de rechtspersoon behoort in te grijpen) te onderscheiden van de vraag of
de rechtspersoon ook in staat is om die maatregelen te treffen (of hij ook kan
ingrijpen). Pas als aan beide elementen is voldaan, kan worden gezegd dat de
rechtpersoon het plaatsvinden van de gedragingen – door na te laten maatregelen
te treffen ter beëindiging of voorkoming daarvan – heeft aanvaard.179 Door uit te
gaan van één algemeen ‘Drijfmestcriterium’ dreigt dit onderscheid onder te
sneeuwen. Dit anders kunnen en behoren te handelen, impliceert dat de rechts-
persoon verwijtbaar heeft gehandeld. De ijzerdraadcriteria bevatten dus een sub-
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deze ge dra gingen achter wege laat en be wust de aan merke lij ke kans aan vaardt dat de ver boden
ge dra gingen zich zul len voordoen. Op deze rechtspraak kom ik in hoofdstuk 6 uitgebreid terug.

176. Zie o.a. Gritter 2007b, p. 56; Gritter 2007c, p. 68; Kessler 2004, p. 107; Van Strien 2006, p.
241-243.

177. Ook Rozemond (2006, p. 50) bepleit beschikkingsmacht als bepalend criterium voor dader-
schap van de rechtspersoon (en ook voor feitelijk leidinggeven en functioneel daderschap) te
gaan hanteren.

178. Gritter 2007c, p. 69-70.
179. Ik merk op dat óók indien wordt uitgegaan van de ‘normale’ uitleg van het aanvaardingscrite-

rium – dat een zekere bewustheid is vereist – het aanvaarden van het plaatsvinden van de gedra-
gingen zal impliceren dat ook aan het beschikkingscriterium is voldaan. De combinatie van
reële zeggenschap (beschikkingsmacht) en wetenschap (zorgplicht tot ingrijpen) maakt dat de
rechtspersoon de rechtsplicht heeft om maatregelen te treffen ter beëindiging van het plaats-
vinden van de strafbare gedragingen. Door geen maatregelen te treffen (na te laten) aanvaardt
de rechtspersoon het plaatsvinden van deze gedragingen en dit impliceert beschikkingsmacht.
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jectief element. Het nieuwe aanvaardingscriterium bergt overigens wel een zeke-
re objectivering in zich. De zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon in een
concreet geval kan worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedra-
ging kan zijn gegrond op de voorzienbaarheid dat de gedragingen zich zouden
kunnen voordoen (mede gelet op de aard van de gedraging in relatie tot de aard
van de activiteiten van de rechtspersoon), maar ook op wettelijke regels die een
zorgplicht opleggen.180

Verhouding tussen de verschillende ‘omstandigheden’; drie opvattingen

Opvatting 1: de ijzerdraadcriteria zijn soms van toepassing

Aangezien de ijzerdraadcriteria in tegenstelling tot de andere door de Hoge Raad
genoemde omstandigheden een element van verwijtbaarheid bevatten, rijst de
vraag wat de verhouding tussen deze omstandigheden is. In de literatuur bestaat
over de rol van de ijzerdraadcriteria bij de vaststelling van daderschap van rechts-
personen verschil van mening. Met een aantal auteurs meen ik dat het aanneme-
lijk lijkt dat de ijzerdraadcriteria slechts in bepaalde gevallen van toepassing zijn
en dat de inzet waarschijnlijk (mede) afhankelijk is van de aard van de gedraging
en van de aard van het delict.181 Voor deze stelling zijn in de overwegingen van
de Hoge Raad argumenten te vinden. 

Uit de overweging in het Zijpe-arrest blijkt in ieder geval expliciet dat het
belang van de ijzerdraadcriteria voor de vaststelling van daderschap van de rechts-
persoon dient te worden gerelativeerd. Niet alleen is het vervullen van deze crite-
ria slechts één van de omstandigheden op grond waarvan daderschap zou kunnen
worden aangenomen (de overweging van de Hoge Raad staat immers vol met voor-
behouden), ook uit het slot van r.o. 3.4 blijkt dat de ijzerdraadcriteria niet steeds
toegepast dienen te worden: de Hoge Raad stelt dat zij ‘in voorkomende gevallen’
tevens kunnen fungeren als maatstaven voor de toerekening van ‘een gedraging
van een natuurlijk persoon’ aan een rechtspersoon. Hij verwijst daarbij nog naar
het Discriminerende disco-arrest uit 1992, waarin die ijzerdraadcriteria zijn toege-
past. De ijzerdraadcriteria hoeven bijvoorbeeld niet te worden gebruikt indien er
sprake is van een gedraging die niet of moeilijk is te herleiden tot een natuurlijk
persoon, zoals milieuverontreiniging. In dat geval komt de omstandigheid ‘nor-
male bedrijfsvoering’ in beeld als aanknopingsfactor voor toerekening.182 De Hoge
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180. Zie ook Van Elst 2006, p. 434 die een aantal voorbeelden noemt. Vgl. voorts HR 22 augustus
2006, NJ 2006, 484, JIN 2006, 410, m.nt. Kessler (Exploitatie zwembad).

181. Zie Van Elst 2006, p. 435-437; Van Strien 2006, p. 245-248. Zie ook Vellinga & Vellinga-
Schootstra 2005, p. 535-536, die betogen dat de aard en strekking van de regeling steeds –
ongeacht de rechtsvorm – doorslaggevend dienen te zijn bij de vaststelling van het daderschap. 

182. Het mogelijke verweer dat de rechtspersoon de nodige zorg heeft betracht ter voorkoming van
de gedraging (de door de Hoge Raad gegeven aanvulling op het aanvaardingscriterium), is
mijns inziens in die situatie dan ook geen bewijsverweer, maar dient in het kader van de straf-
baarheid van de dader als schulduitsluitingsgrond te worden behandeld. Anders: Gritter 2007c,
p. 67-70. Vgl. Kessler 2007, 206-207.
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Raad verwijst in zijn arrest expliciet naar het (hiervoor besproken) Rode vloei-
stof-arrest, waarin toerekening op deze grondslag is geschied. Indien de niet of
minder goed individualiseerbare (tenlastegelegde) gedraging past in de normale
bedrijfsvoering, kan in beginsel worden gesproken van een gedraging in de sfeer
van de rechtspersoon. De passendheid ziet op de nauwe verwevenheid tussen de
aard van de (verboden) gedraging en de activiteiten van de rechtspersoon.183 De
aard van de gedraging – al dan niet individualiseerbaar – is dus een omstandig-
heid die van invloed kan zijn op de toerekening. Dat de aard van de gedraging van
belang is voor de toerekening heeft de Hoge Raad in het begin van zijn overwe-
ging (en apart van de andere omstandigheden) vermeld.184

Aan de aard van de gedraging kunnen ook andere aspecten worden onderschei-
den die bepalend zouden kunnen zijn voor de vraag of toepassing van de ijzer-
draadcriteria is geïndiceerd, namelijk of de verweten gedraging een handelen dan
wel nalaten betreft (actief of passief gedrag) en of sprake is van een ordenings-
delict dan wel commuun delict.185

Om met dit laatste onderscheid te beginnen: Van Strien en Van Elst bepleiten
een dergelijke differentiatie naar delict (voor functionele c.q. economische delic-
ten gelden de ijzerdraadcriteria niet).186 Uit de verwijzing naar het Discrimine -
rende disco-arrest, waarin sprake was van de schending van een commuun (klas-
siek) delict, zou kunnen worden afgeleid dat de aard van het delict bepalend is
voor de toepassing van de ijzerdraadcriteria.187 Ik breng in herinnering dat ook
Knigge heeft verdedigd dat de aard van het delict (ordeningsdelict of klassiek
delict) van belang kan zijn voor het antwoord op de vraag of een gedraging in het
maatschappelijk verkeer heeft te gelden als gedraging van de rechtspersoon.
Vanwege de aard van commune delicten – het doel is vergelding en de fysieke
gedraging staat meer op de voorgrond – is het verdedigbaar om strengere eisen te
stellen aan de toerekening. Door toepassing van de ijzerdraadcriteria wordt hier-
aan voldaan, omdat een subjectief element (aanvaarding) al bij het vaststellen van
het daderschap van de rechtspersoon aan de orde komt. Bij ordeningsdelicten kan
de gedraging in beginsel op grond van objectieve omstandigheden worden toege-
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183. Hierbij is de aard van het delict ook van belang. Met name ordeningsdelicten (functionele,
economische delicten) zullen deze nauwe samenhang kunnen vertonen, zie hierna.

184. Over de uitleg van deze passage bestaat echter verschil van mening, zie o.a. Vellinga &
Vellinga-Schootstra 2005, p. 535-536; Kessler 2007, p. 209-211.

185. Zie voor een bespreking van deze opties onder andere Kessler 2007, p. 209-211 en Vellinga &
Vellinga-Schootstra 2005, p. 535-536.

186. Van Strien 2006, p. 247-249 en Van Elst 2006, p. 435-436. Vgl. Kessler 2007, p. 210.
187. Dat de ijzerdraadcriteria ook zijn toegepast in het Kabeljauw-arrest (HR 1 juli 1981, NJ 1982,

80, m.nt. Van Veen, ook wel Tweede Visserij-arrest genoemd), waarin sprake was van een eco-
nomisch delict, staat mijns inziens aan het aannemen van dit onderscheid niet in de weg. Gelet
op het feit dat deze uitspraak vrij oud is en niet door de Hoge Raad in zijn arrest van 2003 is
genoemd, zou ik hieraan niet teveel gewicht willen toekennen. Anders: Kessler 2007, p. 210. 
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rekend.188 Volgens Van Strien is naast het meer administratieve karakter van der-
gelijke delicten van belang dat schuld bij dergelijke delicten veelal grotendeels
geobjectiveerd wordt.189 Als meer objectieve omstandigheden in het Zijpe-arrest
kunnen de eerste drie door de Hoge Raad genoemde omstandigheden worden
aangemerkt, te weten het handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van
een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de
rechtspersoon, de passendheid van de gedraging in de normale bedrijfsvoering
van de rechtspersoon190 en/of het dienstig zijn geweest van de gedraging in het
door de rechtspersoon uitgeoefende bedrijf. 

Ook de aard van de tenlastgelegde gedraging kan met zich brengen dat de
ijzerdraadcriteria niet voor toepassing in aanmerking komen. Eerder heb ik al
besproken dat voor bepaalde delicten – bijvoorbeeld delicten die een nalaten, de
schending van een zorgplicht of een bepaalde toestand verbieden – het dader-
schap meer rechtstreeks, los van gedragingen van natuurlijke personen kan wor-
den vastgesteld.191 Volgens Knigge is het aanvaardingscriterium niet aan de orde
indien de aard van het delict met zich brengt dat voor de vervulling van de delicts-
omschrijving geen fysieke gedragingen zijn vereist, bijvoorbeeld als sprake is van
een verboden toestand-delict. Doorgaans is dan slechts beslissend of de rechts-
persoon normadressaat is en beschikkingsmacht had. Dit is een kwestie van uit-
leg van de delictsomschrijving; wat wordt de rechtspersoon precies verweten?192

Een goede illustratie biedt een arrest van de Hoge Raad uit 2004 inzake de opslag
van explosieven op Schiphol.193 In casu had een derde op één van de platforms op
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188. Zie bijvoorbeeld Rb. Groningen 25 oktober 2007, LJN BB6505, waarin een rechtspersoon is
veroordeeld wegens het medeplegen van een overtreding van een voorschrift gesteld krachtens
art. 32 Arbowet 1998 opzettelijk begaan door een rechtspersoon en waarin beslissend werd
geacht dat de in de dagvaarding omschreven gedragingen voortvloeien uit de normale
werksfeer van de rechtspersoon en vallen onder haar normale bedrijfsvoering. De gedragingen
omvatten met name organisatorische en procesmatige fouten die zijn gemaakt, waardoor de
explosie (ten gevolge waarvan werknemers zijn overleden/gewond geraakt) zich heeft kunnen
voordoen, en dit zijn naar het oordeel van de rechtbank fouten die de rechtspersoon in zijn
geheel kunnen worden toegerekend.

189. Van Strien 2006, p. 246-247. Zie ook De Jong 1999, p. 831.
190. Volgens De Hullu (2006, p. 165) lijkt evenwel het aanvaardingscriterium eveneens terug te

komen in de omstandigheid van de passendheid in de normale bedrijfsvoering.
191. Zie voor een voorbeeld waarin het daderschap wegens schending van een zorgplicht recht-

streeks is vastgesteld: Hof Amsterdam 27 juni 2007, NBStraf 2007, 343 (NorthWest Airlines).
In casu is een vliegmaatschappij veroordeeld wegens schending van art. 4 lid 1 Vreemdelin -
gen  wet 2000, dat bepaalt dat de vervoerder, door wiens tussenkomst de vreemdeling aan een
buitengrens of binnen het grondgebied van Nederland wordt gebracht, de nodige maatregelen
neemt en het toezicht houdt dat redelijkerwijs van hem kan worden gevorderd om te voorko-
men dat door de vreemdeling niet wordt voldaan aan artikel 3, eerste lid, onder a (geen geldig
reisdocument en/of visum). 

192. Zie Vellinga & Vellinga-Schootstra (2005, p. 535-536) over het belang van het centraal stellen
van de aard en strekking van de (verboden) gedraging bij de uitleg van de delictsomschrijving.

193. Zie bijvoorbeeld HR 9 maart 2004, LJN AN9919 (Schiphol). Zie voorts reeds HR 24 mei 1977,
NJ 1978, 330 (Nicotinezuur) en HR 21 november 1995, NJ 1996, 452, m.nt. Knigge (Ver -
huurder van laadbakken).
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de luchthaven explosieve stoffen opgeslagen, hetgeen in strijd is met de aan
Schiphol verleende Wm-vergunning. Beslissend voor daderschap van Schiphol
was volgens de Hoge Raad niet of Schiphol als drijver van de inrichting zeggen-
schap had over de gedraging van het plaatsen van de stoffen, maar of zij directe
zeggenschap en verantwoordelijkheid had over het laten weghalen van de stoffen.
Er is weliswaar een fysieke gedraging door een ander verricht (het plaatsen van
de explosieven), maar deze is voor de vervulling van de delictsomschrijving niet
relevant. De aard van de tenlastegelegde (verboden) gedraging – handelen, nala-
ten, aanwezig hebben – kan dus met zich brengen dat aan toepassing van de ijzer-
draadcriteria niet wordt toegekomen. Mijns inziens zou dit ook kunnen gelden
voor de andere door de Hoge Raad genoemde omstandigheden, die met zich kun-
nen brengen dat sprake is van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon.
Mogelijk ziet het oriëntatiepunt ‘sfeer van de rechtspersoon’ op de kwestie of
gedragingen van anderen als eigen handelingen van de rechtspersoon kunnen
worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft het ook over gedragingen die hebben
plaatsgevonden dan wel zijn verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Voor omis-
siedelicten, zorgplichtdelicten e.d. zouden dan andere oriëntatiepunten (dan het
sfeercriterium) kunnen gelden, zoals de vraag of de rechtspersoon beschikkings-
macht had over het feit.194 Dit zou ook overeen komen met hetgeen in art. 15 lid
2 (oud) WED was bepaald.195 Op de vraag hoe het daderschap van de rechtsper-
soon van culpose gevolgsdelicten (bijvoorbeeld dood door schuld) zou moeten
worden vastgesteld, ga ik in de volgende paragraaf over opzet en schuld van
rechtspersonen in. Bijzonderheid bij culpose gevolgsdelicten is namelijk dat de
aanwezigheid van schuld voor de vaststelling van het daderschap bepalend is.

Opvatting 2: ‘exit’ het aanvaardingscriterium 

Kessler leidt uit het Zijpe-arrest en de daarna verschenen rechtspraak – waaron-
der het hiervoor besproken Schiphol-arrest – af, dat de Hoge Raad beschikkings-
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194. Zie voor de rol van de aard van de tenlastgelegde gedraging – handelen, nalaten, aanwezig
hebben – ook nog het verschil tussen HR 22 juni 2004, NJ 2004, 441 (Exploitatie tankstation),
waarin de eigenaar van een tankstation werd veroordeeld voor het drijven van een inrichting
waarbij niet werd voldaan aan één van de voorschriften voor een tankinstallatie (nalaten) en
waarvoor beschikkingsmacht bepalend werd geacht en het vonnis van Rb. Leeuwarden 8 maart
2007, LJN BA0200 (Brand Drachten). In deze laatste zaak is een rechtspersoon onder meer
veroordeeld voor het handelen in strijd met art. 2 Regeling scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen (RSEGH), dat is gericht tot de drijver van de inrichting, door PCB-
houdende olie niet gescheiden te houden van andere afvalstoffen (dit krachtens art. 8.44 lid 1
Wm gestelde voorschrift is ingevolge art. 1a onder 1 WED een economisch delict). Voor de
vraag of de rechtspersoon dit kwaliteitsdelict heeft begaan, onderzoekt de rechtbank of de
rechtspersoon de stoffen heeft gemengd en daartoe gebruikt zij alle criteria die in het Zijpe-
arrest zijn genoemd, inclusief de ijzerdraadcriteria. Ik teken aan dat de rechtbank op dit laatste
punt (ijzerdraadcriteria) mijns inziens te hoge eisen stelt aan het aannemen van daderschap,
omdat het een ordeningsdelict betreft. 

195. Zie ook Van Elst 2006, p. 418-419.
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macht over het feit mogelijk beslissend (en voldoende) acht voor het aannemen
van functioneel daderschap (van de rechtspersoon en de natuurlijk persoon).196

Ook Rozemond bepleit om in geval van daderschap van de rechtspersoon (en van
feitelijk leiding geven en functioneel daderschap) beschikkingsmacht centraal te
stellen.197

Ik meen dat deze conclusie niet op grond van de rechtspraak kan worden
getrokken en dat een dergelijk criterium evenmin wenselijk is. Zoals uit het voor-
gaande mag blijken, heeft het feit dat in het Schiphol-arrest de beschikkings-
macht beslissend was voor het daderschap van de rechtspersoon mijns inziens te
maken met de aard van de gedraging. Dit kan ook verklaren waarom het voor de
vaststelling van daderschap geen verschil maakt of de verdachte een rechtsper-
soon dan wel een natuurlijk persoon is.198 Het is een rechtstreeks daderschap,
voor de vaststelling waarvan de (fysieke) gedragingen van anderen niet relevant
zijn. Dat het aanvaardingscriterium geen toepassing vindt, is dus niet zo verwon-
derlijk. Dit zegt echter niets over de toepasselijkheid van de ijzerdraadcriteria
voor andere gevallen. De Hoge Raad laat in het Zijpe-arrest daarover geen mis-
verstand bestaan; deze criteria kunnen bepalend zijn voor de toerekening van de
gedraging. Ook uit de concrete beslissing in het Zijpe-arrest zelf kan mijns
inziens niet worden afgeleid dat de Hoge Raad beschikkingsmacht voldoende
acht. In casu werd de verdachte rechtspersoon (Z BV) vervolgd voor het feit dat
door onbekenden drijfmest was uitgereden en niet was ondergewerkt op een stuk
grond dat de verdachte in opdracht van de eigenares (A BV) beheerde. Die grond
werd in opdracht van de verdachte feitelijk beheerd door C.S.D., die in loondienst
was van A BV. Volgens de Hoge Raad had het hof de vraag of de verboden gedra-
ging (het gebruiken van dierlijke meststoffen) aan de verdachte rechtspersoon
kon worden toegerekend ten onrechte bevestigend beantwoord:

‘(…) De bewijsmiddelen en hetgeen het Hof daarnaast nog heeft vastgesteld
in zijn hiervoor onder 4.3 weergegeven overwegingen bieden onvoldoende
steun voor dat oordeel, in aanmerking genomen dat het Hof niet heeft vastge-
steld welke taken en bevoegdheden het aan de verdachte opgedragen beheer
inhielden, gelet op de relatie tussen haar en de eigenares en opdrachtgeefster
A. BV en de bij die laatstgenoemde BV in dienst zijnde “feitelijke beheerder”
C.S.D.’

Het hof had onder meer overwogen dat het rechtens tot de taak van een beheer-
ster van de landerijen behoort ervoor te waken dat die landerijen worden beheerd
overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Dit gaat de Hoge Raad een stap te
ver: eerst moet worden vastgesteld wat die beheerstaken precies inhielden, voor-
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196. Kessler 2007, p. 215-217.
197. Rozemond 2006, p. 50-51.
198. Zie de – ook door Kessler (2007, p. 218) genoemde – tankstationarresten: HR 4 november

2003, LJN AL6171, JM 2004, 119, m.nt. Koopmans (natuurlijk persoon) en HR 22 juni 2004,
NJ 2004, 441, JM 2004, 120, m.nt. Koopmans (rechtspersoon).
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al nu er nog een feitelijk beheerder was die in dienst was van de BV-eigenares.199

Volgens Kessler zou hieruit kunnen worden afgeleid dat als de taken en bevoegd-
heden van de verdachte zodanig waren dat hem zeggenschap over het feit toe -
kwam, het feit hem zou kunnen worden toegeschreven, ook in geval de drijfmest
door een onbekende derde is uitgereden.200 Inderdaad laat de overweging ruimte
voor het aannemen van daderschap van de rechtspersoon indien onduidelijk is
wie de handeling precies heeft verricht. Reële beschikkingsmacht over het plaats-
vinden van de gedraging lijkt mij in zo’n geval evenwel onvoldoende voor dader-
schap. Mijns inziens dient óók vast komen te staan of de rechtspersoon voldoen-
de maatregelen heeft getroffen om de gedraging te voorkomen, dus of hij het
plaatsvinden van de gedraging (van die onbekende derde) heeft aanvaard. Door -
gaans zijn voor een milieudelict als het onderhavige objectieve omstandigheden
voldoende om daderschap vast te stellen, maar in casu zijn de eerste drie omstan-
digheden uit het Zijpe-arrest niet aanwezig. Een strenger toerekeningscriterium
komt dan voor toepassing in aanmerking.201 Dat geldt ook voor delicten die als
klassieke (commune) delicten kunnen worden beschouwd (de delicten uit het
Wetboek van Strafrecht). Vooral voor delicten die niet passen in de normale
bedrijfsvoering en/of een nauwe samenhang vertonen met de activiteiten van de
rechtspersoon ligt het niet voor de hand de toerekening slechts aan de hand van
beschikkingsmacht te bepalen. In dat geval is het – in verband met het schuldbe-
ginsel – redelijk om met het aanvaardingscriterium te werken. 

Het voorstel om het beschikkingscriterium als beslissend criterium te gaan
werken, leidt mijns inziens dus tot een te ruim daderschap in bepaalde gevallen.
Een ander bezwaar is dat óók het beschikkingscriterium nadere invulling in het
concrete geval behoeft; het is op zichzelf te grofmazig. Men komt dan toch weer
uit op de omstandigheden die de Hoge Raad in het Zijpe-arrest heeft opgesomd202

en dan rijst de vraag waarom niet gewoon kan worden gewerkt met de aanwijzin-
gen die de Hoge Raad heeft gegeven? De ijzerdraadcriteria vervullen voor bepaal-
de gevallen – gedragingen niet in de normale bedrijfsvoering, handelen van een
onbekende derde, klassieke delicten – de belangrijke functie dat niet té snel aan
de rechtspersoon kan worden toegerekend. 

Opvatting 3: de ijzerdraadcriteria dienen beslissend te zijn

Er zijn ten slotte ook auteurs die juist de ijzerdraadcriteria bepalend (willen) laten
zijn voor het daderschap van de rechtspersoon. De Hullu vindt de onduidelijkheid
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199. Van Elst (2006, p. 437) meldt dat het Hof ’s-Gravenhage na terugverwijzing de verdachte
rechts persoon alsnog heeft vrijgesproken: Hof ’s-Gravenhage 20 april 2005, rolnr. 22/004955/
03. Opmerkelijk is volgens hem onder meer dat het Hof niets heeft vastgesteld omtrent de
inhoud van de taken en bevoegdheden van het aan verdachte opgedragen beheer.

200. Kessler 2007, p. 216. En enigszins voorzichtiger over de al dan niet toepasselijkheid van de
ijzerdraadcriteria: Kessler 2004, p. 109-110.

201. Het gaat naar mijn oordeel in ieder geval te ver om het uitrijden van drijfmest door een onbe-
kende derde als een gedraging in de normale bedrijfsuitoefening te kwalificeren.

202. Hierop wijst Rozemond zelf ook: 2006, p. 50-51.
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over de relatie tussen de criteria uit het Zijpe-arrest een argument voor een dui-
delijker keuze voor één criterium.203 Volgens hem moet de vaststelling van het
daderschap van de rechtspersoon vanwege het schuldbeginsel al een subjectief
element bevatten en het aanvaardingscriterium spreekt hem dan ook aan. Een der-
gelijke benadering doet echter de door hem anderzijds bepleite flexibiliteit van de
benadering van daderschap teniet. Bovendien leidt deze benadering tot een te
beperkt daderschap bij ordeningsdelicten, vooral als dit kwaliteitsdelicten zijn, nu
dergelijke delicten juist min of meer (ook) zijn geschreven voor rechtspersonen.
Aldus worden – ook in vergelijking met de positie van de natuurlijke persoon als
dader – te hoge eisen aan het daderschap van de rechtspersoon gesteld. De crite-
ria voor de vaststelling dat de rechtspersoon een bepaalde gedraging heeft
begaan, behoeven niet steeds een element van verwijtbaarheid te bevatten. Risico-
aansprakelijkheid van de rechtspersoon is niet aan de orde, omdat de verwijt-
baarheid (ook) bij de derde materiële vraag – is de dader strafbaar? – aan de orde
komt. 

Ook de opvatting van Gritter lijkt uiteindelijk neer te komen op een toepas-
sing van de ijzerdraadcriteria. Gritter ziet de redelijke toerekening als een argu-
mentenafweging, waardoor niet bij voorbaat kan worden gezegd welke omstan-
digheden in een concrete casus doorslaggevend zijn voor het aannemen van
daderschap.204 De opsomming betreft omstandigheden die in een specifieke casus
gevonden kunnen worden en die daderschap kunnen opleveren. Deze omstandig-
heden kunnen zijns inziens zowel argumenten vóór als tegen het aannemen van
daderschap opleveren; de rechter dient in het concrete geval deze argumenten
tegen elkaar af te wegen, aldus Gritter. Wel kent hij aan één van de omstandighe-
den – het aanvaardingscriterium – in vergelijking met de andere genoemde
omstandigheden een bijzondere positie toe.205 De uitleg die de Hoge Raad aan dit
criterium heeft gegeven, brengt volgens Gritter met zich dat een geslaagd beroep
op zorgvuldig gedrag leidt tot vrijspraak. Daderschap kan in zijn ogen dan niet
meer worden aangenomen op grond van één van de andere omstandigheden. Een
beroep op afwezigheid van alle schuld (avas) wegens zorgvuldig gedrag is zijns
inziens dan ook in het licht van de uitleg van de Hoge Raad een beroep op een
daderschapsuitsluitingsgrond. De uitleg die Gritter op dit punt aan het arrest
geeft, heeft tot gevolg dat de ijzerdraadcriteria alsnog de ondergrens voor dader-
schap (kunnen) vormen, weliswaar met de kanttekening dat de verdachte zich
expliciet op het ontbreken van verwijtbaarheid (wegens zorgvuldig gedrag) zou
moeten beroepen. Als het beroep op zorgvuldig gedrag immers niet slaagt, is aan
de ijzerdraadcriteria voldaan! Uit het feit dat de ijzerdraadcriteria als één van de
omstandigheden worden genoemd, blijkt echter dat zij volgens de Hoge Raad niet
in alle gevallen als maatstaven voor de toerekening van toepassing zijn. De con-
crete omstandigheden van het geval kunnen met zich brengen dat een bepaalde
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203. De Hullu 2006, p. 165.
204. Gritter 2007b, p. 61 en Gritter 2007c, p. 68-70.
205. Gritter 2007b, p. 56-62.

HOOFDSTUK 5



omstandigheid (criterium) niet in aanmerking komt. In die gevallen dat de ijzer-
draadcriteria niet van toepassing zijn maar andere omstandigheden wèl tot de
vaststelling van daderschap zouden leiden, brengt een succesvol beroep op afwe-
zigheid van alle schuld wegens zorgvuldig gedrag straffeloosheid van de dader
met zich en zal de rechter de rechtspersoon moeten ontslaan van alle rechtsver-
volging. In Gritters visie is de rechtspersoon echter geen dader. Hoewel er in
beide benaderingen geen veroordeling volgt, zijn er wel verschillen. Zo kan
slechts op grond van feitelijke leiding geven worden vervolgd en bestraft indien
de rechtspersoon als dader kan worden aangemerkt en ook voor vervolging
wegens deelneming is vereist dat er een strafbaar grondfeit is (zie voor de vereis-
ten nader hoofdstuk 6). 

Vaststelling van daderschap in geval van deelneming

In het volgende hoofdstuk geef ik een korte schets van de verschillende deelne-
mingsvormen. Op deze plaats wil ik alvast ingaan op de vraag of het door de
Hoge Raad in het Zijpe-arrest gepresenteerde criterium van de redelijke toereke-
ning en de invulling daarvan ook van toepassing is in geval de rechtspersoon als
deelnemer aan een strafbaar feit wordt vervolgd. Het Zijpe-arrest laat daar op
zichzelf wel ruimte toe, aangezien de Hoge Raad in r.o. 3.5 overweegt dat zijn
algemene beschouwing betrekking heeft op de vraag of de rechtspersoon kan
worden aangemerkt als dader van de hem ten laste gelegde gedraging. Ook
medeplegers, uitlokkers en doen plegers zijn immers daders (de medeplichtige is
geen dader). Na het Zijpe-arrest zijn er slechts enkele uitspraken gepubliceerd
waarin een rechtspersoon wegens medeplegen is vervolgd. 

In het Touwtjesmethode-arrest uit 2005 moest de Hoge Raad oordelen over de
vraag of sprake was van medeplegen van een economisch delict door een rechts-
persoon.206 In casu was de rechtspersoon (een reder) ten laste gelegd dat hij op de
Noordzee tezamen en in vereniging met anderen, met een vissersvaartuig met
sleepnetten had gevist, terwijl aan deze netten voorzieningen waren aangebracht
die de mazen in enig deel van deze netten konden versperren en/of de feitelijke
afmetingen daarvan konden verkleinen, (doordat touwtjes waren bevestigd aan de
netten). Het treffen van deze voorzieningen is als overtreding strafbaar gesteld in
art. 3 lid 1 onder f van de (op art. 3a lid 1 Visserijwet 1963 gebaseerde) Regeling
technische maatregelen 2000. Het hof heeft geoordeeld dat de in de tenlasteleg-
ging omschreven gedraging in redelijkheid aan verdachte kan worden toegere-
kend. De Hoge Raad overweegt dat de verbodsbepaling zich tot een ieder richt en
dat de overtreding van dat verbod krachtens art. 51 Sr kan worden begaan door
zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zoals de verdachte. De verdachte
rechtspersoon kan als medepleger van die overtreding worden aangemerkt indien
het feit aan haar, als medepleger, redelijkerwijze kan worden toegerekend, aldus
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206. HR 29 maart 2005, LJN AR7619, JIN 2005, 241, m.nt. Kessler (Vissen met touwtjesmethode).
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de Hoge Raad. Vervolgens overweegt hij dat het oordeel van het hof aldus moet
worden verstaan dat het feit aan de verdachte kan worden toegerekend in boven-
bedoelde zin en dat dat oordeel geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting
en evenmin onbegrijpelijk is in aanmerking genomen ’s-hofs vaststellingen die
daarop neerkomen dat:

‘(i) het uitoefenen van de zeevisserij tot de normale bedrijfsvoering van de
verdachte behoort en dat in dat kader anderen, de bemanningsleden, ingevol-
ge de tussen hen en de verdachte bestaande rechtsverhouding met behulp van
de viskotter van de verdachte en mede ten behoeve van haar de zeevisserij
(feitelijk) hebben beoefend; 
(ii) op de in de bewezenverklaring genoemde dag verscheidene bemannings-
leden de netten visklaar hebben gemaakt, waarbij touwtjes zijn aangebracht,
alvorens de schipper heeft bevolen de netten in het water te laten zakken,
welke werkwijze al gedurende de hele reis werd toegepast (...) en welke – ver-
boden – wijze van vissen mede de verdachte dienstig is geweest, nu het Hof
aannemelijk heeft geacht dat daardoor meer vis kan worden gevangen.’

De Hoge Raad hanteert in dit arrest dus het criterium van de redelijke toereke-
ning, maar betrekt dit wel uitdrukkelijk op de vraag of het feit aan de rechtsper-
soon als medepleger redelijkerwijze kan worden toegerekend. Volgens de Hoge
Raad gaat het dus – evenals in het Zijpe-arrest – om redelijke toerekening, maar
past hij nu ook de omstandigheden uit het Zijpe-arrest toe? In de eerste alinea (i),
waarin de vaststellingen van het hof zijn samengevat, zou het tweede Zijpe-crite-
rium kunnen worden gelezen, te weten de passendheid van de gedraging in de
normale bedrijfsvoering.207 In dat geval zou de Hoge Raad volgens Kessler een
ruimere uitleg aan de omstandigheid ‘normale bedrijfsvoering’ hebben gegeven
dan in het Rode vloeistof-arrest, immers in (i) wordt slechts overwogen dat de
zeevisserij tot de normale bedrijfsvoering behoort en niet het vissen volgens de
touwtjesmethode (verboden gedraging).208 Kessler wijst er op dat het daderschap
ingevolge het Zijpe-arrest op een combinatie van omstandigheden kan worden
gebaseerd en deze combinatie was in casu mogelijk nu de – verboden – wijze van
vissen mede de rechtspersoon dienstig is geweest. Volgens Kessler zou de expli-
ciete verwijzing naar het zijn van medepleger er echter ook op kunnen duiden dat
de invulling die de Hoge Raad aan de daderschapsgronden uit het Zijpe-arrest
geeft, wordt beïnvloed doordat het gaat om medeplegen.209 Het is zijns inziens
denkbaar dat de onder (i) vermelde omstandigheden als een grondslag worden
gezien voor de voor medeplegen vereiste ‘bewuste samenwerking en gezamenlij-
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207. Zie Kessler 2005, nr. 8 en Van Strien 2006, p. 238-239.
208. In deze zin: Van Elst 2006, p. 19.
209. Zie zijn noot nr. 9 onder het arrest in JIN 2005, 241. 
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ke uitvoering’.210 Voor deze uitleg pleit dat de Hoge Raad zijn overweging duide-
lijk in twee onderdelen heeft opgesplitst.211 De onder (ii) genoemde omstandig-
heden kunnen als een toepassing van het eerste en derde criterium uit het Zijpe-
arrest worden gezien, namelijk het handelen van een derde ten behoeve van de
rechtspersoon en het baatcriterium.212 Opmerkelijk is nog dat het hof het dader-
schap mede had gebaseerd op de ijzerdraadcriteria. Die zijn niet terug te vinden
in de overwegingen van de Hoge Raad. De aard van het delict – een economisch
delict – zou dit kunnen verklaren. 

De ijzerdraadcriteria hebben wel een rol gespeeld bij de vaststelling door het
Hof ’s-Hertogenbosch van het medeplegen door een bouwbedrijf en een gemeen-
te aan een aantal strafbare feiten. In casu hadden de gemeente en het bouwbedrijf
in het kader van de ontwikkeling van een sportpark fiscale constructies opgezet
teneinde minder belasting te hoeven betalen, waardoor de fiscus is benadeeld. Het
bouwbedrijf is veroordeeld voor het medeplegen met de gemeente van het opzet-
telijk doen van een valse belastingaangifte. De gemeente is daarnaast nog ver-
oordeeld voor het medeplegen met een belastingadviseur van valsheid in
geschrifte.213 De beoordeling heeft zich – behalve op de vraag of sprake is van
medeplegen – vooral geconcentreerd op de vraag of het opzet van natuurlijke per-
sonen (ambtenaren en anderen) redelijkerwijs aan de rechtspersoon kan worden
toegerekend. Deze toerekening heeft plaatsgevonden met behulp van de omstan-
digheden uit het Zijpe-arrest. Volgens de Hoge Raad is het oordeel van het hof dat
op grond van de door hem vastgestelde omstandigheden van het geval, de fei-
telijke betrokkenheid van de ambtenaren van verdachte bij de gang van zaken
daaronder begrepen, bij verdachte sprake is geweest van voorwaardelijk opzet
onjuist, noch onbegrijpelijk.214 Op de vaststelling van opzet en schuld kom ik in
de volgende paragraaf terug. 

Tot slot wijs ik nog op een vonnis uit 2007 van de Rechtbank Groningen,
waarin een rechtspersoon is veroordeeld voor het medeplegen van het opzettelijk
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210. Aangezien het een overtreding (en geen misdrijf) betreft en de medepleger zich daarom niet
bewust hoeft te zijn van het zich voordoen van de omstandigheden die de handeling strafbaar
maken, zou het volgens Kessler (2005, nr. 9) voldoende kunnen zijn dat vast is komen te staan
dat het vissen past in de normale bedrijfsvoering en niet het vissen volgens de touwtjes -
methode.

211. Bovendien wordt in (i) overwogen dat het hof heeft vastgesteld dat het uitoefenen van de zee-
visserij tot de normale bedrijfsvoering van de verdachte behoort, terwijl het volgens het Zijpe-
arrest moet gaan om de vraag of de tenlastgelegde gedraging past in de normale bedrijfsvoe-
ring.

212. Maar het is ook mogelijk dat de Hoge Raad met de onder (i) genoemde omstandigheid heeft
gedoeld op het eerste Zijpe-criterium (handelen of nalaten van iemand ten behoeve van de
rechtspersoon) en met de onder (ii) genoemde omstandigheid op het derde criterium (baat).

213. Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2006, LJN AU9253 en AU9261. Een andere rechtspersoon is
vrijgesproken, omdat de rechtspersoon slechts betrokken is geweest bij de inschrijving van het
betreffende project en niet is komen vast te staan dat een werknemer van de rechtspersoon op
de hoogte was van of enige feitelijke betrokkenheid heeft gehad bij de ten laste gelegde aan-
giftes: Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2006, LJN AU9259.

214. HR 29 april 2008, LJN BB8977, NBStraf 2008, 206 (Fraude Gemeente Etten-Leur).
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overtreden van een voorschrift gesteld krachtens art. 32 Arbowet 1998.215 In casu
waren twee werknemers overleden en was één werknemer gewond geraakt als
gevolg van een explosie op een locatie waarop de rechtspersoon (werkgeefster)
arbeid liet verrichten. Er waren op de locatie allerlei veiligheidsvoorschriften met
betrekking tot de arbeid niet nageleefd. Voor het oordeel dat de in de dagvaarding
omschreven gedragingen redelijkerwijs aan de rechtspersoon zijn toe te rekenen,
acht de rechtbank beslissend dat deze gedragingen voortvloeien uit de normale
werksfeer van de rechtspersoon en vallen onder de normale bedrijfsvoering. De
gedragingen omvatten met name organisatorische en procesmatige fouten die zijn
gemaakt, waardoor de explosie zich heeft kunnen voordoen en die fouten kunnen
de rechtspersoon in zijn geheel worden toegerekend, aldus de rechtbank.216 Eerst
ná de overweging dat de rechtspersoon als dader kan worden aangemerkt, stelt de
rechtbank vast dat er sprake is van medeplegen, hetgeen volgens haar kan worden
afgeleid uit de contractuele verhouding met de andere rechtspersoon. De expli-
ciete overweging van de Hoge Raad in het Touwtjesmethode-arrest – dat rechts-
persoon als medepleger kan worden aangemerkt indien het feit aan haar als
medepleger redelijkerwijze kan worden toegerekend – is niet door de rechtbank
gebruikt, overigens evenmin door het Hof ’s-Hertogenbosch in voornoemde
arresten. De overweging van de Hoge Raad lijkt mij echter niet voor niets gege-
ven.

Verwacht mag worden dat gelet op het verschil in karakter tussen de deelne-
mingsvormen (zie hiervoor nader hoofdstuk 6) de omstandigheden waaronder
redelijkerwijs kan worden toegerekend verschillend kunnen uitpakken. Aanne -
melijk is dat voor medeplegen aansluiting kan worden gezocht bij de omstandig-
heden uit het Zijpe-arrest, nu medeplegen dicht tegen het ‘gewone’ plegen aan-
ligt.217 Deze vraag naar de toepasselijkheid van de criteria uit het Zijpe-arrest in
geval van deelneming aan een strafbaar feit door een rechtspersoon moet in de
verdere rechtsontwikkeling nog nader worden verduidelijkt, aldus De Hullu.218

Vaststelling van daderschap van publiekrechtelijke rechtspersonen

In de wetsgeschiedenis, rechtspraak en literatuur zijn er geen indicaties voor een
andere benadering van het daderschap van publiekrechtelijke rechtspersonen

328

215. Rb. Groningen 25 oktober 2007, LJN BB6505.
216. Opmerkelijk is dat de gedragingen op grond van het criterium ‘normale bedrijfsvoering’ aan

de rechtspersoon lijken te worden toegerekend. De tenlastegelegde gedragingen betreffen
immers allemaal omissiedelicten en/of zorgplichtdelicten uit de Arbowet en het Arbobesluit die
tot de rechtspersoon zijn gericht en het daderschap van de rechtspersoon van dergelijke delic-
ten volgt dan rechtstreeks uit de schending van die zorgplicht of uit de vaststelling dat de
betreffende norm (die tot een handelen verplicht) niet is nageleefd.

217. Volgens Gritter (2007b, p. 58) kunnen de omstandigheden uit het Zijpe-arrest ook bruikbaar
zijn voor gevallen waarin een rechtspersoon een betrokkenheid als uitlokking of medeplichtig-
heid wordt verweten.

218. De Hullu 2006, p. 164-165. Vgl. Knigge 2003, p. 320 en Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005,
p. 544-545.
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(afgezien van de kwestie of vervolging mogelijk is, waarover in par. 5.6 meer).219

Zo is ook in de hiervoor aangehaalde arresten uit 2006 inzake de door een ge -
meente en een bouwbedrijf gepleegde fraude bij de ontwikkeling van een sport-
park door het Hof ’s-Hertogenbosch geen onderscheid gemaakt in de wijze van
vaststelling van het daderschap van de gemeente en het bouwbedrijf. Wel is door
een aantal schrijvers gewezen op de moeilijkheden die zich bij de bewijslevering
van daderschap van de staat kunnen voordoen, vanwege het zeer complexe karak-
ter van de staat als rechtspersoon. 

Naast Brants en De Lange heeft onder meer Roef voor deze problematiek aan-
dacht gevraagd. Zoals bekend, bestaat de staat uit zeer vele suborganisaties en
diensten, waarvan een groot deel geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Voor -
noemde auteurs wijzen erop dat vanwege de zeer grote afstand die kan bestaan
tussen de subonderdelen van de staat en de top van de organisatie (departemen-
ten) het vaststellen van het daderschap van de staat (en van het feitelijk leiding
geven van topfunctionarissen) zeer lastig kan zijn, indien de feitelijke gedragin-
gen laag in de organisatie hebben plaatsgevonden en dat het dus goed denkbaar is
dat – behoudens wellicht de feitelijk handelende persoon – niemand strafrechte-
lijk aansprakelijk kan worden gesteld.220 Aangezien de staat opgevat als een on -
deelbare eenheid geen recht doet aan de moderne werkelijkheid van de diffuse
overheidsorganisatie, hebben Brants en De Lange voorgesteld het daderschap van
de staat te construeren binnen de afzonderlijke functionele entiteiten die tot de
staat als rechtspersoon behoren: ‘Daar vindt men ook de feitelijke leidinggevers
aan wie de algemene zorgplicht voor een goede gang van zaken in hun organisa-
tie is gedelegeerd en wier nalaten aan de dichtstbijzijnde rechtspersoon wordt toe-
gerekend.’221 Uit deze woorden blijkt dat de auteurs sterk leunen op de gedachte
van toerekening van gedragingen van natuurlijke personen aan de rechtspersoon
en dan in het bijzonder met behulp van de ijzerdraadcriteria. Uit het Zijpe-arrest
volgt echter inmiddels dat het daderschap van de rechtspersoon ook op andere –
meer rechtstreekse – manieren kan worden vastgesteld. De vaststelling van dader-
schap hoeft niet steeds via toerekening van gedragingen van natuurlijke personen
te geschieden. Toerekening aan de staat lijkt daarmee ook minder problematisch
te zijn geworden. De Hullu heeft voorts nog de interessante suggestie gedaan dat
de mogelijk grote afstand tussen de rechtspersoon en de verantwoordelijken bin-
nen de complexe rechtspersoon (ook de privaatrechtelijke) zou kunnen worden
verdisconteerd in de sanctionering, door bijvoorbeeld de rechtspersoon te ver-
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219. Vgl. Torringa 1980, p. 571 en Vellinga-Schootstra 1999, p. 34.
220. Brants & De Lange 1996, p. 48-55; Roef 2001a, p. 393-401. Zie ook Commissie Roelvink

2002, p. 25 en Brants 2003, p. 10-11. Zij wijzen er nog op dat bij een privaatrechtelijk concern
(waarmee de staat soms wordt vergeleken), indien strafrechtelijke aansprakelijkheid van de
topholding en de topfunctionarissen niet mogelijk is, aansprakelijkheid vaak wel op een lager
niveau in het concern kan worden aangenomen, omdat het concern bestaat uit een verband van
meerdere privaatrechtelijke rechtspersonen.

221. Brants & De Lange 1996, p. 52. Zie ook Roef 2001a, p. 572-573. 
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plichten openbaar te maken hoe de sanctie is doorgerekend naar de verantwoor-
delijke onderdelen.222

Evaluatie

Met het in 2003 gewezen Zijpe-arrest heeft de Hoge Raad een belangrijke impuls
gegeven aan de verdere ontwikkeling van het strafrechtelijke daderschap van
rechtspersonen.223 Voordien was onduidelijk hoe het daderschap van rechtsperso-
nen diende te worden vastgesteld; veelal werd in de rechtspraak en literatuur aan
de ijzerdraadcriteria een belangrijke rol toebedeeld, maar ook andere criteria/
benaderingen waren te vinden. In het Zijpe-arrest heeft de Hoge Raad expliciet
gekozen voor een open, casuïstische benadering van het daderschap van rechts-
personen: de vaststelling daarvan is een kwestie van redelijke toerekening, wat
erop neer komt dat de rechter aan de hand van de aard van de gedraging en de
concrete omstandigheden van het geval dient te motiveren en te expliciteren waar-
om het redelijk is dat de rechtspersoon wordt aangemerkt als dader van het straf-
rechtelijke gebeuren. Aangezien het antwoord op de vraag of de tenlastegelegde
gedraging redelijkerwijze aan de rechtspersoon kan worden toegerekend afhan-
kelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, zijn algemene regels vol-
gens de Hoge Raad niet te geven. Wel heeft hij in zijn algemene beschouwingen
een aantal handvatten gegeven. 

Een belangrijk oriëntatiepunt voor toerekening is of de gedraging heeft plaats-
gevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Andere oriëntatie-
punten zijn mogelijk. Hierbij zou kunnen worden gedacht aan het geval dat de
aard van de (verboden) gedraging meebrengt dat sprake is van rechtstreeks dader-
schap van de rechtspersoon doordat het gaat om de schending van tot de rechts-
persoon gerichte normen (omissiedelicten, verboden toestand, zorgplichtdelic-
ten), waarbij gedragingen van anderen niet bepalend zijn voor de vervulling van
de delictsomschrijving. Dit is een kwestie van uitleg van de delictsomschrijving.
In dat geval hoeft niet te worden vastgesteld dat de gedraging heeft plaatsgevon-
den in de sfeer van de rechtspersoon, maar zal doorgaans beslissend zijn of de
rechtspersoon als normadressaat beschikkingsmacht had. 

Uit de door de Hoge Raad genoemde omstandigheden, die kunnen bijdragen
aan het oordeel dat sprake is van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon,
blijkt dat daderschap op meer manieren kan worden vastgesteld: rechtstreeks via
de bedrijfsvoering (hetgeen in aanmerking komt indien sprake is van een niet of
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222. De Hullu 2002, p. 336-337. Roelvink (2003, p. 41-42) heeft voorts de suggestie gedaan om de
strafrechter de bevoegdheid te geven om bij wijze van sanctie de publiekrechtelijke
rechtspersoon te veroordelen een geldsom te betalen aan een van de overheid onafhankelijke
instelling die opkomt voor de belangen die door de strafbare gedraging zijn geschonden. Zie
ook Vegter 2002, p. 1289-1291.

223. Aldus ook Gritter 2007b, p. 59 en Van Elst 2006, p. 438.
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moeilijk individualiseerbare gedraging) of via de toerekening van gedragingen
van natuurlijke personen. Ook het feit of de rechtspersoon voordeel heeft gehad
kan een aanwijzing zijn dat de gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht
in de sfeer van de rechtspersoon. Gelet op het schuldbeginsel is verdedigbaar dat
de aard van het delict met zich kan brengen dat strengere eisen worden gesteld
aan de toerekening van de tenlastegelegde gedraging aan de rechtspersoon; als
sprake is van een klassiek delict zou de rechtspersoon eerst als dader kunnen wor-
den aangemerkt indien is voldaan aan de ijzerdraadcriteria.

Het Zijpe-arrest is in de literatuur inmiddels uitvoerig en kritisch becommen-
tarieerd. Opvallend is dat de open en casuïstische benadering waarvoor de Hoge
Raad heeft gekozen relatief weinig auteurs echt lijkt te kunnen bekoren.224 Van -
wege de aard van het strafrecht zoeken sommige auteurs naar meer houvast, naar
duidelijke, vooraf bepaalde (subjectieve) criteria aan de hand waarvan het dader-
schap zou moeten worden bepaald. Andere auteurs menen uit de later verschenen
rechtspraak te kunnen afleiden dat de Hoge Raad slechts beschikkingsmacht vol-
doende acht voor daderschap van rechtspersonen en dat het aanvaardingscriteri-
um overbodig is. Gelet op de uitvoerige beschouwingen in het Zijpe-arrest kan
mijns inziens de stelling dat het aanvaardingscriterium bij de vaststelling van het
daderschap van rechtspersonen nimmer betekenis toekomt, niet worden betrok-
ken. De ijzerdraadcriteria lijken vooral voor het vaststellen van het daderschap
van (een deel van) de commune/klassieke delicten belangrijk te zullen blijven.
Dat daderschap van rechtspersonen – afhankelijk van de aard van (verboden)
gedraging – soms ook op meer objectieve gronden kan worden vastgesteld, kan
vooral de effectiviteit en handhaafbaarheid van economische en milieuwetgeving
ten goede komen. Voorts is het van groot belang dat uit het arrest volgt dat de fei-
tenrechter zijn beslissing ten aanzien van de redelijkheid van de toerekening
expliciet dient te concretiseren en te motiveren. De redelijkheid van de toereke-
ning wordt op deze wijze inzichtelijk en toetsbaar gemaakt. Dit laatste punt is
vooral opvallend als een vergelijking wordt gemaakt met de wijze waarop in het
privaatrecht de onrechtmatige daad van rechtspersonen wordt vastgesteld. Zoals
in hoofdstuk twee is gebleken, wordt in de rechtspraak immers doorgaans vol-
staan met de ‘machtsspreuk’ uit het Kleuterschool Babbel-arrest dat het handelen
en/of nalaten in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als een onrechtmati-
ge gedraging van de rechtspersoon. Het Zijpe-arrest zou mijns inziens de civiele
rechter kunnen inspireren om zijn beslissing inzake de onrechtmatige daad van
rechtspersonen – waar betwist – eveneens (duidelijker) te concretiseren en moti-
veren. Ook voor het bestuursrecht kan het Zijpe-arrest betekenis hebben. Ik kom
daarop in hoofdstuk 7 terug.
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5.5 Opzet, schuld en verwijtbaarheid van rechtspersonen

5.5.1 De schuldige rechtspersoon?

Uit het voorgaande blijkt dat het daderschap van rechtspersonen soms lastige vra-
gen oproept. Niet alleen bij de vraag of de rechtspersoon de (ten laste gelegde)
delictsgedraging heeft begaan, maar bij het beantwoorden van alle materiële vra-
gen wordt de rechter hiermee geconfronteerd. Vooral de rechtspersoon als dader
van misdrijven lijkt een problematische figuur. Voor misdrijven is vereist dat de
dader het delictsbestanddeel opzet of schuld (culpa) heeft vervuld. 

Vooreerst rijst de vraag of een rechtspersoon überhaupt wel schuld kan heb-
ben. Een rechtspersoon is immers een juridische constructie. Sommige auteurs
verdedigen dat alleen natuurlijke personen schuld in de zin van verwijtbaarheid
kunnen hebben en een rechtspersoon niet.225 Het begrip schuld wordt uitgelegd
als een menselijke geestesgesteldheid. Volgens Remmelink is een rechtspersoon
onvatbaar voor schuld en boete, omdat hij geen verstand en geweten bezit.226 Het
schuldverwijt is, zo stelt hij, ‘een aan de mens gerichte, derhalve persoonlijke
aantijging.’227 In de klassieke visie is schuld daarom een belangrijk obstakel om
tot aansprakelijkheid van rechtspersonen te kunnen concluderen. Allerlei toere-
keningsconstructies moeten ervoor zorgen dat rechtspersonen kunnen worden
bestraft.228 Er zijn echter ook schrijvers die geen enkele moeite hebben met de
idee van een schuldige rechtspersoon.229 Röling stelt dat een rechtspersoon een
eigen ‘houding’, een wil en ook een corporatief geweten heeft.230 Als schuld niet
wordt opgevat als een geestelijke gesteldheid, dan is een schuldige rechtspersoon
beter voor te stellen. Van Strien bijvoorbeeld, ziet schuld als een kwalificatie van
het gedrag, namelijk dat dit gedrag gezien de omstandigheden kon en ook moest
worden vermeden.231 De wetgever noch de Hoge Raad lijkt zich over deze dog-
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225. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 159, 193, 197.
226. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 159.
227. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 197.
228. Zie Wortel 1987, p. 57-58. Vgl. Torringa 1988, p. 36.
229. Röling 1957, p. 28-29; Torringa 1988, p. 36.
230. Röling 1957, p. 28-29.
231. Van Strien 1991, p. 271 en Van Strien 2006, p. 245-246. Sommige auteurs gooien het over een

geheel andere boeg: voor de bestraffing van rechtspersonen zou moeten worden uitgegaan van
een andere grondslag, die is toegesneden op de rechtspersoon. Van Strien (1996, p. 76, 80-81)
bespreekt in haar proefschrift de theorie van Schünemann, die de straf bij rechtspersonen wil
baseren op de zogenaamde ‘Rechtsgüternotstand’. Bestraffing van rechtspersonen is in zijn op -
vatting op zijn plaats als alleen daardoor belangrijke rechtsgoe deren kunnen worden be  -
schermd. Ook bespreekt Van Strien de theorie van Heine, die een onderscheid wil maken tus-
sen ‘Individualstrafrecht’ en ‘Verbandsstrafrecht’. Heine wil het schuldbeginsel wel naar ana-
logie toepassen op rechtspersonen, maar schuld heeft dan een andere inhoud dan bij natuurlij-
ke personen. Het is daarom bijvoorbeeld mogelijk om de bestraffing van rechtspersonen te
baseren op de ‘Betriebsführungsschuld’. Zie ook Roef (2001a, p. 341-344) die pleit voor een
geheel eigen daderschapscriterium voor rechtspersonen, waarin het schuldbeginsel is verwe-
ven: het criterium bedrijfsvoeringsschuld. De schuld is daarin geen afgeleide van dat van de
mens, maar wordt afgeleid uit het interne functioneren van de organisatie. Zie ook Rense 2005.
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matische vragen het hoofd te breken; beide achten schuld van een rechtspersoon
mogelijk. 

Er van uitgaande dat een rechtspersoon schuld kan hebben, rijst de vraag hoe
deze de subjectieve bestanddelen opzet of schuld in geval van een misdrijf kan
vervullen. Dient het opzet of de schuld van bepaalde natuurlijke personen aan de
rechtspersoon te kunnen worden toegerekend of kan ook op andere wijze worden
vastgesteld dat de rechtspersoon opzet of culpa heeft? Vergelijkbare vragen rijzen
op het terrein van de strafuitsluitingsgronden, vooral ten aanzien van de schuld-
uitsluitingsgronden. Hieronder wordt op deze onderwerpen nader ingegaan.

5.5.2 Opzet en schuld van rechtspersonen

Opzet

Opzet van een rechtspersoon kan in ieder geval worden aangenomen door toere-
kening van opzet van een natuurlijk persoon aan de rechtspersoon. Onder de
voorloper van art. 51 Sr – art. 15 (oud) WED – kon het opzet van een lagere func-
tionaris, niet-orgaan aan de rechtspersoon worden toegerekend. Op deze bepaling
is kritiek geleverd. Hulsman zou slechts opzet van de rechtspersoon willen aan-
nemen, indien opzet bij een orgaan van de rechtspersoon of bij een andere het
beleid van de rechtspersoon bepalende functionaris aanwezig is.232 Overigens is
het niet vereist dat dit orgaan ook de fysieke gedraging (heeft) verricht. Ook
Strijards gaat ervan uit dat opzet en culpa slechts dan aan de rechtspersoon kun-
nen worden toegerekend indien deze aanwezig zijn bij organen of quasi-orga-
nen.233

Deze opvatting kan echter als te beperkt worden bestempeld.234 In de MvT bij
art. 51 Sr zijn enkele alinea’s gewijd aan de vraag wanneer een rechtspersoon
opzet heeft.235 De wetgever heeft geen algemene regels in art. 51 Sr willen opne-
men over de toerekening van opzet, omdat dit gezien de maatschappelijke werke-
lijkheid een onmogelijke opgave zou zijn. Een wettelijke definitie kan nooit de
diversiteit van praktijkgevallen dekken. Wel wordt opgemerkt dat de kring van
personen wiens opzet aan de rechtspersoon kan worden toegerekend, niet moet
worden beperkt tot de organen van de rechtspersoon of functionarissen die het
beleid van de rechtspersoon bepalen. Ook opzet van een lagere functionaris in
dienst van de rechtspersoon kan onder omstandigheden aan de rechtspersoon
worden toegerekend. Of dit mogelijk is, zal van geval tot geval moeten worden
beoordeeld. De interne organisatie van de rechtspersoon en de taak en verant-
woordelijkheid die aan de natuurlijke persoon zijn toegedeeld, zullen bij deze
beoordeling meewegen.

333

232. Hulsman 1966, p. 147. Instemmend: Mulder & Fokkens 1976, p. 500.
233. Strijards 1988, p. 77.
234. Aldus ook Torringa 1988, p. 35.
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Buiten kijf staat dat het opzet van een orgaan aan de rechtspersoon wordt toe-
gerekend. Al in 1950 heeft de Hoge Raad beslist dat een rechtspersoon opzet
heeft als een orgaan van de rechtspersoon dat heeft.236 In casu was de directie
bekend met de strafbare gedragingen en aanvaardde deze. Ook indien het bestuur
een besluit neemt en/of de opdracht geeft tot het plegen van strafbare feiten kan
dit opzet van het bestuur aan de rechtspersoon worden toegerekend.237 Opzet van
natuurlijke personen die geen orgaan zijn, maar wel feitelijk de touwtjes binnen
de rechtspersoon in handen hebben, kan ook aan de rechtspersoon worden toege-
rekend, zo kan uit het befaamde Nut-arrest uit 1981 worden afgeleid.238 Dat de
natuurlijke personen die de feitelijke leiding hadden binnen het bedrijf, niet in
dienst van de rechtspersoon waren, stond in casu niet aan de toerekening in de
weg.239 Dit is opmerkelijk, want in de MvT is aangegeven dat slechts het opzet
van natuurlijke personen in dienst van de rechtspersoon aan de rechtspersoon kan
worden toegerekend. Uit een arrest van de Hoge Raad uit 1987 blijkt dat ook het
opzet van één van de vennoten aan de vennootschap onder firma kan worden toe-
gerekend.240 Het is niet nodig dat de andere vennoten geacht kunnen worden van
de gedragingen op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, zo kan uit dit
arrest worden afgeleid. Maar hoe moet worden geoordeeld over het geval dat de
andere vennoten uitdrukkelijk geen opzet zouden hebben? De Hullu stelt dat dit
probleem van het partieel opzet neer komt op een vraag van redelijke toereke-
ning.241 Volgens hem komt het óók bij de beantwoording van de vraag of sprake
is van opzet of schuld van een rechtspersoon uiteindelijk aan op de toepassing van
een criterium als redelijke toerekening.242 Het criterium van de redelijke toereke-
ning lijkt door het Hof ’s-Hertogenbosch in twee arresten uit 2006 te zijn gebruikt
voor de vaststelling van het opzet de gemeente en een bouwbedrijf voor het mede-
plegen van het opzettelijk doen van een valse belastingaangifte (en voor de
gemeente tevens van het medeplegen met een belastingadviseur van valsheid in
geschrifte). Deze arresten zijn in de vorige paragraaf al kort besproken. Het opzet
van de bij de (verboden) fiscale constructie betrokken hoge functionarissen kon
redelijkerwijs aan de rechtspersonen worden toegerekend, aldus het hof. In cas-
satie is dit oordeel in stand gelaten; de Hoge Raad heeft zelfs overwogen dat voor
een bewezenverklaring van opzet bij de rechtspersoon niet is vereist dat de
namens die rechtspersoon optredende natuurlijke personen met dat opzet hebben
gehandeld.243 Uit deze zaak blijkt voorts dat opzet en daderschap bij rechtsperso-
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236. HR 14 maart 1950, NJ 1952, 565.
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nen niet altijd scherp zijn te onderscheiden.244 Voor de vaststelling van beide
waren de handelingen en wetenschap van dezelfde natuurlijke personen beslis-
send.

De rechtspraak laat zien dat ook het opzet van een lagere functionaris onder
omstandigheden wordt toegerekend aan de rechtspersoon. In een arrest uit 1996
komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het opzet van een werknemer die niet een
leidinggevende is aan de rechtspersoon kan worden toegerekend.245 In casu was
de rechtspersoon, een besloten vennootschap (BV), valsheid in geschrifte ten
laste gelegd. In hoger beroep is namens de BV aangevoerd dat de BV niet de op -
zet heeft gehad om enig strafbaar feit te plegen, omdat niet aan haar de gedra-
gingen van haar werknemer S. toegerekend kunnen worden. Het hof heeft dit ver-
weer verworpen, omdat uit de bewijsmiddelen volgt, dat de werknemer S. heeft
gehandeld binnen de bevoegdheid die hij bij de BV had om bepaalde werkzaam-
heden te verrichten en de verdachte rechtspersoon aansprakelijk is voor de wijze
waarop die bevoegdheid is gebruikt. In deze beslissing van het hof ligt volgens de
Hoge Raad besloten dat nu van opzet bij verdachtes werknemer S. sprake was, ten
aanzien van verdachte (de BV) bewezen is dat zij de tenlastegelegde feiten met
het vereiste opzet heeft begaan. De Hoge Raad overweegt daarna:

‘Dat oordeel geeft geen blijk van een verkeerde rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat, naar het Hof blijkens de gebezig-
de bewijsmiddelen heeft vastgesteld,
a) de verdachte aan S. de zorg voor de exportbegeleiding – waaronder de zorg

voor verlading, verscheping en de “gehele documentenstroom” – had op -
ge dragen,

b) S. de volledige procuratie had voor documenten en handelstransacties,
c) de bewezenverklaarde handelingen in het kader van die opgedragen werk-

zaamheden en met gebruikmaking van die bevoegdheden door S. ten
behoeve van de verdachte zijn begaan en

d) de directeur van de verdachte op de hoogte was van de door S. op de ori-
ginele additionele verklaringen aangebrachte toevoegingen. Aan het voor-
gaande doet niet af dat de directeur van de verdachte geen toestemming tot
het verrichten van die handelingen heeft gegeven.’

Uit het arrest kan worden afgeleid dat het opzet van een lagere functionaris onder
omstandigheden aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Van Elst lijkt dit
soort gevallen anders te willen interpreteren. Zijns inziens wordt niet het opzet
van de lagere functionaris, maar het (voorwaardelijke) opzet van de feitelijk lei-

335

244. Vgl. De Hullu 2006, p. 260-261.
245. HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 109. Vgl. Knigge (1992, p. 148) die wijst op de Slavenburg-

zaken, waarin het opzet van de bankmedewerkers aan de rechtspersoon werd toegerekend: HR
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NJ 1988, 303, m.nt. Van Veen.
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dinggever of opdrachtgever (de directeur) aan de rechtspersoon toegerekend.246

Mijns inziens is de wetenschap van de directeur slechts één van de omstandighe-
den die de Hoge Raad voor toerekening van het opzet van de werknemer aan de
rechtspersoon relevant acht; de Hoge Raad neemt in zijn overweging immers ook
de positie, taken en bevoegdheden van de werknemer mee. 

Het toerekenen van opzet van bepaalde natuurlijke personen aan de rechtspersoon
is niet de enige manier waarop kan worden bepaald dat de rechtspersoon opzet
heeft. De rechtspersoon kan ook ‘eigen’ opzet hebben.247

Het opzet zou bijvoorbeeld uit de bedrijfsvoering van de rechtspersoon kun-
nen worden afgeleid.248 Opzet en schuld kunnen in de bedrijfspolitiek of in de fei-
telijke gang van zaken binnen de rechtspersoon besloten liggen, aldus Torringa.249

In feite ligt het opzet dan besloten in het aanvaarden van bepaalde gedragingen.
Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft in een arrest uit 2004 voorwaardelijk opzet van
de rechtspersoon aangenomen, nu de rechtspersoon niet had onderzocht of
bepaalde afvalstoffen die door een derde in de door hem gehuurde ruimte waren
opgeslagen, gevaarlijk waren, waardoor de opslag vergunningsplichtig was (die
derde had een deel van de ruimte weer van hem gehuurd). Volgens het hof dien-
de de rechtspersoon, nu hij zaken heeft gedaan met een bedrijf waarvan hij wist
dat het zich heeft gepresenteerd als onderdeel van een omvangrijke metaalver-
werkende multinational, op de hoogte te zijn van de aard en samenstelling van de
stof, welke hij voor dat bedrijf in opslag wenste te nemen.250

Nog een andere manier waarop ‘eigen’ opzet van de rechtspersoon kan wor-
den aangenomen, is als sprake is van ‘bijeengeharkt gefragmenteerd opzet’,
omdat het opzet verspreid is over verscheidene personen.251 Of aan de rechtsper-
soon kan worden toegerekend, hangt af van de omstandigheden van het concrete
geval. Hierbij speelt een belangrijke rol in hoeverre de natuurlijke personen, wier
willen en weten aan de rechtspersoon wordt toegerekend, daadwerkelijke invloed
konden uitoefenen op het strafbare gedrag van de rechtspersoon.252
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246. Van Elst 1997, p. 40-41.
247. Zie De Hullu 2006, p. 259-261.
248. Zie onder meer Van Elst 1997, p. 41.
249. Torringa 1988, p. 36-37. Volgens hem kan in een rechtspersoon ook een soort psychisch kli-

maat heersen. Zie ook De Hullu 2006, p. 259-260. Vgl. Tjittes 2001b, p. 44-45.
250. Hof ’s-Hertogenbosch 20 januari 2004, LJN AO4003. Zie over het in de bedrijfspolitiek dan

wel in de feitelijke gang van zaken besloten liggen van (voorwaardelijk) opzet tevens ’t Hart
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tegelegde feiten (opzettelijk mengen van bepaalde stoffen) is beslist dat uit een aan de directie
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dus niet bewezen kon worden geacht: Rb. Leeuwarden 8 maart 2007, LJN BA0200, r.o. 3.2.4.

251. Torringa 1988, p. 37-38. Zie ook De Hullu 2006, p. 260-261.
252. Torringa 1988, p. 37. Vgl. voor toerekening van kennis aan de rechtspersoon in het privaat-
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Schuld (culpa)

Voor het bestanddeel culpa – verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid – kun-
nen vergelijkbare opmerkingen worden gemaakt als voor opzet.253 De rechtsper-
soon heeft culpa als een orgaan van de rechtspersoon (vaak het bestuur) dat
heeft.254 Dit is bijvoorbeeld het geval als het bestuur besluiten neemt die ertoe lei-
den dat de rechtspersoon de op hem rustende zorgplichten niet nakomt.255

Een voorbeeld waarin de schuld van de rechtspersoon – in casu een vennoot-
schap onder firma (een rechtspersoon in de zin van art. 51 Sr) – is afgeleid uit het
handelen en nalaten van de directeuren van de vennootschap is de zaak waarin de
twee directeuren van SE Fireworks zijn vervolgd in verband met de Enschedese
vuurwerkramp.256 De directeuren is onder meer feitelijke leiding geven aan het
door SE Fireworks begane delict brand door schuld (art. 158 (oud) Sr) ten laste
gelegd. Het hof heeft onder meer vastgesteld dat op het terrein van SE Fireworks
meer en zwaarder vuurwerk was opgeslagen dan volgens de vergunningen was
toegestaan en dat de aanwezigheid van massa-explosief vuurwerk tot de omvang
van de ramp heeft geleid. De Hoge Raad heeft overwogen dat de aan de vennoot-
schap onder firma SE Fireworks toe te rekenen schuld moet kunnen worden afge-
leid uit het handelen en nalaten van de directeuren dat heeft geleid tot de bewe-
zenverklaarde ontwikkeling en uitbreiding van de brand tot de branden en ont-
ploffingen. Niet helemaal duidelijk is of de Hoge Raad hiermee bedoelt dat deze
wijze van toerekening de enige manier is om tot schuld te kunnen concluderen,
of dat deze wijze van vaststelling van de voor het delict vereiste culpa in deze
zaak de geëigende methode was.257 Het verweer van de directeur dat hij niet wist
of kon voorzien dat de etikettering van het vuurwerk niet deugde, is door hof en
Hoge Raad niet gehonoreerd. Het hof heeft volgens de Hoge Raad kennelijk en
niet onbegrijpelijk uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de directeuren in
ernstige mate tekort zijn geschoten in de plicht om de bij uitstek met het oog op
de brandpreventie en brandveiligheid gegeven vergunningsvoorschriften nauwge-
zet na te leven. Bepaalde vergunningsvoorschriften hebben zij opzettelijk niet
nageleefd. Ten aanzien van de verboden opslag van te zwaar en massa-explosief
vuurwerk is nagelaten te controleren of aan de voorschriften werd voldaan. Dat
de etikettering niet deugde, kan de directeur – mede gelet op zijn opleiding en
ervaring – niet disculperen. De Hoge Raad concludeert dat het hof zonder mis-
kenning van het begrip ‘schuld’ in de zin van art. 158 (oud) Sr uit de bewijsmid-
delen heeft kunnen afleiden dat het geheel van handelen en nalaten van de beide
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253. Zie ook De Hullu 2006, p. 257-262.
254. Volgens Strijards is de rechtsgrond om culpa toe te rekenen echter niet dat (quasi-)organen

culpa hebben, maar dat de rechtspersoon voordeel heeft van de culpa van zijn organen:
Strijards 1988, p. 109.

255. Torringa 1988, p. 35.
256. HR 1 februari 2005, LJN AP4584, NBStraf 2005, 101, JIN 2005, 124, m.nt. Silvis (SE Fire -

works) en de daarmee samenhangende zaak HR 1 februari 2005, LJN AP8469.
257. Zie ook Gritter 2007b, p. 73.
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verdachten getuigde van de bewezenverklaarde aanmerkelijke onvoorzichtigheid,
onachtzaamheid en nalatigheid en dus van schuld in de bedoelde zin van SE
Fireworks. Opmerkelijk aan het arrest is dat is overwogen dat op de directeuren
de plicht rustte de vergunningsvoorschriften na te leven. Ik ga er van uit dat de
vergunningen aan de vennootschap waren verstrekt en dat de vennootschap deze
dus diende na te leven. Op de directeuren rustte dan de plicht om deze naleving
te bewerkstelligen. 

Evenals voor opzet geldt dat culpa van de rechtspersoon onder omstandigheden
ook zonder toerekening van schuld van bepaalde natuurlijke personen kan wor-
den vastgesteld. Dat de rechtspersoon ‘eigen’ schuld kan hebben, gaat in het bij-
zonder op voor de situatie dat wettelijke zorgplichten niet door de rechtspersoon
zijn nageleefd. De culpa kan dan rechtstreeks uit de schending van de zorgplicht
van de rechtspersoon worden afgeleid. Er kan dan worden geabstraheerd van
natuurlijke personen. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een arrest van
de Hoge Raad uit 2006.258 In casu is een leidinggevende van een rechtspersoon
die een zwembad exploiteert, vervolgd voor feitelijk leiding geven aan het door
de rechtspersoon begane delict dood door schuld van twee kinderen. Het dader-
schap van de rechtspersoon kon eenvoudig worden vastgesteld, omdat de wette-
lijke vereisten voor toezicht (die tot de rechtspersoon waren gericht) niet waren
nageleefd en geen juridisch advies was ingewonnen. De rechtspersoon kon dan
ook volgens de Hoge Raad aanmerkelijk nalatig handelen worden verweten.259 De
voor culpa vereiste voorzienbaarheid van het gevolg kon in casu op een objectie-
ve wijze uit het schenden van de wettelijke vereisten voor toezicht worden afge-
leid.260

Culpa zou voorts rechtstreeks kunnen worden afgeleid uit de (kwalijke)
bedrijfsvoering (of bedrijfspolitiek). Een voorbeeld waarin de rechtspersoon
culpa kon worden verweten vanwege de gevoerde bedrijfspolitiek is te vinden in
een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden uit 1987.261 In casu werd een zie-
kenhuis veroordeeld wegens dood door schuld. Een patiënt was tijdens de opera-
tie overleden als gevolg van een verkeerde aansluiting van de narcoseapparatuur.
De onderhoudsmonteur had de slangen voor lachgas en zuurstof tijdens een
onderhoudsbeurt verwisseld. Het ziekenhuis trof volgens de rechtbank schuld,
omdat het – kort gezegd – niet voldoende ervoor zorg had gedragen dat de in het
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258. HR 22 augustus 2006, NJ 2006, 484, JIN 2006, 410, m.nt. Kessler (Exploitatie zwembad). Zie
ook Rb. Amsterdam 30 mei 2007, NBStraf 2007, 237 inzake het door de rechtspersoon niet
voldaan hebben aan voorschriften uit de Arbowet 1998 en het Arbobesluit.

259. Kessler (2006) werpt in zijn noot bij het arrest nog de vraag op waarom de leidinggevende niet
rechtstreeks voor dood door schuld is vervolgd. Mijns inziens lag dit minder voor de hand,
omdat slechts de rechtspersoon als normadressaat de wettelijke vereisten voor toezicht kon
schenden.

260. Indien dergelijke regels niet voorhanden zijn, gaat het om de vraag of de dader gezien zijn
kennis en ervaring kon voorzien of behoorde te voorzien dat zijn gedrag het gevolg zou ver -
oorzaken en dus aanmerkelijk onvoorzichtig was. Zie hierover ook Gritter 2007b, p. 70-71.
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ziekenhuis gebruikte apparatuur betrouwbaar en van voldoende kwaliteit was.
Een ander voorbeeld betreft een uitspraak van de Rechtbank Utrecht uit 2003,
waarin de Gemeente Utrecht is veroordeeld voor dood door schuld van een brand-
weerman in opleiding.262 In casu was de brandweerman tijdens een duikoefening
verdronken. De culpa was rechtstreeks af te leiden uit grote fouten in de organi-
satievoorbereiding en uitvoering van de oefening. De culpa werd vastgesteld zon-
der terug te vallen op de schuld van natuurlijke personen. 

Voor culpa geldt bovendien dat de onvoorzichtigheid vaak verspreid kan zijn
over een aantal natuurlijke personen. Torringa spreekt in dit verband van bijeen-
geharkte, gefragmenteerde culpa.263 Het zal meestal gaan om op zichzelf geringe
verzuimen, die echter tezamen tot ernstige gevolgen kunnen leiden. Mulder en
Fokkens geven als voorbeeld het onvoldoende naleven van veiligheidsvoorschrif-
ten of onvoldoende controle daarop.264 In zulke gevallen zal het vaak heel moei-
lijk zijn om natuurlijke personen te vinden, die persoonlijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld. Volgens Mulder en Fokkens is het daarom van belang dat de
rechtspersoon als dader van culpoze delicten kan worden vervolgd. 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat opzet en schuld van rechtspersonen evenals da -
derschap op verschillende manieren kunnen worden vastgesteld. In de eerste plaats
door toerekening van opzet of schuld van natuurlijke personen aan de rechtsper-
soon. Er is sprake van een soort glijdende schaal wat betreft het toerekenen van
opzet en culpa aan de rechtspersoon. Indien het bestuur opzet dan wel culpa heeft,
dan heeft de rechtspersoon dat ook. Indien een natuurlijke persoon in een lei-
dinggevende positie, die in staat was invloed uit te oefenen op de gang van zaken
binnen de rechtspersoon, opzet dan wel culpa heeft, dan kan dat opzet of die culpa
aan de rechtspersoon worden toegerekend. Heeft een lagere functionaris opzet/
culpa dan kan onder omstandigheden dit opzet/deze culpa aan de rechtspersoon
worden toegerekend. Beslissend hierbij is of de functionaris invloed heeft kunnen
uitoefenen op het strafbare gedrag van de rechtspersoon. Naast toerekening van
schuld of opzet van natuurlijke personen aan de rechtspersoon kan de rechtsper-
soon ook meer rechtstreeks opzet of schuld hebben, ofwel doordat dit kan wor-
den afgeleid uit de bedrijfsvoering en/of het schenden van op hem rustende (wet-
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262. Rb. Utrecht 9 juli 2003, LJN AH9535, NJ 2003, 669, AB 2003, 332 (Verdronken brand -
weerman).

263. Torringa 1988, p. 37. Zie ook Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 154 en De Hullu 2006,
p. 260.

264. Mulder & Fokkens 1976, p. 501. Een voorbeeld is te vinden in Rb. Rotterdam 31 januari 2005,
LJN AS4414 (beknelling baby). In casu is een rechtspersoon (stichting), die een kinderdag-
verblijf exploiteert, veroordeeld voor dood door schuld van een baby die bekneld was geraakt
in een ondeugdelijk bedje op het kinderdagverblijf. Dit heeft kunnen gebeuren door een cumu-
latie van onzorgvuldig handelen en nalaten van het personeel van het kinderdagverblijf, aldus
de rechtbank. De rechtbank heeft expliciet getoetst of is voldaan aan de omstandigheden ge -
noemd in het Zijpe-arrest.
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telijke) zorgplichten, ofwel doordat het opzet of de schuld – dat min of meer over
verscheidene natuurlijke personen verspreid is – ‘bijeengeharkt’ kan worden.
Volgens De Hullu komt het bij het vaststellen van opzet of schuld van een rechts-
persoon dan ook in wezen neer op de vraag of het opzet of de schuld redelijker-
wijze aan de rechtspersoon kan worden toegerekend. Het gaat evenals bij de vast-
stelling van daderschap in wezen om redelijke toerekening, waarbij het aankomt
op concretisering en (bewijs)motivering.265

5.5.3 Strafuitsluitingsgronden

Onomstreden is dat aan rechtspersonen een beroep op rechtvaardigingsgronden
toekomt.266 Dat zich hier geen problemen voordoen, komt doordat rechtvaardi-
gingsgronden betrekking hebben op de strafbaarheid van het feit. Dat ligt anders
voor een beroep op één van de schulduitsluitingsgronden. Deze gronden hangen
samen met de strafbaarheid (en dus de verwijtbaarheid) van de dader. In het alge-
meen wordt wel aanvaard dat een rechtspersoon zich kan beroepen op afwezig-
heid van alle schuld (avas). Dit wordt ook bevestigd in de rechtspraak.267 Dit geldt
echter niet voor de andere schulduitsluitingsgronden. Torringa wijst erop dat deze
gronden sterk persoons-(mens-)gebonden zijn.268 Een rechtspersoon die zich
beroept op ontoerekeningsvatbaarheid, psychische overmacht of noodweer-exces
lijkt daarom moeilijk voor te stellen.269 De Hullu ziet hierin minder problemen
omdat het ook bij schulduitsluitingsgronden gaat om een normatieve beoordeling.
Hij benadrukt ook de algemene plaats die de rechtspersoon als rechtssubject in
het strafrecht heeft gekregen.270 Wel zullen bepaalde schulduitsluitingsgronden
eerder voor toepassing in aanmerking komen op een rechtspersoon dan andere.

Een andere vraag is wanneer een rechtspersoon een beroep op een schulduit-
sluitingsgrond toekomt. Een schulduitsluitingsgrond van een natuurlijke persoon
werkt niet automatisch disculperend voor de rechtspersoon.271 In de literatuur
gaat men ervan uit dat de rechtspersoon onder omstandigheden een beroep op
avas toekomt. Van geval tot geval moet worden beoordeeld of de schulduitslui-
tingsgrond van de natuurlijke persoon tot avas voor de rechtspersoon leidt.272
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265. De Hullu 2006, p. 261. Aldus ook Gritter 2007b, p. 73-75.
266. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 155; Van Elst 1997, p. 43; Van Strien 1996, p. 94.

Zie bijvoorbeeld Hof Amsterdam 2 februari 2007, LJN BA0303, waarin voor één van de ten-
lastegelegde overtredingen (opzettelijke schending van voorschriften gesteld krachtens de
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plichten.

267. Rb. Almelo 9 september 1986, M en R 1987, 46; HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476; HR 28
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268. Torringa 1988, p. 58.
269. Zie ook Wortel 1987, p. 68. Vgl. Kist 1966, p. 34-36.
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Remmelink geeft als voorbeeld het geval dat de directeur van de rechtspersoon
pas in functie is en nog niet voldoende op de hoogte is. Zijn overmacht zou de
rechtspersoon kunnen disculperen.273 Uit een arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch
uit 2004 kan worden opgemaakt dat de verontschuldigbare dwaling van de direc-
teur omtrent de wederrechtelijkheid van zijn gedraging ook kan worden toegere-
kend aan de rechtspersoon.274

Voorts kan in de bedrijfsvoering van de rechtspersoon een grond voor schuld-
uitsluiting liggen besloten. Dit is bijvoorbeeld het geval als de rechtspersoon
zodanige maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van de strafbare feiten, dat
er sprake is van avas in de zin van verontschuldigbare onmacht.275 Een voorbeeld
uit de rechtspraak van verontschuldigbare onmacht is te vinden in een arrest van
de Hoge Raad uit 1993.276 In casu werd de rechtspersoon ervan beschuldigd dat
hij had gehandeld in pinda’s met een te hoog gehalte aan aflatoxine b1. De Hoge
Raad heeft geoordeeld dat de rechtspersoon van dit te hoge gehalte geen verwijt
kan worden gemaakt, omdat de maximale zorg is betracht om te voorkomen dat
zou worden gehandeld in pinda’s met een wettelijk te hoog gehalte aan aflaxoti-
ne b1. In een ander in 1993 gewezen arrest heeft de Hoge Raad een beroep op ver-
ontschuldigbare onmacht afgewezen.277 De rechtspersoon had niet alle maatrege-
len genomen, die van hem konden worden gevergd, om de strafbare gedragingen
te voorkomen. In 2005 heeft het Hof ’s-Gravenhage een waterschap ontslagen van
alle rechtsvervolging voor het opzettelijk lozen van afvalwater, omdat hij op tijd
de aanvraag voor de Wvo-vergunning bij Rijkswaterstaat had ingediend, het niet
aan hem te wijten was dat deze vergunning niet tijdig werd verleend en het lozen
niet kon worden stilgelegd.278

Ook gedragingen van één natuurlijk persoon kunnen bepalend zijn voor het
wel of niet slagen van een beroep op avas door de rechtspersoon. In een arrest uit
1999 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat ‘als aan een werknemer in loondienst
van de B.V. die bij de bedrijfsvoering van de vennootschap is betrokken, bekend
is dat vaten met bestrijdingsmiddel op een stuk land zijn geplaatst, aan de ver-
dachte – de vennootschap – het verwijt kan worden gemaakt dat zij niet alle maat-
regelen heeft genomen die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd ten-
einde te voorkomen dat in strijd met de te dezen overtreden voorschriften werd
gehandeld.’279 Voor de toerekening van de wetenschap van een natuurlijk persoon
aan de rechtspersoon is dus relevant dat deze in dienst is van de rechtspersoon en
bij de bedrijfsvoering is betrokken. In dat geval is er geen afwezigheid van alle
schuld bij de rechtspersoon. Dit kan ook worden opgemaakt uit een vonnis van de
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Rechtbank Assen uit 2005 inzake de aansprakelijkheid van een waterschap voor
het lozen van rioolwater in strijd met de vergunningsvoorschriften.280 Het water-
schap had in de procedure niet alleen een beroep gedaan op immuniteit (daarop
kom ik in par. 5.6 terug), maar zich ook beroepen op afwezigheid van alle schuld.
De rechtbank overweegt daaromtrent dat een rechtspersoon, tegen wie een straf-
baar feit bewezen wordt verklaard, slechts in uitzonderlijke gevallen niet verant-
woordelijk kan worden gehouden voor gedragingen van zijn werknemers die tot
dit feit hebben geleid:

‘Vast is komen te staan dat verscheidene werknemers in meer of mindere mate
fouten hebben gemaakt bij het verrichten van handelingen en controles die
behoorden tot hun reguliere werkzaamheden en die pasten binnen de normale
bedrijfsvoering. Van een zeer uitzonderlijk geval is daarom geen sprake.’

Opgemerkt zij nog dat de kwestie of sprake was van afwezigheid van alle schuld
in casu apart aan de orde kon komen, omdat het ging om een overtreding van een
milieudelict.281 Daderschap kan dan aan de hand van objectieve omstandigheden
worden vastgesteld, zo blijkt uit de vorige paragraaf. In geval evenwel de aard van
het delict met zich brengt dat de ijzerdraadcriteria bepalend zijn voor het kunnen
aannemen van daderschap, zal het avas-verweer al bij het bewijs van het dader-
schap worden behandeld en eventueel tot vrijspraak (in plaats van ontslag van alle
rechtsvervolging) leiden.282

5.6 De bijzondere positie van sommige publiekrechtelijke
rechtspersonen

5.6.1 Inleiding

Over de kwestie dat publiekrechtelijke rechtspersonen strafbare feiten kunnen
begaan, bestaat eigenlijk nauwelijks discussie (meer).283 Dit geldt niet voor de
vraag of (alle) publiekrechtelijke rechtspersonen ook kunnen worden vervolgd en
bestraft. Het is een vraag waaraan in de literatuur zeer veel aandacht is besteed.284
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280. Rb. Assen 2 november 2005, AB 2005, 434, m.nt. Peters.
281. Vgl. Gritter 2007b, p. 79-80.
282. Zie ook De Hullu 2006, p. 353-354.
283. Zie onder andere Schalken 1991, nr. 2. Zie echter Strijards 1988, die op p. 60 schrijft: ‘Ik voeg

er onmiddellijk aan toe dat een publiekrechtelijke rechtspersoon, naar mijn mening, geen dader
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mij te vicieus: de staat als dader van een delict, verboden bij wet in formele zin, een gemeente
overtreedster van de eigen APV. Ik acht dat een “overspannen constructie”.’

284. Zie o.a. Brants 1996, p. 509-532; Brants & De Lange 1996; Roef 1995, p. 332-348; Van Strien
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Spraakmakende zaken hebben geleid tot uitspraken van de Hoge Raad inzake de
vervuiling van het Pikmeer en het lekken van kerosine op de vliegbasis Volkel,
waarin aan overheden (onder omstandigheden) immuniteit is verleend.285 De
vraag naar de reikwijdte van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelij-
ke rechtspersonen is voor het onderzoek relevant, omdat de Hoge Raad in het
Pikmeer I-arrest uit 1996 de vervolgbaarheid van de functionaris op grond van
opdracht of feitelijke leiding geven uitdrukkelijk afhankelijk heeft gesteld van de
vervolgbaarheid van de publiekrechtelijke rechtspersoon. In het volgende hoofd-
stuk bespreek ik (de gevolgen van) dit arrest voor de functionarissen in dienst van
publiekrechtelijke rechtspersonen. Hierna staat de bijzondere positie van sommi-
ge publiekrechtelijke rechtspersonen zelf centraal.

Voor het toekennen van een bijzondere positie aan overheden is een basis te
vinden in de wetsgeschiedenis. De tekst van art. 51 Sr luidt weliswaar algemeen
– publiekrechtelijke rechtspersonen zijn niet uitgezonderd van strafrechtelijke
aansprakelijkheid286 – maar in de MvT bij art. 51 Sr is ingegaan op de positie van
publiekrechtelijke rechtspersonen in het strafrecht.287 In de toelichting is gesteld
dat het doorgaans weinig opportuun zal zijn om een publiekrechtelijke rechtsper-
soon te vervolgen. Correctie in de administratieve sfeer ligt meer voor de hand.
Er wordt gewezen op de grote verscheidenheid aan publiekrechtelijke rechtsper-
sonen. Dit maakt het moeilijk om algemene regels in de wet neer te leggen; de
wetgever heeft er daarom voor gekozen geen bijzondere wettelijke voorziening te
treffen. Wel is in de MvT een handreiking aan de praktijk gegeven: onderscheid
zou moeten worden gemaakt al naar gelang het feit is te plaatsen in het verband
van de algemene of specifieke bestuurstaak, dan wel is gepleegd binnen het kader
van de ondernemingsactiviteit. In het eerste geval – de ‘overheid’ als bestuurder
– zal de verantwoording behoren te geschieden aan de instellingen en organen die
daartoe in het staats- en administratieve recht in het bijzonder zijn aangewezen,
aldus de MvT, omdat deze instellingen en organen doorgaans over de middelen
beschikken om een herhaling van het ongewenste gedrag te voorkomen. In het
tweede geval – de ‘overheid’ als ondernemer – kan het gelijkheidsbeginsel met
zich meebrengen dat vervolging moet worden ingesteld. 

Met deze toch wat magere aanwijzingen is in de afgelopen jaren in de recht-
spraak een uitgewerkt systeem ontwikkeld. Grofweg kunnen drie categorieën van
publiekrechtelijke rechtspersonen worden onderscheiden waarvoor verschillende
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Hennekens 2001; Schalken 2001; Stolwijk 2001; Brants 2003; Barkhuysen & Van Emmerik
2003; Peters 2003, p. 332-333; Roef 2003a; Roef 2003b; Stolwijk 2004; Broeksteeg 2004; De
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285. HR 23 april 1996, NJ 1996, 513 (Pikmeer I), HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 (Pikmeer II) en
HR 25 januari 1994, NJ 1994, 598 (Volkel).

286. Ook onder art. 15 (oud) WED waren publiekrechtelijke rechtspersonen niet uitgezonderd. Kist
(1966, p. 38-40 en 66) heeft in zijn preadvies vier gevallen genoemd waarin publiekrechtelijke
rechtspersonen (gemeenten) in de vijftiger jaren door lagere rechters zijn veroordeeld.
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regels gelden: de staat is van vervolging voor al zijn strafbare handelingen uitge-
sloten, openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet genieten
immuniteit indien de strafbare gedraging naar haar aard en gelet op het wettelijk
systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen kan worden ver-
richt in het kader van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen
bestuurstaak en de overige publiekrechtelijke rechtspersonen zijn op dezelfde
wijze vervolgbaar als privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Het onderscheid roept de vraag op waarop het verschil in positie tussen de
publiekrechtelijke rechtspersonen onderling en het verschil met de positie van
pri vaatrechtelijke rechtspersonen precies is gebaseerd en of dit verschil wel ge -
rechtvaardigd is. Een belangrijk argument dat voor het aannemen van immuniteit
wordt aangevoerd, is het feit dat bij privaatrechtelijke rechtspersonen externe con-
trolemechanismen als politieke en bestuurlijke controle afwezig zijn en dat daar
evenmin het risico bestaat op vermenging van strafrechtelijke en bestuurlijke ver-
antwoordelijkheden.288 Vóór immuniteit van de staat zijn nog andere argumenten
aangedragen, waaronder het vestzak-broekzakargument (straffen van de staat
heeft nauwelijks effect omdat de staat de boete aan zichzelf dient te betalen) en
het argument dat de Minister van Justitie in een onmogelijke positie komt te ver-
keren als het OM de staat zou kunnen vervolgen (eenheid van regeringsbeleid).
In de literatuur wordt over de wenselijkheid van immuniteit echter verschillend
gedacht. Ook het onderscheid tussen publiekrechtelijke rechtspersonen onderling
is in de literatuur sterk bekritiseerd. De afgelopen jaren hebben de Enschedese
vuurwerkramp, de cafébrand Volendam en de brand in het cellencomplex Schip -
hol-Oost de discussie over de houdbaarheid van de immuniteit verder op scherp
gesteld, omdat in die zaken vervolging van betrokken overheden en functionaris-
sen als gevolg van deze rechtspraak niet mogelijk bleek, hoewel uit diverse (exter-
ne) onderzoeken naar die rampen is gebleken dat de betrokken overheden in alle
gevallen ernstig tekort waren geschoten. Ook door rechtspraak van het EHRM
zijn de immuniteitsregels (verder) onder druk komen te staan.289

Naar aanleiding van de kritiek in de literatuur en in de media op de ontwik-
kelingen in de jurisprudentie is de politiek in actie gekomen. Na parlementaire
vragen over de Pikmeer-rechtspraak heeft de minister de wenselijkheid van wets-
wijziging laten onderzoeken. In dat kader is onder meer een adviesaanvraag
gedaan aan een speciaal daartoe ingestelde commissie onder voorzitterschap van
Roelvink, die in 2002 een advies heeft uitgebracht met voorstellen tot gedeelte-
lijke opheffing van de immuniteitsregels. Inmiddels ligt er een concept-wets-
voorstel van de zijde van de regering en een – verderstrekkend – initiatiefwets-
voorstel uit 2006 tot aanpassing van de bestaande rechtspraktijk. Deze voorstel-
len bespreek ik in de onderhavige paragraaf en ook in het volgende hoofdstuk
voor zover deze betrekking hebben op de positie van (leidinggevende) functiona-
rissen. 

344

288. Zie ook Commissie Roelvink 2002, p. 31.
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Over de vervolgbaarheid van overheden is veel te zeggen, getuige de over dit
onderwerp verschenen literatuur. Uitvoerige beschouwingen zijn bijvoorbeeld te
vinden in de publicaties van Van der Jagt (2000) en Roef (2001a). Gelet op mijn
onderzoeksvragen en –opzet heb ik geen ruimte voor een dergelijke behandeling
van het onderwerp. Op sommige punten zal ik dan ook verder verwijzen naar de
literatuur. Hierna geef ik eerst in vogelvlucht een overzicht van de jurisprudentie
over de vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen.290 Bij de Pik -
meer-arresten en het Volkel-arrest sta ik vervolgens uitgebreider stil. Daarna be -
spreek ik de rechtspraak die na het Pikmeer II-arrest is verschenen; hoe wordt het
in het Pikmeer II-arrest geformuleerde criterium in de rechtspraak toegepast?
Vervolgens besteed ik aandacht aan de ontwikkelingen op wetgevingsgebied. Na -
dat ik hierop kort ben ingegaan, zal ik de belangrijkste argumenten bespreken die
voor en tegen vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen in de litera-
tuur en jurisprudentie zijn aangevoerd. Ik sluit af met een conclusie.

5.6.2 Ontwikkeling in de rechtspraak tot aan het Pikmeer II-arrest

Immuniteitsvoorwaarde 1: de overheidstaak 

De jurisprudentie over de vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen
op grond van art. 51 Sr vangt aan met het Tilburgse verkeersdrempel-arrest uit
1981.291 De Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat een gemeente voor het aan-
leggen van verkeersdrempels strafrechtelijk niet verantwoordelijk kan worden
gesteld, omdat dit is verricht in het kader van een overheidstaak, namelijk de zorg
voor de veiligheid van de publieke wegen. Het OM is niet-ontvankelijk in zijn
vervolging als de tenlastegelegde gedragingen in het kader van een overheidstaak
zijn verricht. Uit een arrest uit 1990 volgt dat, ook als de gemeente een legale weg
had kunnen bewandelen om het beoogde resultaat te bereiken, de gemeente zich
kan beroepen op niet-vervolgbaarheid, omdat de gedragingen in het kader van een
overheidstaak zijn verricht.292 Aan de gemeente wordt een grote vrijheid gelaten.
Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het beginsel van machtenscheiding. 

In de jurisprudentie zijn er ook gevallen waarin een beroep op immuniteit is
afgewezen aangezien er geen sprake was van een handelen ter uitvoering van een
overheidstaak. Het Hof Arnhem heeft in 1989 beslist dat de Gemeente Druten
strafrechtelijk kon worden vervolgd wegens overtreding van de Afvalstoffenwet,
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290. Zie voor een beschrijving van rechtspraak van voor 1976: Kist 1966, p. 38-40.
291. HR 27 oktober 1981, NJ 1982, 474, m.nt. GEM.
292. HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 496 (Voorburgse reigers). De gemeente werd overtreding van

art. 8 van de Vogelwet 1936 verweten. Volgens de rechtbank waren de handelingen geschied ter
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volge art. 209 sub h (oud) Gemw is de zorg voor de instandhouding van de plantsoenen aan de
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men na goedkeuring daartoe van de leden van de raad, na bespreking in de commissie van bij-
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omdat het ging om feiten die gepleegd waren binnen een ondernemersactiviteit
die ook door particulieren kan worden verricht.293 In casu werd de gemeente straf-
baar geacht voor het oprichten en in werking houden van een geluidswal zonder
Afvalstoffenwetvergunning.

Immuniteitsvoorwaarde 2: openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de
Grondwet

De Hoge Raad besliste in een zaak waarin de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
terecht stond, dat voor immuniteit bovendien vereist is dat het gaat om een over-
heidslichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet.294 De RUG werd ver-
weten dat een archeoloog in dienst van de RUG een grafheuvel had afgegraven
zonder in het bezit te zijn van de vergunning die ingevolge de Monumentenwet
vereist was. De Hoge Raad heeft bepaald dat de RUG wel kon worden vervolgd,
omdat de RUG geen openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet
is. Hiermee heeft de Hoge Raad een beperking aangebracht in de kring van
publiekrechtelijke rechtspersonen die zich kunnen beroepen op niet-vervolgbaar-
heid. Voor een succesvol beroep op immuniteit moet dus aan twee vereisten zijn
voldaan: er moet sprake zijn van een openbaar lichaam in de zin van hoofdstuk 7
van de Grondwet en de gedragingen moeten zijn verricht in het kader van een
overheidstaak.

Het Volkel-arrest: volledige immuniteit voor de staat

In het Volkel-arrest uit 1994 spreekt de Hoge Raad zich uit over de vervolgbaar-
heid van de staat.295 In casu was er sprake van een milieuvervuiling op de vlieg-
basis Volkel, een terrein in gebruik bij defensie. Er was een hoeveelheid kerosine
uit een brandstofopslagtank gelekt. Hiervoor is de staat vervolgd. De Hoge Raad
introduceert een nieuwe regel. Hij kent aan de staat een bijzondere positie toe tus-
sen de publiekrechtelijke rechtspersonen. Aan de staat komt volledige immuniteit
toe. De staat kan nooit strafrechtelijk ter verantwoording worden geroepen. De
Hoge Raad motiveert zijn beslissing slechts summier. Uitgangspunt is dat de han-
delingen van de staat moeten worden geacht te strekken tot de behartiging van het
algemeen belang. ‘Daartoe kan de Staat door wet- en regelgeving, bestuur, feite-
lijke gedragingen of anderszins zich alle aangelegenheden aantrekken.’ Corstens
plaatst in zijn noot in de NJ enige kanttekeningen bij dit uitgangspunt. Onder
andere merkt hij op dat de staat wel gebonden is aan de grenzen die de Grondwet
stelt. Bovendien heeft het begrip algemeen belang geen onveranderlijke inhoud.
Voorts acht hij juist bij de staat immuniteit niet gewenst nu een toezichtstructuur
als bij de lagere overheden ontbreekt. Ook De Hullu plaatst kritische opmerkin-
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gen bij het geformuleerde uitgangspunt. Hij vraagt zich af wat de bedoeling van
de overweging is. Het uitgangspunt lijkt hem erg vaag en algemeen.296 Nadat de
Hoge Raad het uitgangspunt heeft geformuleerd, overweegt hij dat ministers en
staatssecretarissen voor de handelingen van de staat in het algemeen verantwoor-
ding schuldig zijn aan de Staten-Generaal en dat zij daarnaast zelf ter zake van
ambtsmisdrijven strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Met dit stelsel strookt
volgens de Hoge Raad niet dat de staat zelf voor zijn handelingen strafrechtelijk
aansprakelijk kan worden gesteld. Op deze beslissing van de Hoge Raad is veel
kritiek gekomen. De volledige immuniteit van de staat leidt tot rechtsongelijkheid
en kan niet voldoende worden beargumenteerd, zo wordt wel in de doctrine
betoogd. Voor een dergelijke uitzonderingspositie voor de staat is in beginsel ook
geen basis te vinden in de wetsgeschiedenis. Toch vindt het arrest ook bijval in de
doctrine en in de politiek. Op de vragen die dit arrest oproept en de argumenten
die voor en tegen aansprakelijkheid van de staat worden aangevoerd, kom ik hier-
na uitgebreid terug.

Tussenconclusie

Na het Volkel-arrest blijken er drie categorieën publiekrechtelijke rechtspersonen
te bestaan, waarvoor verschillende regels gelden. De staat kan nimmer worden
vervolgd, openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet onder
bepaalde voorwaarden evenmin en de rest van de publiekrechtelijke rechtsperso-
nen (zoals de RUG) zijn op dezelfde wijze vervolgbaar als privaatrechtelijke
rechtspersonen. Het systeem lijkt eenvoudig, maar de criteria voor immuniteit
van de tweede categorie van lagere publiekrechtelijke rechtspersonen roepen vra-
gen op. De hierboven besproken jurisprudentie geeft geen duidelijk antwoord op
de vraag welke gedragingen vallen onder ‘in het kader van een overheidstaak’.297

Vooral de verregaande mate van privatisering van allerlei overheidstaken maakt
het criterium minder goed bruikbaar, omdat het gevaar bestaat dat er rechtsonge-
lijkheid optreedt: privaatrechtelijke rechtspersonen die een overheidstaak (mede)
uitvoeren zijn wel strafrechtelijk vervolgbaar, terwijl bijvoorbeeld een gemeente
voor de uitvoering van dezelfde taak niet kan worden vervolgd. Dat rechtsonge-
lijkheid inderdaad kan optreden, blijkt uit latere jurisprudentie.

Verbranden van riet-arresten

In 1996 kreeg de Hoge Raad weer de gelegenheid om zich uit te spreken over de
niet-vervolgbaarheid wegens optreden ter behartiging van een overheidstaak. In
de eerste zaak was vervolging ingesteld tegen het Waterschap Westfriesland
wegens het verbranden van riet zonder vereiste vergunning.298 De verweten ge -
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dragingen betreffen volgens de rechtbank een overheidstaak, namelijk de instand-
houding van de waterkering ter plaatse en daarvoor kan het waterschap niet straf-
rechtelijk verantwoordelijk worden gesteld. De Hoge Raad heeft beslist dat de
rechtbank door aldus te overwegen en te beslissen geen blijk heeft gegeven van
een verkeerde rechtsopvatting. De Hoge Raad neemt daarbij expliciet in aanmer-
king dat waterschappen openbare lichamen zijn in de zin van hoofdstuk 7 van de
Grondwet en dat ingevolge art. 1 lid 2 Waterschapswet de zorg voor de waterke-
ring aan hen als zodanig wordt opgedragen.299 Opmerkelijk is dat in deze zaak
een particulier wel is vervolgd en veroordeeld wegens hetzelfde rietbranden. In
de tweede zaak ging het om eenzelfde strafbaar feit maar nu begaan door de
Provincie Noord-Holland. De Hoge Raad verwerpt ook hier het cassatieberoep.300

De rechtbank had vastgesteld dat de gedragingen een overheidstaak betreffen,
namelijk het beheer en de instandhouding van provinciale waterlopen, en daar-
voor kan de provincie niet strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld. De
Hoge Raad acht dit oordeel juist.

Pikmeer- I-arrest

Op dezelfde datum als de twee hierboven besproken arresten over het verbranden
van riet is het Pikmeer I-arrest gewezen. Dit arrest heeft tot veel ophef in de lite-
ratuur en in de media geleid, vooral vanwege de koppeling die de Hoge Raad heeft
gelegd tussen de vervolgbaarheid van een feitelijk leidinggevende ambtenaar en
die van het openbare lichaam in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet (de Ge -
meente Boarnsterhim).301 Voor de overwegingen en de implicaties van deze beslis-
sing en het commentaar daarop in de literatuur verwijs ik naar het volgende hoofd-
stuk inzake de persoonlijke aansprakelijkheid van leidinggevers. Op deze plaats is
van belang wat is beslist ten aanzien van de vervolgbaarheid van de gemeente. 

De Gemeente Boarnsterhim werd verweten dat zij in 1993 zonder een daartoe
vereiste vergunning verontreinigde baggerspecie in het Pikmeer had gebracht.
Het hof had in zijn arrest veronderstellenderwijs aangenomen dat de gemeente
daarvoor strafrechtelijk niet kan worden vervolgd. Volgens de Hoge Raad is het
hof kennelijk tot die veronderstelling gekomen, omdat het ervan is uitgegaan dat
de gemeente de verontreinigde baggerspecie in het Pikmeer heeft gebracht in haar
hoedanigheid van openbaar lichaam als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Grondwet
en ter behartiging van een aan haar als zodanig opgedragen bestuurstaak. Aan dit
uitgangspunt acht de Hoge Raad zich gebonden bij de beoordeling van de over-
wegingen van het hof inzake de vervolgbaarheid van de ambtenaar. De Hoge
Raad vernietigt het arrest van het hof, vanwege de overwegingen over de ver-
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volgbaarheid van de ambtenaar. De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof
en geeft het hof nog een extra opdracht mee. Deze dient na terugwijzing vast te
stellen of de veronderstelling dat de gemeente strafrechtelijk niet kan worden ver-
volgd, juist is. Is er sprake van een optreden van de gemeente in het kader van een
haar als zodanig opgedragen bestuurstaak?

Ruim een half jaar later geeft het Hof Leeuwarden een beslissing.302 Het hof
stelt dat het storten van het verontreinigde slib in het Pikmeer niet op zichzelf
moet worden beoordeeld. Voor de vraag of is gehandeld in het kader van een
bestuurstaak moet het verweten handelen, het storten, in een ruimer kader van fei-
telijk handelen worden beoordeeld, waarbinnen dit heeft plaatsgevonden. Volgens
het hof zijn het uitbaggeren van de Groundaem en het afvoeren van het bij die
baggerwerkzaamheden vrijgekomen slib (het storten in het Pikmeer) handelingen
die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Het hof wijst erop dat ingevolge
art. 209h (oud) Gemw de zorg voor de instandhouding en de bruikbaarheid van
de publieke wateren en vaarten behoort tot de aan burgemeester en wethouders
van de gemeente opgedragen taak. Het hof acht het in zijn algemeenheid moge-
lijk dat het baggeren en storten van slib zijn verricht ter behartiging van deze aan
de gemeente opgedragen bestuurstaak. In casu komt de gemeente volgens het hof
echter geen beroep op immuniteit toe. Dit zou anders zijn, als tot de strafbare han-
delingen zou zijn besloten of als de gemeente achteraf voor deze handelingen
bestuurlijke verantwoordelijkheid zou hebben aanvaard. In casu heeft de gemeen-
te volgens het hof na ampele overweging juist bewust afgezien van het uitbagge-
ren. Het vooraf dan wel achteraf aanvaarden van bestuurlijke verantwoordelijk-
heid is in de redenering van het hof doorslaggevend voor de immuniteit van de
gemeente. Het hof lijkt hiermee een nieuw – extra – criterium te introduceren
voor niet-vervolgbaarheid.303

5.6.3 Het Pikmeer II-arrest 

Het Pikmeer II-arrest

Het Pikmeer I-arrest heeft een belangrijk vervolg gekregen. Van het – na verwij-
zing door de Hoge Raad – gewezen arrest van het Hof Leeuwaren is namelijk
weer cassatie ingesteld. Het Pikmeer II-arrest is een bijzonder arrest.304 Het is
door de Hoge Raad uitvoerig gemotiveerd. Voordat hij een beslissing op de cas-
satiemiddelen geeft, wijdt de Hoge Raad een algemene beschouwing aan de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van decentrale overheden (r.o. 5.1-5.11). 

De Hoge Raad begint met te stellen dat de overheid zich als iedere burger
dient te houden aan de wet. Hij noemt daarbij expliciet de staat en de decentrale
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302. Hof Leeuwarden 12 november 1996, M en R 1997, 1.
303. Deze nieuwe voorwaarde kan volgens De Lange (1997) tot rechtsongelijkheid leiden, omdat

de overheid door een besluit van de politiek immuniteit kan bereiken voor illegale activiteiten
waaraan pure bedrijfseconomische afwegingen ten grondslag liggen.

304. HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367, m.nt. De Hullu (Pikmeer II).
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overheden. Voor de vraag in hoeverre er – naast de bestuurlijke en politieke con-
trole – plaats is voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van decentrale overheden,
grijpt de Hoge Raad in eerste instantie terug op de wetsgeschiedenis. Volgens de
Hoge Raad is er door de wetgever ruimte aan de rechter overgelaten om nadere
vereisten vast te stellen waaraan moet zijn voldaan, wil een publiekrechtelijke
rechtspersoon met toepassing van art. 51 Sr ter zake van een strafbaar feit kunnen
worden vervolgd.305 In de rechtspraak is er een regel ontwikkeld voor openbare
lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet die een gedraging verrich-
ten ter behartiging van een bij de wet aan dergelijke openbare lichamen opgedra-
gen specifieke bestuurstaak. De toepassing van deze regel strookt met de bedoe-
ling van de wetgever, zoals uit de wetsgeschiedenis volgt, aldus de Hoge Raad;
deze regel brengt tot uitdrukking dat bij de uitvoering door een decentrale over-
heid van een specifiek aan haar opgedragen bestuurstaak de rechtvaardiging van
haar gedraging reeds tevoren is gegeven, zodat zij niet behoort te worden ver-
volgd. Toepassing van deze regel roept volgens de Hoge Raad evenwel vragen op,
omdat veelal niet scherp is omlijnd in welke gevallen aan het hier besproken ver-
eiste is voldaan; het is immers doorgaans niet anders dan dat in de wet een
bestuurstaak in min of meer algemene termen wordt omschreven. In een concreet
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305. De door de Hoge Raad aangehaalde passage uit de MvT bij het wetsvoorstel dat heeft geleid
tot invoering van art. 51 Sr luidt als volgt: ‘Bij een figuur die in zo uiteenlopende verschij -
nings vormen en functies aan het maatschappelijk verkeer deelneemt als de publiekrechtelijke
rechtspersoon is de vraag of strafbaarheid in beginsel dient te worden uitgesloten of aanvaard
in het algemeen niet te beantwoorden. Een zinvolle benadering lijkt alleen mogelijk, indien
onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende casusposities. De meest voor de hand lig -
gende differentiatie is dan wel die waarbij onderscheid wordt gemaakt al naar gelang het straf -
bare 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 onderne -
mingsactiviteit die ook door particulieren wordt of kan worden verricht. (...) In het tweede
geval, wanneer de publiekrechtelijke rechtspersoon als ondernemer heeft gehandeld, bestaat er
geen voldoende grond haar anders te bejegenen dan privaatrechtelijke rechtspersonen die de -
zelfde of vergelijkbare ondernemingsactiviteiten verrichten. (...) Daarom kan een bijzondere
wettelijke voorziening beter achterwege blijven. Het gaat hier om een weerbarstige materie die
moeilijk in wetsbepalingen is te vatten.’ (Kamerstukken II 1975/1976, 13 655, nr. 3, p. 21). Bij
het oordeel van de Hoge Raad dat aan de rechter ruimte is gelaten om nadere eisen te stellen,
zou gelet op het vervolg van de MvT een kanttekening kunnen worden geplaatst. De MvT
vervolgt namelijk: ‘De praktijk bij de vervolging van economische delicten heeft wel bewezen,
dat het openbaar ministerie van de bevoegdheid tot vervolging 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 (onderne -
mingen van) publiekrechtelijke lichamen of instellingen onvervolgd zouden moeten blijven.’
Deze passage kan (ook) aldus worden uitgelegd dat algehele immuniteit niet wenselijk lijkt,
omdat publiekrechtelijke rechtspersonen in hoedanigheid van ‘ondernemer’ strafbare feiten
kunnen plegen; of vervolging in dat geval opportuun is, dient door het OM te worden be -
oordeeld. Het zou dus ook zo kunnen zijn dat de wetgever eerder een rol voor het OM zag
weggelegd (verstandig vervolgingsbeleid in geval van het handelen van publiekrechtelijke
rechtspersonen als ‘ondernemer’) dan dat er een (grote) vrijheid aan de rechter is gelaten om
zelf nadere regels over vervolgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen op te stellen.
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geval zal de rechter derhalve moeten beoordelen of een verweten gedraging in
redelijkheid heeft te gelden als uitvoering van een bij de wet opgedragen be -
stuurstaak, aldus de Hoge Raad. Daar komt bij – zo overweegt hij – dat toepas-
sing van de tot vervolgingsuitsluiting leidende regel niet in alle gevallen tot een
aanvaardbare oplossing leidt, met name niet in die gevallen waarin een decentra-
le overheid bij de uitvoering van een bestuurstaak in ernstige mate een met straf
bedreigde norm overtreedt: 

‘De rechter komt immers niet toe aan een concrete beoordeling van de vraag
of en in hoeverre de uitvoering van de overheidstaak in het geval in kwestie
nog gerechtvaardigd is in het licht van een afweging van de betrokken belan-
gen en met inachtneming van beginselen van proportionaliteit en subsidiari-
teit.’ 

De Hoge Raad vraagt zich vervolgens af of de regel van niet-vervolgbaarheid,
gelet op de rechtsontwikkeling, moet worden gepreciseerd. Bij de beantwoording
van die vraag neemt hij verscheidene ontwikkelingen in overweging. De wet
omschrijft de taak van decentrale overheden tegenwoordig globaler dan voorheen.
Ook worden bij de uitvoering van overheidstaken steeds vaker privaatrechtelijke
rechtspersonen ingeschakeld (privatisering en publiek-private samenwerking) en
worden steeds meer taken verricht door èn openbare lichamen èn privaatrechte-
lijke rechtspersonen (bijvoorbeeld bodemsanering, het gelegenheid bieden tot
parkeren). Voorts wijst de Hoge Raad erop dat de maatschappelijke opvattingen
ten aanzien van de strafbaarheid van decentrale overheden zijn gewijzigd. Dit
blijkt uit de doctrine en uit diverse publicaties in de media. Ten slotte neemt de
Hoge Raad in overweging dat ook in de politiek de opvatting leeft dat lagere over-
heden in ruimere mate moeten kunnen worden vervolgd.306
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306. De Hoge Raad overweegt in dit verband: ‘Ook in de Tweede Kamer der Staten-Generaal is het
duidelijke gevoelen naar voren gekomen dat de mogelijkheden die de hiervoor onder 5.3 be -
doelde jurisprudentiële regel biedt tot strafrechtelijke handhaving jegens lagere overheden te
beperkt zijn. Verwezen wordt naar het naar aanleiding van de regeringsnota “Strafrechtelijke
aansprakelijkheid van overheidsorganen” (Kamerstukken II 1996/1997, 25 294, nr. 2) met de
Vaste Kamercommissie voor Justitie gevoerde overleg (t.a.p., 25 294, nr. 5). In het bijzonder
verdient in dit verband de aandacht dat de Tweede Kamer der Staten-Generaal de motie
Rehwinkel c.s. (t.a.p., 25 294, nr. 3) vrijwel met algemene stemmen heeft aangenomen. In deze
motie wordt vooropgesteld dat ook overheden in beginsel strafrechtelijk vervolgbaar dienen te
zijn en dat de huidige jurisprudentie ertoe leidt dat feitelijk de mogelijkheden tot
strafrechtelijke handhaving jegens overheden zeer beperkt zijn.
5.6. In de motie Rehwinkel c.s. wordt de regering verzocht om voorbereidingen tot wetswijzi-
ging in gang te zetten, waardoor de mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging van overhe-
den worden verruimd. Deze bewoordingen alsmede de interpretatie die de Minister van Justitie
daaraan heeft gegeven - te weten als een uitnodiging om de gedachtevorming over nadere
regelgeving te stimuleren (t.a.p., 25 294, nr. 6) - wijzen er op dat er thans niet zodanig omlijn-
de voorbereidingen tot wetgeving worden getroffen dat deze de Hoge Raad tot terughoudend-
heid zouden moeten nopen in het ontwikkelen van nieuwe jurisprudentie op het hier aan de
orde zijnde onderwerp.’

AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN IN HET STRAFRECHT



Al deze ontwikkelingen vormen aanleiding de ‘oude’ regel, die in een aantal
gevallen tot maatschappelijk ongewenste uitkomsten leidt, te heroverwegen. De
Hoge Raad formuleert in r.o. 5.7 en verder de volgende regels: 

‘5.7. Een meer bevredigende, aan de hiervoor genoemde ontwikkelingen aan-
gepaste uitkomst kan als volgt worden bereikt. Enerzijds dient de immuniteit
van een openbaar lichaam als bedoeld in hoofdstuk 7 Gw slechts dan te wor-
den aangenomen als de desbetreffende gedragingen naar haar aard en gelet op
het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen
kunnen worden verricht in het kader van de uitvoering van de aan het open-
baar lichaam opgedragen bestuurstaak, zodat uitgesloten is dat derden in
zoverre op gelijke voet als het openbaar lichaam aan het maatschappelijk ver-
keer deelnemen. In andere gevallen is er wegens de hier te betrachten gelijk-
heid geen aanleiding immuniteit aan het openbaar lichaam te verlenen en geldt
deze evenmin voor de in art. 51, tweede lid onder 2°, Sr bedoelde personen.
Anderzijds dient aansluiting te worden gezocht bij het in het strafrecht ont-
wikkelde stelsel van rechtvaardigingsgronden.
5.8. Indien tegen een openbaar lichaam dan wel tegen de opdrachtgevers of
leidinggevers een vervolging wordt ingesteld, kan de rechter met hantering
van het stelsel van rechtvaardigingsgronden beslissen dat de verweten en ter
behartiging van een specifieke bestuurstaak verrichte gedraging, hoewel strij-
dig met wettelijke voorschriften, in de omstandigheden van het geval gerecht-
vaardigd is en daarom tot straffeloosheid moet leiden.
5.9. In geval de in aanmerking komende belangen de rechter geen reden heb-
ben gegeven tot het aannemen van straffeloosheid op grond van de aanwezig-
heid van een rechtvaardigingsgrond, is het niet uitgesloten dat de strafrechter,
diezelfde belangen opnieuw afwegend, tot een andere bestraffing komt dan in
het geval waarin een privaatrechtelijke rechtspersoon een vergelijkbare verbo-
den gedraging zou hebben verricht.
5.10. Bij het vorenstaande moet nog het volgende worden aangetekend.
Het vervolgen van decentrale overheden is op zichzelf niet strijdig met het
stelsel van politieke verantwoordelijkheid van ambtsdragers binnen die licha-
men, voorzover daarin wettelijk is voorzien, noch met het stelsel van op die
lichamen uitgeoefend toezicht. Beide stelsels nemen een eigen plaats in.
Voorts heeft het Openbaar Ministerie op de voet van de art. 167 en 242 Sv de
bevoegdheid strafvervolging achterwege te laten of af te zien van verdere
strafvervolging in geval een en ander strijdig zou zijn met het algemeen be -
lang, waarbij ten aanzien van het vervolgingsbeleid ingevolge art. 5 RO aan-
wijzingen kunnen worden gegeven door de Minister van Justitie. Een reden
van algemeen belang kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de omstandigheid dat
ingrijpen van de strafrechter ontijdig is of de goede gang van een bestuurlijk
proces verstoort.
5.11. Tenslotte moet worden opgemerkt dat de eisen van een behoorlijke pro-
cesorde in verband met het belang van de rechtszekerheid meebrengen dat in
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de onderhavige zaak de Hoge Raad blijft uitgaan van de oordelen en beslis-
singen waartoe hij in zijn arrest van 23 april 1996, NJ 1996, 513, is gekomen.’

De kern van de beslissing van de Hoge Raad is in r.o. 5.7 te vinden; daarin is een
nieuw criterium geformuleerd aan de hand waarvan de mogelijkheid tot vervol-
ging van decentrale overheden dient te worden getoetst. In casu kon dit criterium
vanwege de eisen van een behoorlijke procesorde en in verband met de rechtsze-
kerheid evenwel geen toepassing vinden. De Hoge Raad concludeert in de onder-
havige zaak dat – gegeven de vaststellingen van het hof (dat het baggeren en het
storten tezamen moet worden beoordeeld) – de gedragingen een aan de gemeen-
te als zodanig bij de wet opgedragen overheidstaak betreft, gelet op art. 209, aan-
hef en onder h, (oud) Gemeentewet, waardoor de gemeente niet vervolgbaar is en
het Openbaar Ministerie dus niet-ontvankelijk is in zijn vervolging van de lei-
dinggevende ambtenaar. De Hoge Raad heeft de zaak vervolgens verwezen naar
het Hof Arnhem voor de beoordeling van het aan de leidinggevende ambtenaar
subsidiair tenlastegelegde, namelijk voor het zelf plegen van het strafbare feit.
Indien de in r.o. 5.7 geformuleerde nieuwe immuniteitsregel zou zijn toegepast,
was immuniteit afgewezen; er was in casu weliswaar sprake van een handelen ter
uitvoering van overheidstaak, maar deze uitvoering kan heel goed door een parti-
culier worden verricht en werd ook mede verricht door een privaatrechtelijke
rechtspersoon: de Grontmij NV. Dat de ‘oude’ regel tot rechtsongelijkheid kan
leiden, blijkt ook uit het feit dat de Grontmij NV en een werknemer daarvan wel
zijn vervolgd.307

Opmerkingen over het Pikmeer II-arrest: politieke en bestuurlijke controle en de
rol van het OM 

Aandacht verdient de algemene beschouwing die de Hoge Raad voorafgaande
aan zijn beslissing geeft. Het mag bijzonder worden genoemd dat de Hoge Raad
zo uitvoerig rekenschap geeft over zijn gewijzigde opvattingen. Ook opmerkelijk
zijn de twee aantekeningen die de Hoge Raad in r.o. 5.10 bij de geformuleerde
regel heeft gemaakt. Ten eerste heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk gesteld dat het
vervolgen van decentrale overheden op zich niet strijdig hoeft te zijn met het stel-
sel van politieke verantwoordelijkheid van ambtsdragers of met het stelsel van
bestuurlijk toezicht. In het Volkel-arrest was dit een belangrijk argument voor
volledige immuniteit van de staat. Weliswaar heeft de Hoge Raad overwogen dat
ook de staat zich dient te houden aan de wet, hij betrekt de positie van de staat in
het vervolg van zijn beschouwingen jammer genoeg niet. Ook de immuniteit van
de staat is echter sterk bekritiseerd; ik kom daarop hierna nog terug.308
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307. Zie Peters 1997c. Peters verwijst naar Hof Leeuwarden 31 januari 1995 (n.g.).
308. Zie o.a. Corstens 1994; De Hullu 1995; Peters 1997b, p. 385 en 388; Peters 1998, p. 33;

Hendriks & De Lange 1998, p. 41-47, i.h.b. p. 46-47; Nijboer & De Koning 1998, p. 732-737,
i.h.b. p. 737; Brants & De Lange 1996, p. 105; Brants 1998, p. 318-343, i.h.b. p. 40-42.
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De tweede aantekening die de Hoge Raad heeft gemaakt, betreft de rol van het
OM bij de vervolging van decentrale overheden. Hij wijst op het opportuniteits-
beginsel neergelegd in art. 167 en 242 Sv, dat de officier van de justitie de moge-
lijkheid biedt af te zien van verdere strafvervolging in geval een en ander strijdig
zou zijn met het algemeen belang. De Hoge Raad benadrukt dat een reden van
algemeen belang kan zijn dat ‘ingrijpen van de strafrechter ontijdig is of de goede
gang van een bestuurlijk proces verstoort’. Het OM hanteert overigens een der-
gelijk vervolgingsbeleid al sinds 1 juni 1997. Op die datum is de door het College
van Procureurs-Generaal vastgestelde Richtlijn opsporings- en vervolgingsbeleid
overheden in werking getreden.309 In de richtlijn is een aantal uitgangspunten
voor het vervolgingsbeleid neergelegd.310 Naar aanleiding van het Pikmeer II-
arrest is een nieuwe Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden
uitgebracht, waarin nadere invulling aan het opportuniteitsbeginsel in deze kwes-
tie is gegeven.311 Indicaties voor vervolging zijn volgens deze Aan wijzing onder
meer of 1) sprake is van evident onrecht (bijv. een ernstige vorm van een com-
muun misdrijf), 2) een opzettelijk gepleegde overtreding van zogenaamde kern-
voorschriften (bijv. op het gebied van milieu of arbeidsomstandigheden) en 3)
ergerlijke recidive van al dan niet opzettelijk gepleegde overtredingen. Contra-
indicaties voor vervolging zijn onder meer 1) of een handelen waarvoor in strik-
te zin geen rechtvaardigingsgrond bestaat gezien kan worden als de uitkomst van
een in strafrechtelijke zin te respecteren belangenafweging (zorgvuldige bestuur-
lijke procedure) en 2) of een effectieve politieke, bestuurlijke of bestuursrechte-
lijke reactie heeft plaatsgevonden.312
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309. Richtlijn opsporings- en vervolgingsbeleid overheden, Stcrt. 1997, 135, p. 6. De richtlijn is een
uitvloeisel van de politieke perikelen naar aanleiding van het Pikmeer I-arrest. De Minister van
Justitie heeft in de nota ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden’ aangegeven dat zij
door middel van een gericht vervolgingsbeleid de jurisprudentie op dit terrein wil bevorderen.
Zij heeft het College van Procureurs-Generaal verzocht hiertoe voor stellen te doen. Zie over
deze richtlijn verder: Van der Jagt 2000, p. 89-92.

310. Vervolging is op zijn plaats als het handelen redelijkerwijs niet meer tot de uitvoering van de
overheidstaak is te rekenen. Is dit wel het geval dan kan toch worden vervolgd, indien dit han-
delen niet meer kan worden gezien als de uitkomst van een in strafrechtelijke zin te respecte-
ren bestuurlijke belangenafweging. Een positieve indicatie voor een behoorlijke belangenaf-
weging is of het besluit tot het gewraakte handelen tot stand is gekomen door middel van een
zorgvuldige bestuurlijke procedure en ook of het handelen democratisch gelegitimeerd is. Er
moet sowieso worden vervolgd indien er sprake is van door het over heidsorgaan gepleegd evi-
dent onrecht of van opzettelijk gepleegde overtreding van zoge naamde kernvoorschriften (bij-
voorbeeld milieu). Tevens wordt benadrukt dat de officier van justitie steeds zorgvuldig dient
te toetsen of het overheidsorgaan zich wellicht kan beroepen op een rechtvaardigingsgrond,
gelet ook op de bijzondere positie van het overheidsorgaan en de door dit orgaan te behartigen
publieke belangen.

311. Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden 1998, Stcrt. 1998, 82.
312. Broeksteeg 2004, p. 370 wijst er op dat het wel gewenst is dat het OM zich in deze terughou-

dend opstelt. 
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Opmerkingen over het Pikmeer II-arrest: het nieuwe immuniteitscriterium313

Een volgende opmerking over het Pikmeer II-arrest betreft het nieuwe criterium.
De Hoge Raad komt tot een precisering van de regel voor immuniteit van decen-
trale overheden. Hierbij stapt hij af van het criterium ‘gedragingen in het kader
van een specifieke bestuurstaak’ en introduceert het criterium ‘als de desbe-
treffende gedragingen naar haar aard en gelet op het wettelijk systeem rechtens
niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht in het kader
van de uitvoering van de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak’.
Peters noemt dit het ‘exclusiviteitselement’.314

Hennekens meent dat de Hoge Raad in het arrest een inhoudsloos criterium
heeft gecreëerd nu bestuurstaken, die door bestuursorganen worden verricht,
publiekrechtelijk van aard zijn en deze zijn als zodanig niet strafbaar. Slechts fei-
telijke handelingen zijn strafbaar. De Hoge Raad verwart volgens hem twee
aspecten met elkaar: de gemeente als rechtspersoon en de bestuursorganen die
binnen die rechtspersoon als zelfstandige entiteiten functioneren en die – afhan-
kelijk van het soort bestuursorgaan – met politieke controle te maken hebben.315

Weliswaar is het criterium strikt genomen onzuiver (de Hoge Raad spreekt onder
meer over de aan het openbaar lichaam opgedragen bestuurstaak, hetgeen vanuit
bestuursrechtelijk/staatsrechtelijk oogpunt niet juist is (zie hoofdstuk 1)), de uit-
leg die Hennekens eraan geeft, lijkt niet plausibel. Roef noemt een dergelijke uit-
leg van het criterium van de Hoge Raad problematisch en niet zinvol.316 Volgens
Roef heeft de Hoge Raad bedoeld de immuniteit te laten gelden voor de strafba-
re feitelijke gedragingen die bij of door het verrichten van de publiekrechtelijke
rechtshandelingen tot stand zijn gekomen. Van der Jagt komt – mede op basis van
uitlatingen van (raadsheer bij de Hoge Raad) Corstens – eveneens tot de conclu-
sie dat het standpunt van Hennekens niet overeenkomt met de bedoeling van de
Hoge Raad.317 Bedoeling van de precisering is, dat hierdoor de reikwijdte van de
immuniteit sterk wordt ingeperkt. Een beroep op immuniteit zal minder snel dan
voorheen slagen. Het storten van slib en het verbranden van riet kunnen heel wel
door anderen dan bestuursfunctionarissen worden verricht. Met het nieuwe crite-
rium komt de Hoge Raad tegemoet aan belangrijke kritiek op het oude, namelijk
dat deze tot ongelijkheid leidt. 

Aan het nieuwe criterium kleven echter nog steeds bezwaren. Het is lastig voor-
beelden te bedenken van gedragingen die slechts door bestuursfunctionarissen
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313. Zie voor uitvoerige, kritische beschouwingen over dit nieuwe criterium met name Van der Jagt
2000, hoofdstuk 5 en Roef 2001a, hoofdstuk 4. 

314. Peters 1998, p. 33.
315. Hennekens 1998, p. 435 en Hennekens 2001, p. 78-79. 
316. Roef 2001b, p. 146-147 en Roef 2001a, p. 266-268.
317. Van der Jagt 2000, p. 145-148 en voor het interview met Corstens p. 247-254. Corstens wijst

er nog op dat het de vraag is of in het strafrecht van dezelfde begrippen als in het bestuursrecht
zou moeten worden uitgegaan.
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kunnen worden verricht.318 Als voorbeelden zijn wel genoemd de uitgifte van pas-
poorten en gedragingen in het kader van de handhaving van de openbare orde
en/of toezicht op de naleving van wetgeving.319 Roef noemt onder meer ook als
voorbeeld het toepassen van bestuursdwang, dat een feitelijk optreden van een
bestuursorgaan tegen een overtreding behelst.320 Aangezien de bevoegdheid tot
toepassing van bestuursdwang alleen aan bestuursorganen toekomt, vallen de
door het bestuursorgaan verrichte feitelijke handelingen ter uitvoering van de
bestuursdwang volgens hem onder de immuniteit. Een dergelijke uitleg kan tot
ongelijkheid leiden: een privaatrechtelijke rechtspersoon (niet-bestuursorgaan)
die uitvoering geeft aan de bestuursdwang (bijvoorbeeld een aannemingsbedrijf)
geniet geen immuniteit. Ik teken alvast aan dat uit een arrest van de Hoge Raad
uit 2007 kan worden afgeleid dat de door Roef gegeven uitleg van het criterium
niet in overeenstemming lijkt te zijn met de bedoeling van de Hoge Raad. Op dit
arrest kom ik in de paragraaf hierna nog terug.

Voorts is als bezwaar tegen het criterium aangevoerd dat niet duidelijk is af te
bakenen wat onder bestuurstaak moet worden verstaan. De grens is ook tijdge-
bonden.321

Buiten het feit dat lastig vast te stellen is wat een bestuurstaak is en of deze
slechts door bestuursfunctionarissen kan worden verricht, is er nog een bezwaar
tegen het nieuwe criterium. Een belangrijke reden voor de ruimte die nu nog
steeds aan het bestuur is gelaten bij de uitvoering van een specifieke bestuurstaak
lijkt te zijn gelegen in het stelsel van politieke en bestuurlijke controle op het han-
delen. Brants merkt hierover mijns inziens terecht het volgende op: 

‘(...) en er blijft een categorie van overheidshandelen waarvan de rechtvaardi-
ging bij voorbaat door de wet is gegeven, ongeacht de wijze waaróp gehandeld
wordt. Dit veronderstelt een nog altijd ongelimiteerd vertrouwen in de inte-
griteit van de overheid als overheid.’322

Toetsing aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit door de straf-
rechter zou voor al het handelen van de overheid mogelijk moeten zijn. Hierbij
moet worden bedacht dat openbare lichamen in verschillende hoedanigheden bij
het strafbare gedrag betrokken kunnen zijn, bijvoorbeeld als handhaver/uitvoer-
der van de regel en als overtreder. Er bestaat gevaar voor een belangenverstren-
geling bij de uitoefening van overheidstaken.323 Bestuurlijke en politieke contro-
le werkt niet altijd effectief. Dit maakt het wenselijk dat de mogelijkheid tot een
inhoudelijke toetsing van al het gedrag door de strafrechter bestaat. Roef en De
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318. Zie Brants 1998, p. 38; Van der Jagt 2000, p. 148-151 en Roef 2001a, 269-272.
319. Hendriks & De Lange 1998, p. 44. Zie ook De Hullu 2006, p. 117.
320. Roef 2001a, p. 269-270. 
321. Zie voor kritiek op het nieuwe criterium o.a. Drupsteen 1998; Peters 1998, p. 33-34 en Brants

1998, p. 38. Zie ook reeds Van Strien 1987, p. 591-592. 
322. Brants 1998, p. 40.
323. Zie Commissie Michiels 1998, p. 142-143.

HOOFDSTUK 5



Roos bepleiten om dezelfde redenen een volledige toepassing van het stelsel van
rechtvaardigingsgronden.324 Zij illustreren het manco van het formele Pikmeer II-
criterium aan de hand van de vergunningverlening. Dit is een typische bestuurs-
taak die alleen door bestuursfunctionarissen kan worden verricht. Het is mogelijk
dat een bestuursorgaan betrokken is bij het plegen van strafbare feiten (bijvoor-
beeld het verwijderen van vogelnesten), maar aan zichzelf (wederrechtelijk) een
vergunning heeft verleend. Dit kan strafrechtelijk niet worden aangepakt, terwijl
bestuurlijke controle ook niet is te verwachten. Indien daarentegen geen vergun-
ning is verkregen, vallen dezelfde strafbare feiten niet onder de vervolgingsuit-
sluiting. 

Ook is het huidige taakcriterium te beperkt, indien de ratio daarvan is gelegen
in het feit dat de strafrechter niet dient te treden in de beoordelings- en beleids-
vrijheid van het bestuur, zo stelt Roef: er zijn ook overheidsgedragingen die door
derden kunnen worden verricht waarbij beoordelings- en beleidsvrijheid een rol
speelt.325 Een vergelijking met het privaatrecht leert overigens dat de aanwezig-
heid van beleidsvrijheid geen goede grond is voor immuniteit van overheidshan-
delen.326 De civiele rechter toetst het handelen volledig aan het objectieve recht
(de rechtmatigheid); slechts aan de doelmatigheid (beleidsvrijheid) kan de rech-
ter niet toetsen. 

Niet alleen het criterium bestuurstaak, ook het criterium openbaar lichaam in
de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet heeft in de literatuur kritiek ontmoet.327

Voor de keuze van dit criterium is geen grondslag in de MvT op art. 51 Sr te vin-
den. Volgens Hennekens had de Hoge Raad deze keuze dan ook moeten motive-
ren. Ook Peters heeft kritiek op het openbaar lichaam-criterium.328 De Hoge Raad
stelt in het tweede Pikmeer-arrest uitdrukkelijk dat politieke en bestuurlijke con-
trole niet in de weg staat aan strafrechtelijke vervolging. Hiermee valt echter wel
een mogelijke verklaring voor de keuze van het criterium openbaar lichaam weg.
Onduidelijk is nu waarom de Hoge Raad in het Pikmeer II-arrest ondanks de kri-
tiek heeft vastgehouden aan het vereiste van openbaar lichaam in de zin van
hoofdstuk 7 van de Grondwet. 

Opmerkingen over het Pikmeer II-arrest: de rechtvaardigingsgronden en de
strafmaat 

Ten slotte dient nader aandacht te worden geschonken aan de overwegingen van
de Hoge Raad over de rechtvaardigingsgronden. De Hoge Raad kent aan deze
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324. Roef & De Roos 1998, p. 105-107. Zie ook Roef 2001a, p. 120, 277-280 en 575-576.
325. Zie Roef 2001a, p. 273-274, die er verder op wijst dat het criterium in dat geval ook te ruim

kan zijn, omdat sommige overheidstaken geen of weinig beoordelings- of beleidsvrijheid laten,
zoals het toekennen van een bouwvergunning (gebonden beschikking). 

326. Zie voor een vergelijking met het privaatrecht op dit punt: Roef 2001a, p. 247-257. 
327. Zie onder andere Hennekens 1990; Hennekens 2001, p. 78-79; Brants & De Lange 1996, p.

23-32; Brants 1998, p. 38; Peters 1997b, p. 384-386; Peters 1998, p. 33; Drupsteen 1996;
Commissie Michiels 1998, p. 141 e.v.; Roef 2001a, p. 228-244.

328. Peters 1997b, p. 384-386 en Peters 1998, p. 33. Vgl. Roef 2001a, p. 272. 
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gronden een bijzondere rol toe bij de beoordeling van strafbare gedragingen van
decentrale overheden die zijn verricht in het kader van een specifieke bestuurs-
taak. In de literatuur werd al langer gepleit voor een systeem waarbij op het ni -
veau van de rechtvaardigingsgronden een oplossing zou worden gevonden voor
de soms bijzondere positie van de overheid, in plaats van het systeem van niet-
vervolgbaarheid.329 Het grootste bezwaar van niet-vervolgbaarheid is gelegen in
elke afwezigheid van inhoudelijke toetsing van het gedrag. 

In de literatuur zijn verschillende rechtvaardigingsgronden naar voren ge -
bracht, die mogelijk voor toepassing bij overheidslichamen in aanmerking ko -
men. Ten eerste is gewezen op overmacht in de zin van noodtoestand (art. 40 Sr).
De Lange heeft aan deze mogelijkheid aandacht besteed.330 Bij de toepassing van
art. 40 Sr moet het gaan om met elkaar strijdende rechtsbelangen. Het plegen van
het strafbare feit moet noodzakelijk zijn om een hoger en gerechtvaardigd doel te
bereiken. Omdat de beoordeling van het handelen van het bestuur hier aan de orde
is, kan van de strafrechter worden verlangd dat hij zich bij de toetsing terug -
houdend opstelt. Met andere woorden, de strafrechter dient marginaal te toetsen.
De strafrechter mag niet inhoudelijk de belangenafweging die het bestuur heeft
gemaakt, overdoen, maar dient te toetsen of aan de eisen van proportionaliteit
(zorgvuldigheid, middel-doel) en subsidiariteit (noodzakelijk middel, was er geen
andere mogelijkheid?) is voldaan. Financiële belangen van het overheidslichaam
mogen hierbij niet in aanmerking komen.331

Een andere rechtvaardigingsgrond die voor toepassing in aanmerking komt, is
het wettelijk voorschrift van art. 42 Sr. Bij deze rechtvaardigingsgrond gaat het
niet om een belangenstrijd waarin het overheidslichaam verkeerde, maar draait
het om een conflict van rechtsregels, waarvoor het zich gesteld heeft gezien. Het
overheidslichaam heeft ervoor gekozen om voorrang te geven aan het naleven van
een bepaald wettelijk voorschrift boven het naleven van de strafwet. Ook hier
dient de rechter te toetsen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidia -
riteit. Het toepassingsgebied van art. 42 Sr is waarschijnlijk kleiner dan op het
eerste gezicht zou kunnen worden verwacht, zo stellen Hendriks en De Lange.332

De rechtvaardigingsgrond kan alleen gelden voor wettelijke voor schriften die een
concrete taak of plicht opleggen. Een discretionaire bevoegdheid – beleidsruimte
– staat aan toepassing in de weg. Ook wijzen de auteurs op de ontwikkeling dat
de taken van decentrale overheden steeds algemener worden omschreven. Roef
acht een beroep op de schulduitsluitingsgrond rechtsdwaling gelet op de hoe -
danigheid van de dader (de overheid zelf) moeilijk denkbaar.333
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329. Hennekens 1990, nr. 7; De Lange 1995, p. 446-447; Peters 1997b, p. 387-388; Hendriks & De
Lange 1998, p. 46; Brants & De Lange 1996, p. 38-43, 98-99 en 105. Zie over het Pikmeer II-
arrest ook Van der Vlies 1998, p. 311-313 en Roef 2001a, p. 277-280.

330. De Lange 1995, p. 446-447.
331. Roef (2001a, p. 279) ziet daarom weinig ruimte voor een succesvol beroep.
332. Hendriks & De Lange 1998, p. 45. Vgl. Roef 2001, p. 277-278.
333. Roef 2001a, p. 278. 
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De bestuurlijke belangenafweging speelt ook een rol bij de strafmaat. Mocht
de afweging van de in aanmerking komende belangen niet leiden tot het aan-
nemen van een rechtvaardigingsgrond, dan kan de strafrechter deze belangen op -
nieuw afwegend wel tot een andere bestraffing komen, zo overweegt de Hoge
Raad in Pikmeer II. Deze overweging geeft de rechter nogmaals ruimte om reke-
ning te houden met de bijzondere positie van decentrale overheden. 

Conclusie

Het is toe te juichen dat de Hoge Raad uitdrukkelijk heeft gewezen op de moge-
lijkheid via de rechtvaardigingsgronden te komen tot een inhoudelijke toetsing
van gedragingen van decentrale overheidslichamen. Er dienen echter wel kantte-
keningen te worden geplaatst. Er is nog steeds een categorie van gedragingen van
deze lichamen die aan inhoudelijke toetsing door de strafrechter ontkomt. Door
immuniteit wordt ervan uitgegaan dat bij (bepaalde) gedragingen van deze rechts-
personen de rechtvaardiging bij voorbaat is gegeven. Het is de vraag of dit wen-
selijk is. Dienen gedragingen, die zijn verricht in het kader van de uitvoering van
een specifieke bestuurstaak die slechts door bestuursfunctionarissen kan worden
uitgeoefend, niet ook te kunnen worden getoetst aan de beginselen van propor-
tionaliteit en subsidiariteit? Voor de staat geldt zelfs een volledige immuniteit. Nu
de Hoge Raad heeft geoordeeld dat met de bijzondere positie van overheden reke-
ning kan worden gehouden bij de beslissing tot vervolging (toepassing van het
opportuniteitsbeginsel) en door de strafrechter bij de toepassing van rechtvaardi-
gingsgronden en het bepalen van de strafmaat, rijst des te scherper de vraag waar-
om tóch (onder omstandigheden) immuniteit zou moeten worden aangenomen.
Een weging van de argumenten voor en tegen immuniteit komt in 5.6.6 aan de
orde.

5.6.4 De na het Pikmeer II-arrest verschenen rechtspraak

Vervolgbaarheid van decentrale overheden; toepassing van het Pikmeer II-
criterium

Na het Pikmeer II-arrest is er een aantal zaken aan de rechter voorgelegd, waarin
de immuniteitskwestie aan de orde is geweest. De vraag is hoe de rechter omgaat
met het Pikmeer II-criterium. Om te beginnen heeft de Hoge Raad reeds een half
jaar na het wijzen van het Pikmeer II-arrest een zaak behandeld waarin de vraag
voorlag of een provincie kon worden vervolgd voor (wederom) milieudelicten.
Het hof had het OM niet-ontvankelijk verklaard, omdat de gedragingen zouden
zijn verricht in het kader van een overheidstaak: de ontvangst van de partij ver-
ontreinigd slib door de provincie als vergunninghouder op het depot ‘Meersloot’
kan volgens het hof niet los worden gezien van de beslissing van de provincie als
toezichthouder/handhaver.334 De Hoge Raad casseert het arrest omdat de tenlas-
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tegelegde gedraging niet is getoetst aan de immuniteitsregel uit het Pikmeer II-
arrest waardoor de niet-ontvankelijkverklaring niet naar behoren is gemoti -
veerd.335 In dit arrest had het hof het Pikmeer II-criterium dus niet toegepast. 

Het criterium is wel toegepast in het reeds aangehaalde vonnis van de Recht -
bank Utrecht uit 2003 inzake de aansprakelijkheid van de Gemeente Utrecht voor
dood door schuld. In casu was een brandweerman in opleiding tijdens een duik-
oefening verdronken. De rechtbank heeft het beroep van de gemeente op immu-
niteit afgewezen:

‘Naar het oordeel van de rechtbank brengt het belast zijn met een algemene
(exclusieve) bestuurstaak zoals de zorg voor de brandweer niet zonder meer
mee, dat alle met die taak samenhangende activiteiten ook als exclusieve
bestuurstaken moeten worden aangemerkt, die slechts door bestuursfunctio-
narissen kunnen worden verricht.’ 

De rechtbank maakt vervolgens een onderscheid tussen de primaire brandweerta-
ken en de – daarmee in verband staande – opleiding en oefening van het brand-
weerpersoneel, welke taken volgens haar ook door derden kunnen worden ver-
vuld. Tevens neemt de rechtbank in aanmerking dat bij het organiseren van de
duikopleiding geen sprake is van een verhouding overheid-burger, zoals dat in het
algemeen wel het geval zal zijn bij typische bestuurstaken en evenmin is sprake
van een verhouding overheid-werknemer in het kader van de uitvoering van een
exclusieve bestuurstaak (primaire brandweertaken).336 Annotator Peters vraagt
zich af of de door de rechtbank gevolgde weg wel in overeenstemming is met het
Pikmeer II-arrest. Volgens hem moet niet worden geredeneerd vanuit de vraag of
gedragingen vallen onder een exclusieve bestuurstaak, maar dient bepalend te zijn
of handelingen niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen worden ver-
richt.337

In een beschikking uit 2007 heeft de Hoge Raad zich wederom uitgelaten over
de toepassing van het Pikmeer II-criterium.338 Deze uitspraak schept meer duide-
lijkheid. In casu is de Gemeente Zederik vervolgd voor onder meer – kort gezegd
– het al dan niet opzettelijk zonder vergunning via het riool lozen van afvalstof-
fen (overstortwater) in oppervlaktewater, hetgeen een overtreding oplevert van
art. 1 lid 1 Wvo. Tegen de dagvaarding heeft de gemeente bezwaar ingediend op
de voet van art. 262 Sv, welk bezwaarschrift de rechtbank gegrond heeft geoor-
deeld. Het Hof ’s-Gravenhage heeft deze beschikking vernietigd en hiervan is cas-
satie ingesteld. De gemeente klaagt in cassatie erover dat het hof ten onrechte
heeft aangenomen dat zij geen immuniteit geniet. De Hoge Raad overweegt (na
herhaling van zijn in het Pikmeer II-arrest geformuleerde criterium) dat op grond
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335. HR 30 juni 1998, NJ 1998, 819 (Gouden bodem).
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337. In dezelfde zin: Duijkersloot & Ortlep 2006, p. 56.
338. HR 18 september 2007, NBStraf 2007, 364 (Lozen door Gemeente Zederik).

HOOFDSTUK 5



van art. 10.16a lid 1 (oud) Wm elke gemeente zorg draagt voor de doelmatige
inzameling en het doelmatig transport van afvalwater dat vrijkomt bij de binnen
haar grondgebied gelegen percelen. Het hebben van die zorgplicht betekent ech-
ter nog niet dat het feitelijk inzamelen en transporteren van afvalwater niet door
anderen dan bestuursfunctionarissen kan worden verricht, aldus de Hoge Raad.339

Daarom kunnen het feitelijk inzamelen en transporteren (waaronder ook het ten-
lastegelegde overstorten dient te worden begrepen) van afvalwater niet worden
beschouwd als gedragingen die niet anders dan door bestuursfunctionarissen kun-
nen worden verricht. Dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de doelmati-
ge inzameling en het doelmatig transport van afvalwater bij de gemeente blijft lig-
gen, kan daaraan niet afdoen, zo beslist de Hoge Raad. 

Het arrest uit 2007 bevestigt dat maar weinig gevallen onder de immuniteit
zullen kunnen worden gebracht.340 Daarbij moet onder andere worden gedacht
aan vergunningverlening en toezicht op de naleving daarvan. Een belangrijk
voor beeld in de rechtspraak waarin immuniteit op deze gronden is aangenomen,
is de beklagprocedure (art. 12 Sv) inzake de Enschedese vuurwerkramp. In zijn
beschikking uit 2002 inzake de Enschedese vuurwerkramp heeft het Hof Arnhem
de klachten gericht tegen het niet-vervolgen van de staat, de Gemeente Enschede
en een aantal ambtenaren afgewezen.341 In casu stond het tekortschieten van de
overheid bij het verlenen van vergunningen (bouwvergunning en milieuvergun-
ning) en het toezicht op en de handhaving van die vergunningen centraal. Dit
tekortschieten zou delicten als dood door schuld (art. 307 Sr), zwaar lichamelijk
letsel door schuld (art. 308 Sr), brand of ontploffing door schuld (art. 158 Sr) en
overtredingen van normen strafbaar gesteld bij de Wet economische delicten
(zogenaamde ordeningswetgeving) kunnen opleveren, aldus het hof. De beslis-
sing tot niet-vervolging van de staat oordeelt het hof in het licht van het Volkel-
arrest uit 1995 juist.342 Bij de beoordeling van de immuniteit van de gemeente
stelt het hof voorop dat terughoudendheid vanuit een oogpunt van rechtszeker-
heid geboden is, nu het Pikmeer II-criterium gelet op de discussie in de literatuur
niet scherp omlijnd is. De beslissing van de OvJ om de Gemeente Enschede niet
te vervolgen krijgt van het hof instemming. Ten aanzien van het verlenen van ver-
gunningen overweegt het hof dat dit een exclusieve bestuurstaak is, waarover in
literatuur ook een grote mate van eenstemmigheid bestaat. Wel verschil van op -
vatting bestaat over de vraag of handhaving en toezicht kunnen worden aange-
merkt als een exclusieve bestuurstaak, aldus het hof. Hoewel niet volstrekt valt uit
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339. Zie reeds in vergelijkbare zin Rb. Assen 2 november 2005, AB 2005, 434, m.nt. Peters (Lozing
door waterschap). Vgl. Hof ’s-Gravenhage 19 januari 2005, LJN AS5766 (Lozing waterschap
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340. Zie ook HR 29 april 2008, LJN BB8977, NBStraf 2008, 206 (Fraude Gemeente Etten-Leur),
waarin een beroep van de gemeente op immuniteit door het hof is verworpen nu sprake was
van gedragingen (fraude) die bezwaarlijk kunnen worden aangemerkt als gedragingen in de zin
van het Pikmeer II-criterium; dit oordeel is door de Hoge Raad als juist bestempeld.

341. Hof Arnhem 23 september 2002, NJ 2002, 550 (Vuurwerkramp Enschede).
342. Kritisch hierover is De Lange 2006, p. 120-121.
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te sluiten dat derden op gelijke voet als de gemeente met handhaving en toezicht
worden belast, beantwoordt het hof deze vraag toch bevestigend. Daarbij acht hij
met name doorslaggevend dat het huidige wettelijk stelsel daarvoor geen ruimte
biedt, de feitelijke handhaving en het toezicht (onder meer) in handen van de
gemeente zijn en de gemeente de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor
de handhaving en het toezicht. Het hof is dus terughoudend in zijn interpretatie
van het Pikmeer II-criterium. Vanwege het Pikmeer II-criterium was het evenmin
mogelijk de Gemeente Edam-Volendam te vervolgen voor haar rol in de nieuw-
jaarsramp in het café ’t Hemeltje te Volendam.343

In de literatuur is de vraag opgeworpen of het criterium uit het Pikmeer II-arrest
wel in overeenstemming is met nadien verschenen Europese rechtspraak, meer in
het bijzonder met het arrest van het EHRM inzake Öneryildiz tegen Turkije, dat
gaat over de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van een milieu-
ramp in Istanbul, waarbij overheden en ambtenaren waren betrokken.344 In hoofd-
stuk 2 is dit arrest al kort aan de orde geweest.

In casu had een explosie in een gemeentelijke vuilnisbelt te Istanbul een aard-
verschuiving veroorzaakt, waardoor krotwoningen aan de voet van de belt waren
weggevaagd en 26 mensen gedood. Van deze ramp zijn onder meer Öneryildiz en
zijn gezin slachtoffer geworden. Voor de gevolgen van de ramp zijn (slechts) twee
ambtsdragers (burgemeesters) strafrechtelijk vervolgd, omdat de illegale bouw
van krotwoningen aan de voet van de vuilnisbelt jarenlang was gedoogd. De uit-
eindelijke veroordelingen door de Turkse rechter (een kleine 10 Euro boete per
persoon) stonden in geen verhouding met de ernst van de ramp. Öneryildiz heeft
zich daarop tot het Straatsburgse hof gewend met een (onder meer) op art. 2
EVRM gebaseerde klacht. Zeer kort samengevat heeft het EHRM onder meer
beslist dat de positieve verplichtingen die uit art. 2 EVRM (recht op leven) voor
de overheid voortvloeien ook in casu van toepassing zijn (milieu)345 en dat in
geval van een schending van dat artikel er een adequate en effectieve strafrechte-
lijke (en administratiefrechtelijke) procedure dient te zijn indien de overheid niet
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343. Uit het onderzoek naar de ramp van de speciaal daartoe ingestelde Commissie Alders is geble -
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on States to take appropriate steps to safeguard the lives of those within their jurisdiction (…).
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case of industrial activities, which by their very nature are dangerous, such as the operation of
waste-collection sites (…).’
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adequaat is opgetreden ten aanzien van een (bekend) serieus gevaar.346 Hieraan
voldeed het Turkse systeem naar het oordeel van het EHRM niet, onder meer omdat
geen vervolging was ingesteld bijvoorbeeld op grond van dood door schuld.347

Bijzonder aan deze zaak was dat de autoriteiten op de hoogte waren van de
gevaarlijke situatie als gevolg van de vuilnisbelt. In de Enschedese vuurwerkramp
lag dit enigszins anders. Volgens Stolwijk had de Gemeente Enschede in het licht
van het arrest Öneryildiz wel voor dood door schuld moeten kunnen worden ver-
volgd als zij wèl van de gevaarlijke situatie op de hoogte was geweest.348 Bo -
vendien was in casu sprake van het falen van Turkse overheden ten aanzien van
specifieke bestuurstaken (regelgeving, handhaving en toezicht). Het Pikmeer II-
criterium ziet juist op deze situatie en lijkt dus niet langer houdbaar, in ieder geval
in combinatie met de immuniteit van leidinggevende ambtenaren (ik kom op dit
punt hierna nog terug). Ook de algehele immuniteit van de staat èn van zijn func-
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347. R.o. 116 e.v.: ‘116. In the instant case, in a judgment of 4 April 1996 the Istanbul Criminal
Court sentenced the two mayors in question to fines of TRL 610,000 (an amount equivalent at
the time to approximately EUR 9.70), suspended, for negligent omissions in the performance
of their duties within the meaning of Article 230 § 1 of the Criminal Code (…). (…). Having
regard to its task, the Court would simply observe that in the instant case the sole purpose of
the criminal proceedings in issue was to establish whether the authorities could be held liable
for “negligence in the performance of their duties” under Article 230 of the Criminal Code,
which provision does not in any way relate to life-endangering acts or to the protection of the
right to life within the meaning of Article 2. (…).
117. Accordingly, it cannot be said that the manner in which the Turkish criminal-justice sys-
tem operated in response to the tragedy secured the full accountability of State officials or
authorities for their role in it and the effective implementation of provisions of domestic law
guaranteeing respect for the right to life, in particular the deterrent function of the criminal law.
118. In short, it must be concluded in the instant case that there has been a violation of Article
2 of the Convention in its procedural aspect also, on account of the lack, in connection with a
fatal accident provoked by the operation of a dangerous activity, of adequate protection “by
law” safeguarding the right to life and deterring similar life-endangering conduct in future.’

348. Stolwijk 2004, p. 247-252. Zie ook Barkhuysen & Emmerink 2003, p. 120 en Alkema in zijn
noot in NJ 2005, 210.
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tionarissen lijkt niet in overeenstemming met dit arrest.349 De zaak Öneryildiz is
dan ook één van de redenen geweest voor (voormalig) kamerlid Wolfsen om in
2006 te komen met een initiatiefwetsvoorstel waarin de immuniteit van publiek-
rechtelijke rechtspersonen en leidinggevenden wordt afgeschaft. Dit wetsvoorstel
bespreek ik in 5.6.5. De regering vat het arrest echter beperkter op, namelijk dat
in de uitspraak steun kan worden gevonden voor een benadering die de persoon-
lijke schuld van ambtsdragers en ambtenaren centraal stelt, nu het EHRM spreekt
over strafrechtelijke aansprakelijkheid van ‘those responsible for endangering
life’; strafvervolging van overheden vormt volgens de regering geen adequate re -
actie. In het door haar gepresenteerde concept-wetsvoorstel stelt zij dan ook voor
alleen de immuniteit van opdracht- en feitelijke leidinggevers op te heffen. Op dit
concept-wetsvoorstel van de regering ga ik hierna eveneens nog kort in. Ik merk
reeds op dat de overwegingen van het EHRM op dit punt niet helemaal duidelijk
zijn; een dergelijke door de regering voorgestane beperkte uitleg volgt daar nood-
zakelijkerwijs in ieder geval niet uit. Onder ‘those responsible for endangering
life’ kunnen ook heel goed de organisaties (overheden) zelf worden begrepen. Het
EHRM gaat in r.o. 114 ook vooral in op de verantwoordelijkheid van de betrok-
ken overheidsorganisaties zelf.350

Ik wijs er nog op dat het Volkel-arrest niet alleen in de Enschedese vuurwerk-
ramp reden was voor het OM af te zien van vervolging van de staat, maar ook in
geval van de brand op het cellencomplex te Schiphol in oktober 2005, waarbij 11
mensen (illegale vreemdelingen) zijn omgekomen.351 Door de Onderzoeks raad
voor Veiligheid is vastgesteld dat er door de overheid ernstig nalatig is gehandeld
en dat verkeerde belangenafwegingen zijn gemaakt. Drie overheidsorganen heb-
ben volgens de raad in dit verband ernstige fouten gemaakt: de Dienst Juridische
Instellingen (DJI) als feitelijke gebruiker/huurder verantwoordelijk voor het in
detentie houden van personen, de Rijksgebouwendienst als feitelijke opdrachtge-
ver verantwoordelijk voor de bouw van het complex en de Gemeente Haarlem -
mer meer als vergunningverlener en toezichthouder verantwoordelijk. Dat bij
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349. Zie ook Barkhuysen & Van Emmerik 2003, p. 120 en De Lange 2006, p. 128-130. Anders:
Peters 2003, p. 332-333, die de betekenis van het arrest voor het huidige Nederlandse strafrecht
sterk relativeert en onder meer oppert dat een effectieve politieke en bestuurlijke reactie
voldoende zou kunnen bijdragen aan de mate van rechtsherstel die het EHRM eist.

350. ‘114. It may also be concluded that those responsible for the events in issue were identified. In
an order of 21 May 1993 (…) the public prosecutor concluded that Istanbul City Council
should be held liable on the ground that it had “failed to act sufficiently early to prevent the
technical problems which already existed when the tip was first created in 1970 and had
continued to deteriorate since then, or to indicate to the district councils concerned an
alternative waste-collection site, as it was obliged to do under Law no. 3030”. The order further
concluded that other State authorities had contributed to aggravating and prolonging the
situation: Ümraniye District Council had implemented an urban-development plan that did not
comply with the applicable regulations, and had not prevented illegal dwellings from being
built in the area; the Ministry of the Environment had failed to ensure compliance with the
Regulations on Solid-Waste Control; and the Government of the time had encouraged the
spread of this type of illegal dwelling by passing amnesty laws in which the occupants had been
granted property titles. (…).’

351. Van Vollenhoven e.a. 2006.
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voor baat vervolging van de betrokken overheden èn overheidsfunctionarissen
voor dood door schuld wegens de huidige immuniteitsleer niet mogelijk was, lijkt
niet in overeenstemming met de vereisten die het EHRM in het Öneryildiz-arrest
heeft geformuleerd; de mogelijkheid tot het instellen van een onderzoek had in
ieder geval open moeten staan.

5.6.5 Ontwikkelingen op wetgevingsgebied: wetswijziging? 

Standpunt van de wetgever en reacties vanuit de politiek 

De Hoge Raad is voor een deel tegemoet gekomen aan de kritiek die op eerdere
jurisprudentie is geleverd in de literatuur, de media en de politiek door minder
ruimte te geven voor een beroep op niet-vervolgbaarheid. De reactie van de wet-
gever is voor hem mede reden geweest de regel te heroverwegen. Vooral het
Pikmeer I-arrest heeft ook in de politiek voor veel commotie gezorgd. Er zijn naar
aanleiding van het arrest kamervragen352 gesteld en dit heeft uiteindelijk geresul-
teerd in een onderzoek door de Minister van Justitie of wetswijziging noodzake-
lijk zou zijn om duidelijke regels voor de vervolgbaarheid en strafbaarheid van
overheidslichamen te geven.353

Op 4 april 1997 heeft de minister de Tweede Kamer een nota toegezonden
inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheidsorganen.354 Volgens het
kabinet ligt in een democratische rechtsstaat het primaat van de verantwoording
voor handelen van een overheidsorgaan bij een goede politieke en bestuurlijke
controle. Mochten deze controlemechanismen niet goed werken dan dient te wor-
den bekeken of de werking daarvan kan worden verbeterd. Pas daarna kan wor-
den gedacht aan de inzet van het strafrecht. Het kabinet benadrukt dat het straf-
recht bij de controle op overheidshandelen zeker wel een rol speelt. Er is ruimte
voor vervolging indien het overheidshandelen redelijkerwijs niet meer tot de uit-
voering van de overheidstaak kan worden gerekend. Het OM dient zich enigszins
terughoudend op te stellen in geval van mogelijk onrechtmatig handelen van over-
heidsorganen. Mocht er echter sprake zijn van ‘evident onrecht’ dan zal moeten
(kunnen) worden vervolgd. Ook kan een goede communicatie tussen het OM en
het bestuur de politieke en bestuurlijke controle ondersteunen. Conclusie is dat
het kabinet een wetswijziging (nog) niet nodig acht. De grenzen van de aanspra-
kelijkheid van overheidsorganen dienen zich in de rechtspraak verder uit te kris-
talliseren door middel van een gericht vervolgingsbeleid. Aan het College van
pro cureurs-generaal is verzocht om voorstellen voor een dergelijk beleid te ont-

365

352. Zie voor een kort verslag van de kamervragen NJB 1996, p. 1433-1434.
353. Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 294, nr. 1-7; Kamerstukken II 1997/98, 25 294, nr. 8-9;

Kamerstukken II 1999/00, 25 294, nr. 10-11; Kamerstukken II 2000/01, 25 294, nr. 12-14 en
Kamerstukken II 2001/02, 25 294, nr. 15.

354. Kamerstukken II 1996/97, 25 294, nr. 2, zie vooral p. 1-2.
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wikkelen.355 Ook is aangekondigd te onderzoeken of er nadere voorzieningen no -
dig zijn om de communicatie tussen het OM en de bestuurlijke of politieke con-
trole-organen goed te laten verlopen. Voorts is de commissie Bestuursrechtelijke
en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie Michiels) gevraagd ook aan deze
problematiek aandacht te besteden.356

Naar aanleiding van de nota en het overleg daarover zijn twee moties inge-
diend, beide met het verzoek om toch een wetswijziging voor te bereiden.357

Hierop heeft de minister toegezegd de Tweede Kamer te informeren over de ver-
schillende mogelijkheden om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van decentra-
le overheden voor handelen dat redelijkerwijs niet meer tot de overheidstaak kan
worden gerekend, wettelijk vast te leggen. De tweede motie, die de strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid van de staat aan de orde stelde, is door de minister ‘ontra-
den’. De aansprakelijkheid van de staat als zodanig wordt door het kabinet als
onwenselijk beschouwd.358

Op 7 april 1998 heeft de minister een notitie aan de Tweede Kamer gestuurd
waarin zij de problematiek nader bespreekt.359 Conclusie van de minister is dat
wetswijziging niet wenselijk is. Het belangrijkste argument hiervoor is dat de
Hoge Raad in het Pikmeer II-arrest de jurisprudentie voldoende ruimte heeft
gegeven voor de strafbaarheid en vervolgbaarheid van decentrale overheden. Ten
aanzien van de vraag of het mogelijk moet worden gemaakt de staat strafrechte-
lijk aansprakelijk te stellen, zal advies worden ingewonnen van de Raad van State.

Advies van de Raad van State en het standpunt van het kabinet

De Raad van State concludeert in zijn advies dat uitbreiding van de strafrechte-
lijke aansprakelijkheid van de staat (ruim begrepen) geen overweging verdient.
Hij bepleit een algehele strafrechtelijke immuniteit voor al het overheidsoptreden,
dat wil zeggen een uitbreiding van de immuniteit tot alle publiekrechtelijke
rechtspersonen, hetgeen in de wet zou moeten worden neergelegd. De aard van
het overheidsgezag en het strafrecht liggen aan het standpunt van de Raad van
State ten grondslag.360 Eén van de oplossingen die de Raad van State in zijn
advies aandraagt om de huidige bezwaren van immuniteit te ondervangen, is de
uitbreiding van individuele aansprakelijkheid.361

366

355. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de op 28 mei 1997 vastgestelde Richtlijn opsporings- en
vervolgingsbeleid overheden, Stcrt. 1997, 135, (inwerkingtreding: 1 juni 1997), die inmiddels
weer is vervangen door een nieuwe Aanwijzing: Stcrt. 1998, 82.

356. Zie Kamerstukken II 1996/97, 25 294, nr. 2, p. 5; De commissie Bestuursrechtelijke en Privaat -
rechtelijke Handhaving (de Commissie-Michiels) is op 12 december 1996 ingesteld met onder
andere als doel om meer inzicht te krijgen in de mogelijke gebreken in de bestuurlijke hand-
having en de mogelijke oorzaken daarvan.

357. Kamerstukken II 1996/97, 25 294, nr. 3, 4 en 7.
358. Kamerstukken II 1996/97, 25 294, nr. 6.
359. Kamerstukken II 1997/98, 25 294, nr. 9.
360. Kamerstukken II 1999/00, 25 294, A, p. 15-16. 
361. Kamerstukken II 1999/00, 25 294, A, p. 4. 

HOOFDSTUK 5



Het kabinet heeft vervolgens aan de Tweede Kamer laten weten – kort gezegd
– dat het instemt met de argumentatie van de Raad van State ten aanzien van
handhaving van de volledige immuniteit van de staat, maar dat het ten aanzien
van de positie van de overige publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van de
rechtsgelijkheid het advies niet volgt.362 Een beperkte immuniteit is aangewezen
voor zover de rechtsgelijkheid niet in het geding is, aldus het kabinet, dat zich in
dat opzicht bij het tweede Pikmeer-arrest aansluit. Voorts is het kabinet van oor-
deel dat de Raad van State met zijn voorstel tot uitbreiding van de individuele
aansprakelijkheid voorbij gaat aan de maatschappelijke realiteit dat er gedragin-
gen zijn die primair moeten worden beschouwd als door de rechtspersoon ver-
richt. Volgens het kabinet kan een bestuurlijke reactie oplossing bieden voor de
bezwaren van immuniteit van de staat, bijvoorbeeld door het nemen van discipli-
naire maatregelen tegen ambtenaren of door de ministeriële verantwoordelijk-
heid.363

Na een algemeen overleg in de Tweede kamer, waarbij vanuit de kamer werd
aangedrongen op het wettelijk mogelijk maken van de vervolging van de staat,
heeft het kabinet zich wederom tegen opheffing van de immuniteit van de staat
uitgesproken.364 Aangezien kamer en kabinet over dit onderwerp niet tot over-
eenstemming konden komen, heeft het kabinet aan vier juristen om advies
gevraagd.365 Aan de commissie onder voorzitterschap van Roelvink is gevraagd
om een oordeel te geven over het standpunt van het kabinet inzake de immuniteit
van de staat. In februari van 2002 heeft de commissie een advies uitgebracht over
haar bevindingen. In dit advies wordt een geheel nieuwe koers bepleit, die zich
ook niet beperkt tot de positie van de staat.

Advies van de Commissie Roelvink

De Commissie Roelvink komt in haar advies tot een voorstel tot wijziging van de
wet, dat zich echter niet beperkt tot de positie van de staat.366 De commissie heeft
alle publiekrechtelijke rechtspersonen in haar advies betrokken. Enerzijds leidt
het voorstel tot een verruiming van de vervolgingsmogelijkheden, anderzijds
bevat het ook beperkingen ten opzichte van de huidige situatie. 

De verruiming van de vervolgingsmogelijkheden betreft de positie van (on -
derdelen van) de staat. De commissie stelt voorop dat er geen absolute argumen-
ten zijn die aan iedere strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat in de weg
staan.367 De immuniteitsvraag moet volgens haar beantwoord worden aan de hand
van een afweging van voor- en nadelen, waarbij waarden als legitimiteit (over-
heidsoptreden moet in overeenstemming met het recht en geloofwaardig zijn) en
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362. Kamerstukken II 1999/00, 25 294, nr. 10, p. 1-2. 
363. Kamerstukken II 1999/00, 25 294, nr. 10, p. 2-3.
364. Kamerstukken II 2000/01, 25 294, nr. 11 en 12.
365. Kamerstukken II 2000/01, 25 294, nr. 14. 
366. Zie voor de voorgestelde bepalingen Advies, p. 38-40. 
367. Advies, p. 5-7. 
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effectiviteit moeten worden betrokken. Kort samengevat acht de commissie de
door het kabinet aangevoerde argumenten voor immuniteit in het licht van de
eisen van legitimiteit en effectiviteit onvoldoende overtuigend om alle onderdelen
van de staat immuun voor strafvervolging te houden. Strafrechtelijke aansprake-
lijkheid van de staat kan juist zowel uit een oogpunt van legitimiteit als uit een
oogpunt van effectiviteit nuttig zijn, aldus de commissie. 

Wel zou de rechtspersoon staat van vervolging moeten zijn uitgesloten.
Volgens de commissie is de staat minder geschikt als aanknopingspunt voor straf-
vervolging, ‘omdat de staat een abstractie is waarachter een veelheid aan instan-
ties en organen schuilgaat’. De commissie acht het wenselijk om voor de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van de staat uit te gaan van zelfstandige eenheden
die geacht kunnen worden de gedraging te hebben verricht. De vervolgbaarheid
en strafbaarheid van deze onderdelen zou in de wet moeten worden geregeld.
Opsplitsing van de rechtspersoon staat is volgens de commissie op grond van een
aantal redenen gewenst.368 Toerekening van gedragingen aan de staat als rechts-
persoon is nogal lastig en onduidelijk omdat de staat een zeer complexe rechts-
persoon is, waaronder zeer veel verschillende zelfstandige onderdelen vallen.
Deze veelheid aan instanties maakt aanknoping bij een abstracte eenheid als staat
ook gekunsteld. Bovendien is in de huidige situatie de immuniteit van bepaalde
onderdelen soms willekeurig. Dit komt omdat de immuniteit samenhangt met het
al dan niet toekennen van rechtspersoonlijkheid aan onderdelen van de staat en
dit geschiedt niet altijd volgens een consistent beleid. De commissie geeft als
voorbeeld de OPTA en de IND, die als gevolg hiervan voor het strafrecht ver-
schillende posities innemen. Volgens de commissie gaat het in haar voorstel om
organisatorische onderdelen van de staat die niet over rechtspersoonlijkheid be -
schikken maar wel zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. De
onderdelen dienen naar buiten toe in feitelijke zin zelfstandig te zijn.369 Bepaalde
onderdelen – het Openbaar Ministerie, de gerechten en de Raad van State – zou-
den naar haar oordeel vanwege praktische nadelen van vervolging moeten wor-
den uitgezonderd. Voor de vervolging van dergelijke onderdelen zouden bijzon-
dere voorzieningen moeten worden getroffen. De voordelen van de mogelijkheid
tot vervolging wegen in dat licht niet op tegen de nadelen. 

De commissie doet ook een voorstel dat leidt tot een beperking in de vervol-
gingsmogelijkheden ten opzichte van de huidige situatie. Voor alle publiekrech-
telijke rechtspersonen, inclusief de zelfstandige onderdelen van de staat, zou de
vervolgbaarheid moeten worden beperkt tot de zogenaamde ordeningsdelicten. In
de huidige situatie kunnen publiekrechtelijke rechtspersonen (uitgezonderd de
staat natuurlijk) ook voor andere delicten (commune delicten) worden vervolgd.
In het Pikmeer II-arrest is slechts voor openbare lichamen in de zin van hoofd -
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368. Advies, p. 24-25. 
369. De commissie noemt als factoren om de zelfstandigheid te kunnen bepalen onder meer: heeft

de eenheid een eigen taak of eigen bevoegdheden en een eigen vermogen of budget, kan ze
zelfstandig relaties met andere subjecten aangaan?, heeft ze eigen beslissingsruimte, althans
enige mate van discretionaire ruimte? Advies p. 26.
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stuk 7 van de Grondwet de mogelijkheid tot vervolging beperkt voor gevallen dat
het delict is gepleegd ter uitvoering van – kort gezegd – een exclusieve bestuurs-
taak. In de praktijk blijkt de behoefte aan vervolgbaarheid vooral op het terrein
van het ordeningsrecht te bestaan. De commissie is van oordeel dat strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid voor commune delicten voor alle publiekrechtelijke rechts-
personen zou moeten worden uitgesloten, omdat vervolging het risico in zich
bergt dat de aandacht van de politieke en bestuurlijke controle naar het strafrecht
verschuift, waardoor het strafrecht niet langer als ultimum remedium zou func-
tioneren. In tegenstelling tot normen van ordeningsrecht, welke veelal primair tot
de rechtspersoon zijn gericht, ligt bij commune delicten vanwege hun aard pri-
mair toerekening aan natuurlijke personen voor de hand. Bij die delicten staat de
schuld (opzet, verwijtbaarheid) centraal en volgens de commissie dient de ver-
volging zich dan ook primair op individuen te richten. Bovendien zijn de normen
van ordeningsdelicten doorgaans vrij duidelijk en scherp, waardoor de vaststel-
ling van daderschap vrijwel geen lastige vragen oproept, terwijl bij commune
delicten bij het vaststellen van het daderschap in ogenschouw moet worden geno-
men de mate van zorgvuldigheid die de rechtspersoon heeft betracht. Hierdoor
bestaat volgens de commissie het gevaar dat de rechter zich buigt over vragen die
primair behoren tot de bestuurlijke en politieke verantwoordelijkheid. Bovendien
bergt het vervolgen van publiekrechtelijke rechtspersonen voor commune delic-
ten het gevaar in zich dat de aandacht van de bestuurlijke en politieke controle-
mechanismen verschuift naar het strafrecht. Het belang van slachtoffers bij een
veroordeling van een publiekrechtelijke rechtspersoon weegt ten slotte volgens de
commissie niet op tegen deze bezwaren.370 In een noot rechtvaardigt de commis-
sie het verschil met privaatrechtelijke rechtspersonen: deze rechtspersonen heb-
ben geen externe controlemechanismen zoals de politieke en bestuurlijke contro-
le en voorts is er geen risico op vermenging van strafrechtelijke en bestuurlijke
verantwoordelijkheden.371

De strafrechtelijke reactie kan bij commune delicten overigens wel zijn ge -
richt op natuurlijke personen, die als leidinggevende bij het delict betrokken zijn
geweest. De commissie ziet geen reden om de door de Hoge Raad in het Pikmeer
I-arrest aangebrachte koppeling van immuniteit tussen rechtspersoon en feitelijk
leidinggevende te handhaven en stelt voor dit expliciet in de wet neer te leggen. 

Een ander voorstel van de commissie betreft het uitsluiten van de aanwij-
zingsbevoegheid van de Minister van Justitie in concrete zaken waarin publiek-
rechtelijke rechtspersonen worden vervolgd.372 Ter zake van het te voeren beleid
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370. De commissie (advies, p. 31) wijst op de kans op teleurstelling indien de vervolging niet
succes vol is, nu het is zeer lastig om aansprakelijkheid vast te stellen, de inadequatie van de
geldboete als straf (nooit genoeg) terwijl dit wel ten laste komt van de gemeenschap en het feit
dat een strafrechtelijke veroordeling geen garanties biedt voor een succesvolle civielrechtelijke
(onrechtmatige daad) procedure. 

371. Advies, p. 31, noot 9. De commissie wijst er nog op dat ook bij privaatrechtelijke rechtsperso-
nen de vervolging voor commune delicten lastig is vanwege bewijsproblemen en de construc-
tie van de verwijtbaarheid.

372. Zie advies, p. 33-37. 
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blijft de minister echter volledig bevoegd en verantwoordelijk. De commissie
vindt deze maatregel nodig in verband met de lastige positie waarin de Minister
van Justitie kan komen te verkeren indien een vervolging zou worden ingesteld
tegen een onderdeel dat onder de verantwoordelijkheid van een andere minister
zou vallen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er een (schijn van) politie-
ke beïnvloeding op de vervolgingsbeslissing ontstaat. Een bijzondere procedure,
zoals wel in de literatuur is voorgesteld, acht de commissie minder wenselijk, nu
er op zichzelf niets bijzonders is aan het vervolgen van publiekrechtelijke rechts-
personen; de eventueel bijzondere (‘staatkundige’) belangen kunnen volgens haar
bij de opportuniteitsbeoordeling aan de orde komen.

De reactie van het kabinet op het advies van de Commissie Roelvink373

Het kabinet heeft in een eerste reactie op de meeste punten met het advies inge-
stemd. Volgens het kabinet staat voorop dat de overheid in overeenstemming met
het recht handelt en geloofwaardig is. Voordat een definitief oordeel kan worden
gegeven, is volgens het kabinet echter nader onderzoek nodig. Dit betreft met na -
me de vraag welke zelfstandige onderdelen van de staat van vervolging moeten
worden uitgesloten en voorts welke wetgeving als ordeningswetgeving in de wet
moet worden aangemerkt als bepalingen waarvoor publiekrechtelijke rechtsper-
sonen kunnen worden vervolgd. Ten slotte heeft het kabinet te kennen gegeven
niet in te stemmen met het voorstel de individuele aanwijzingsbevoegdheid van
de Minister van Justitie te laten vervallen in geval er sprake is van een te vervol-
gen publiekrechtelijke rechtspersoon. Volledige politieke verantwoordelijkheid
van de Minister van Justitie is in het stelsel van de Wet op de rechterlijke organi-
satie een wezenlijk element, waaraan volgens het kabinet geen afbreuk aan mag
worden gedaan.

Commentaar in de literatuur op het advies van de Commissie Roelvink

Corstens noemt het advies ‘een uitdaging aan de rechterlijke macht en het open-
baar ministerie’, maar hij ziet ook risico’s: indien in concrete gevallen de publiek-
rechtelijke rechtspersoon niet wordt vervolgd of veroordeeld kan onvrede in de
samenleving zich tegen de rechterlijke macht en het OM richten.374 Toch acht
Corstens rechterlijke controle gewenst, vooral omdat het kan bijdragen aan het
herstel van vertrouwen in de (besturende) overheid. Vanwege het wantrouwen in
de samenleving jegens de politiek, vindt Corstens het voorstel van de commissie
ter zake van de aanwijzingsbevoegdheid noodzakelijk. Dit voorstel wordt echter
door Vos en Van Spanje, om dezelfde redenen als door het kabinet aangedragen,
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373. Zie Kamerstukken II 2001/02, 25 294, nr. 15, p. 1-2. Zie voorts nr. 16 waarin een lijst van
vragen en antwoorden is opgenomen over de brief van de minister inzake het rapport van de
commissie-Roelvink. 

374. Zie Corstens 2002, p. 1049. 
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minder goed ontvangen.375 Zij komen met een eigen voorstel: een speciale (soort
omgekeerde art. 12 Sv) procedure teneinde in geval van een patstelling een
opportuniteitsoordeel van het hof te krijgen. Op die manier wordt de vervol-
gingsbeslissing volgens hen uit de politieke gevarenzone gehaald. 

Vos en Van Spanje bekritiseren voorts het onderscheid tussen ordeningsdelic-
ten en commune delicten dat de commissie in haar voorstel heeft aangebracht. Dit
kan tot lastige samenloopvragen aanleiding geven als een feitelijke constellatie
aan de omschrijving van meer delicten voldoet; zo is het mogelijk dat sprake is
van een ordeningsdelict èn een commuun delict.376 Vos en Van Spanje hebben de
argumenten van de commissie voor de beperking van de vervolging tot orde-
ningsdelicten besproken. Met hen meen ik dat het argument dat bij commune
delicten de schuld centraal staat en dat dus de individuele aansprakelijkheid voor-
op dient te staan, niet voldoende overtuigt. Schuld kan immers heel goed uit de
bedrijfsvoering volgen en bovendien hoeft de aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon door de nadruk op persoonlijke aansprakelijkheid niet geheel uit beeld te
geraken. Aangezien bij commune delicten vergelding een belangrijk doel is, acht
de commissie vervolging van individuen effectiever. Vos en Van Spanje weerleg-
gen dit argument met een door de commissie zelf (eerder) gebruikt argument voor
vervolging: vervolging van publiekrechtelijke rechtspersonen kan een vergeldend
en preventief effect hebben. Voorts kan het onderscheid niet altijd goed worden
gemaakt: sommige commune delicten zouden ook als ordeningsdelicten kunnen
worden gezien (bijvoorbeeld de milieudelicten in art. 172 e.v. Sr) en voor het
vaststellen van daderschap van sommige andere commune delicten, zoals dood
door schuld of brand door schuld, kan de schending van ordeningswetgeving
mede bepalend zijn.377 De andere (twee) argumenten van de commissie – de ver-
warring van strafrechtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid en de teleur-
stelling van slachtoffers in geval van een mislukte vervolging – acht ik, in tegen-
stelling tot Vos en Van Spanje, bij eerste beschouwing meer steekhoudend. De
commissie heeft er mijns inziens terecht op gewezen dat de vervolging van orde-
ningsdelicten veel eenvoudiger is dan vervolging van een commuun delict (met
name een misdrijf). Maar ik merk direct op dat dit ook geldt voor de vervolging
van een privaatrechtelijke rechtspersoon voor dergelijke delicten. Een onder-
scheid op basis van dit argument lijkt dan ook niet terecht. Het laatste argument
betreft de verwarring die kan ontstaan met betrekking tot strafrechtelijke en
bestuurlijke verantwoordelijkheden, omdat bij commune delicten nogal eens de
door de rechtspersoon betrachte zorgvuldigheid ter discussie staat. Bij orde-
ningsdelicten zal verwarring minder snel optreden, aangezien deze delicten door-
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375. Zie Vos & Van Spanje 2002, p. 1063.
376. Vos & Van Spanje, p. 1062-1063. Zij geven als voorbeeld een ministerie dat een afvalver -

werkende installatie exploiteert bij een meer, waarbij giftige stoffen zonder vergunning, maar
onder directe verantwoordelijkheid van het ministerie, in het meer worden geloosd, waardoor
een kind komt te overlijden. In het voorstel van de commissie kan het ministerie niet voor dood
door schuld worden vervolgd, maar wel voor het lozen zonder vergunning. 

377. Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 7, p. 10.
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gaans zeer helder en duidelijk zijn en weinig problemen geven bij de vaststelling
van daderschap. Het is echter de vraag of een exclusieve positie voor politieke en
bestuurlijke controle bij commune delicten wel wenselijk is. Deze controlemid-
delen dienen met zich te brengen dat de verantwoordelijkheid voor het over-
heidsoptreden primair in dat kader dient te worden afgelegd, maar strafrechtelij-
ke aansprakelijkheid kan niet geheel worden gemist. Politieke en bestuurlijke
controle vervullen ook deels andere functies dan de strafrechtelijke aansprake-
lijkheid. Bovendien laat de effectiviteit van de politieke en bestuurlijke controle
soms te wensen over; een strafrechtelijke reactie kan dan als ultimum remedium
gewenst zijn. Dat geldt met name indien het delict meer aan de organisatie dient
te worden toegerekend. Weliswaar zal dit bij commune delicten vaak minder snel
het geval zijn, het is niet ondenkbaar dat dit voorkomt, met name in geval van cul-
pose delicten als dood door schuld en brand door schuld. Het was zelfs een
belangrijk argument om destijds (1976) art. 51 Sr in te voeren.378 Dat privaat-
rechtelijke rechtspersonen wel voor commune delicten kunnen worden vervolgd,
verklaart de commissie door een ontbreken van politieke en bestuurlijke contro-
lemechanismen. Toch kan dit onderscheid tot ongelijkheid leiden: indien er spra-
ke is geweest van een delict dat zich heeft voorgedaan in publiek-privaat samen-
werkingsverband kan de privaatrechtelijke organisatie wel worden vervolgd en
beboet, maar de betrokken publiekrechtelijke rechtspersoon niet. Indien niet of
onvoldoende met politieke en/of bestuurlijke middelen tegen de strafbare feiten
van de publiekrechtelijke rechtspersoon kan worden of wordt opgetreden, leidt dit
tot een onbevredigend verschil.379 Dit speelt met name bij zelfstandige bestuurs-
organen met rechtspersoonlijkheid (ZBO’s) die weinig politieke controle kennen.
Om het primaat van de politieke en bestuurlijke controle te waarborgen zijn reeds
verschillende oplossingen bedacht.380 Het bewandelen van deze weg verdient de
voorkeur boven een categorisch uitsluiten van iedere aansprakelijkheid van alle
publiekrechtelijke rechtspersonen voor commune delicten.

Tot slot nog het voorstel van de Commissie Roelvink om in art. 51 Sr te bepa-
len dat zelfstandige onderdelen van de staat – met uitzondering van enkele bij-
zondere, met name genoemde onderdelen – vervolgbaar zijn.381 Dit voorstel is
door verscheidene auteurs met instemming ontvangen.382 Volgens Brants zou –
onder meer met het oog op de bewijslast van het OM – de opsplitsing in functio-
nele eenheden zelfs mogelijk moeten zijn voor andere grote entiteiten met rechts-
persoonlijkheid dan de staat. Met De Hullu meen ik evenwel dat dit voorstel geen
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378. Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 7, p. 2 en 10.
379. Zie ook Van der Jagt 2000, p. 190-195.
380. Zie bijvoorbeeld Van der Jagt 2000, p. 195-197. Van der Jagt draagt ook voorstellen aan ter ver-

sterking van de bestuurlijke controle: p. 164-179 en p. 190.
381. Commissie Roelvink 2002, p. 24-28 en p. 38. Zie ook Roef 2001a, p. 398-401 en Roef 2003a,

p. 24-25. Hoewel Roef vervolging van de staat bij uitzondering mogelijk zou willen maken,
sluit de commissie-Roelvink deze weg volledig af. Vergelijk Van Strien 1996, p. 31-52.

382. Zie Koopmans 2003, p. 36; Brants 2003, p. 10-11; Roef 2003a, p. 24-25; Roef 2003b, p. 19 en
Spithoven 2006, p. 893-895.
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navolging zou moeten krijgen.383 Door opsplitsing is niet meer in alle gevallen
direct duidelijk of een organisatie strafrechtelijk rechtssubject is. Voorkomen
moet echter worden dat bij vervolging over dit punt discussie ontstaat. Aan -
knoping bij de civielrechtelijke rechtssubjectiviteit heeft als groot voordeel dat
geen onduidelijkheid over het te vervolgen rechtssubject kan ontstaan. De Hullu
wijst er verder op dat toerekening bij grotere privaatrechtelijke rechtspersonen
soortgelijke, lastige vragen oproept. Zijns inziens zou geen probleem moeten
worden gemaakt van de toerekening van feiten begaan door eenheden binnen een
(grote, complexe) rechtspersoon en zou de verdere interne afrekening aan de
rechtspersoon moeten worden overgelaten. De mogelijk grote afstand tussen de
rechtspersoon en de verantwoordelijken binnen de complexe rechtspersoon zou
naar de opvatting van De Hullu kunnen worden verdisconteerd in de sanctione-
ring, door bijvoorbeeld de rechtspersoon te verplichten openbaar te maken hoe de
sanctie is doorgerekend naar de verantwoordelijke onderdelen.384 Ik merk op dat
uit het eerder in dit hoofdstuk uitvoerig besproken Zijpe-arrest blijkt dat toereke-
ning aan de rechtspersoon niet steeds hoeft te geschieden aan de hand van de cri-
teria beschikken en aanvaarden en dat het daderschap van de staat daarmee ook
minder problematisch is geworden.385 Ik kom tot de slotsom dat opsplitsing van
de staat wenselijk noch nodig is. 

Wetswijziging?

In oktober 2005 heeft de Minister van Justitie een concept-wetsontwerp gepre-
senteerd, waarin het advies van de Commissie Roelvink ten dele is opgevolgd,
namelijk alleen met betrekking tot de opheffing van de immuniteit van leiding-
gevende ambtenaren.386 In april 2006 is dit voorstel door de ministerraad aange-
nomen en voor advies naar de Raad van State gezonden. Volgens de minister
staan in het strafrecht het schuldbeginsel en de aansprakelijkheid van natuurlijke
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383. De Hullu 2002, p. 336-337 en 2006, p. 120. Zie ook Duijkersloot & Ortlep 2006, p. 61;
Kamerstukken II 2005/06, 30 538, nr. 3, p. 9 en De Haan 2003, p. 145-150. De Haan sluit zich
in grote lijnen bij de kritiek van De Hullu op de voorstellen van de Commissie Roelvink aan,
maar zijn standpunt over de immuniteit van overheden kan als nog fundamenteler worden
aangemerkt: onderscheiden zou moeten worden tussen de overheid als rechtspersoon – altijd
strafbaar – en de overheid als openbaar gezag – nimmer strafbaar, omdat publiekrechtelijke
handelingen niet strafbaar zijn gesteld – waardoor de immuniteitsleer niet nodig is.

384. Zie ook Roelvink 2002, p. 41-42, die voorts de suggestie heeft gedaan om de strafrechter de
bevoegdheid te geven om bij wijze van sanctie de publiekrechtelijke rechtspersoon te veroor-
delen een geldsom te betalen aan een van de overheid onafhankelijke instelling die opkomt
door de belangen die door de strafbare gedraging zijn geschonden. Zie ook Vegter 2002, p.
1289-1291.

385. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 (Zijpe).
386. Het concept-wetsvoorstel is instemmend ontvangen door o.a. de Raad voor het openbaar be -

stuur (Advies strafrechtelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en ambtenaren, 26 september
2006).
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personen centraal.387 Het wetsvoorstel beoogt dan ook geen wijziging aan te bren-
gen in de bestaande strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechts-
personen. Volgens de minister zal Nederland met dit wetsvoorstel ook voldoen
aan de eisen die volgen uit het hiervoor besproken arrest van het EHRM inzake
Öneryildiz, omdat het EHRM daarin slechts spreekt over de strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid van ‘those responsible for endangering life’. Ik heb hiervoor al
gesteld, dat in het arrest ook argumenten kunnen worden gevonden voor een
andere opvatting. 

Het concept-wetsvoorstel is in de literatuur niet onverdeeld positief ontvan-
gen.388 Inmiddels is vanuit de Tweede Kamer het initiatief genomen tot een ver-
derstrekkende aanpassing van de huidige rechtspraak. Het in 2006 door (voor-
malig) kamerlid Wolfsen ingediende wetsvoorstel behelst een volledige opheffing
van de immuniteit, invoering van een specifieke rechtvaardigingsgrond in art. 42
Sr (hierin voorziet overigens ook het concept-wetsvoorstel van het kabinet) en de
voorziening dat de bevoegdheid tot vervolging van publiekrechtelijke rechtsper-
sonen toekomt aan de officier van justitie bij het functioneel parket.389 In het
wetsvoorstel wordt voorgesteld een nieuw derde lid in art. 51 Sr op te nemen
waarin wordt bepaald dat publiekrechtelijke rechtspersonen op gelijke voet met
andere rechtspersonen vervolgbaar zijn. Het door de Commissie Roelvink
bedachte onderscheid tussen ordeningsdelicten en commune delicten wordt dus
niet overgenomen, evenmin als het voorstel om de staat op te delen in zelfstandi-
ge onderdelen die vervolgbaar zijn (en sommige niet). De extra rechtvaardi-
gingsgrond is in het wetsvoorstel opgenomen naar aanleiding van het kritische
advies van de Raad van State op dit wetsvoorstel.390 Voorgesteld wordt om aan
art. 42 Sr een nieuw tweede lid toe te voegen dat als volgt luidt: ‘Niet strafbaar is
de ambtenaar of de publiekrechtelijke rechtspersoon die een strafbaar feit begaat
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een publieke taak bij
wettelijk voorschrift opgedragen.’ Met deze bepaling is evenwel geen uitbreiding
van de mogelijkheden tot strafuitsluiting onder de huidige regeling van art. 42 Sr
(wettelijk voorschrift) beoogd. De huidige regeling van art. 42 Sr biedt daartoe op
zich voldoende ruimte, zo is in de literatuur op basis van oudere rechtspraak
geconcludeerd.391 De voorgestelde regeling bevestigt slechts deze opvatting,
aldus de indieners. Door opneming van deze specifieke rechtvaardigingsgrond
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387. Sikkema (2006, par. 3.4) wijst er mijns inziens terecht op dat in de huidige tijd niet meer kan
worden volgehouden dat ons strafrecht zich primair richt op natuurlijke personen en dat beter
kan worden erkend dat individuele verantwoordelijkheid en menselijke schuld niet langer de
(enige) grondslag van strafechtelijke aansprakelijkheid is.

388. Zie o.a. Zijlstra 2005, p. 310-311; Sikkema 2006; Duijkersloot & Ortlep 2006, p. 53-62; De
Hullu 2006, p. 120; Buruma 2003, p. 80-82. Positiever zijn De Roos 2006, p. 116-117 en
Broek steeg 2004, p. 378-379.

389. Kamerstukken II 2005/06, 30 538, nr. 1-3 en het aangepaste voorstel met MvT: Kamerstukken
II 2007/08, 30538, nr. 7. Zie over dit voorstel en het concept-wetsvoorstel van de zijde van het
kabinet: Sikkema 2006; Duijkersloot & Ortlep 2006, p. 53-62.

390. Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 5.
391. De Hullu 2006, p. 319-320.
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wordt expliciet rekening gehouden met de bijzondere positie van de overheid. Het
handelen of nalaten van de publiekrechtelijke rechtspersoon of de functionaris is
aldus onderworpen aan toetsing aan de vereisten van proportionaliteit en subsi-
diariteit. Voordeel van de combinatie van opheffing van de immuniteit en intro-
ductie van een specifieke rechtvaardigingsgrond is volgens de indieners dat de
strafrechter bij vervolging van publiekrechtelijke rechtspersonen en/of hun lei-
dinggevers in alle gevallen een inhoudelijk oordeel kan uitspreken over de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid.392 De door de strafrechter gemaakte inhoudelijke
belangenafweging wordt zichtbaar bij de beantwoording van de vraag of sprake
is van een rechtvaardigingsgrond. 

Het initiatiefwetsvoorstel leidt al met al tot een aanzienlijke vereenvoudiging
en verheldering ten opzichte van de huidige situatie, zeker nu de rechter niet lan-
ger zal hoeven te werken met het Pikmeer II-criterium. De voorstellen vormen
een afgewogen en goed beargumenteerd geheel. Op de argumenten die tegen
opheffing van de immuniteit in de loop der tijd zijn aangevoerd, is in de MvT
nauwgezet ingegaan. Op die argumenten voor en tegen immuniteit ga ik in de vol-
gende paragraaf nog kort in. In de literatuur is reeds door een aantal auteurs met
instemming op het wetsvoorstel gereageerd.393 Ook de vaste commissie voor
Justitie van de Tweede Kamer is blijkens het door haar uitgebrachte verslag in
overwegende mate positief over het wetsvoorstel.394 Wel wordt door een aantal
fracties de zorg geuit of het opheffen van de immuniteit niet zal leiden tot een
onwenselijke doorkruising van de politieke en bestuurlijke controlemechanismen.
Vooral de positie van het OM kan in dit verband problematisch zijn. Gesug ge -
reerd is om een duidelijke aanwijzing van de minister op te stellen over een opti-
male inzet van strafrechtelijke vervolgbaarheid.395 Een andere zorg die is geuit, is
of de opheffing niet zal leiden tot risicomijdend gedrag van ambtenaren en
publiekrechtelijke rechtspersonen, waardoor de effectiviteit van het bestuur ge -
vaar loopt.396 Mijns inziens kan deze vrees worden gerelativeerd. Opgemerkt zij
dat reeds thans in de Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden,
opgesteld naar aanleiding van het Pikmeer II-arrest, een terughoudend vervol-
gingsbeleid is geformuleerd (zie nader 5.6.3).397 Het opportuniteitsbeginsel biedt
ook ruimte nadere regels te stellen aan de vervolging van ambtenaren. De zorgen
over een te lichtvaardige vervolging van ambtenaren en ambtsdragers zouden vol-
gens Keulen kunnen worden verminderd door het opstellen van een richtlijn inza-
ke de vervolging van ambtenaren waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat
vervolging van een individuele ambtenaar alleen aan de orde komt als zijn per-
soonlijke schuld in het oog springt. Bepalend zou namelijk volgens hem dienen
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392. Kamerstukken II 2007/08, nr. 30 538, nr. 7, p. 3.
393. Zie o.a. Sikkema 2006/35; Duijkersloot & Ortlep 2006, p. 53-62.
394. Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 9.
395. Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 9, p. 11.
396. Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 9, p. 8.
397. Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden 1998, Stcrt. 1998, nr. 82. Vgl.

Duijkersloot 2004, p. 435.
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te zijn waar de centrale verantwoordelijkheid voor het strafbare gedrag ligt. Een
dergelijke richtlijn zou het initiatiefwetsvoorstel voor het kabinet beter aanvaard-
baar kunnen maken, aldus Keulen.398 Ik wijs er op dat een dergelijke benadering
aansluit bij bijvoorbeeld de Aanwijzing inzake de handhaving van de Arbeidstij -
denwet; daarin is neergelegd dat eerst in de meer ernstige schendingen van de wet
(of recidive) tegen functionarissen (opdracht- of feitelijke leidinggevers) per-
soonlijk zal worden opgetreden.399 Hier is dus (ook) voor een zekere terughou-
dendheid in de vervolging van natuurlijke personen (en dus voor een zekere be -
scherming van de functionaris) gekozen. Ik ga daarop in het volgende hoofdstuk
nog in.

5.6.6 Evaluatie: argumenten voor en tegen vervolgbaarheid400

Argumenten voor en tegen vervolgbaarheid en aansprakelijkheid; algemeen 

De Pikmeer-arresten en het Volkel-arrest hebben geleid tot uitvoerige commenta-
ren en pleidooien vóór en tegen strafrechtelijke vervolgbaarheid. In de discussie
zijn verschillende argumenten aangevoerd, die hierboven op verschillende plaat-
sen reeds grotendeels aan de orde zijn gekomen. Hieronder volgt een meer syste-
matische, korte bespreking van de belangrijkste argumenten die voor en tegen
vervolgbaarheid zijn aangevoerd. Deze argumenten zijn ook grotendeels terug te
vinden in de MvT bij het initiatiefwetsvoorstel.

De trias politica wordt vaak gebruikt als argument tegen vervolging van over-
heidslichamen. Door het vervolgen van publiekrechtelijke rechtspersonen zou in
strijd worden gehandeld met het beginsel van machtenscheiding. De strafrechter
mag niet oordelen over het handelen van de overheid als bestuurder, want daar-
mee zou hij zich plaatsen boven het bestuur. Hiertegen kan worden ingebracht dat
vroeger de machtenscheiding ook in het bestuursrecht en privaatrecht een belang-
rijk argument was om gedragingen van de overheid aan het oordeel van de rech-
ter te onttrekken. Tegenwoordig worden wel alle gedragingen van publiekrechte-
lijke rechtspersonen door de civiele rechter en bestuursrechter getoetst (zij het
alleen aan de rechtmatigheid).401 Bovendien betekent de trias politica niet een
machtenscheiding, maar gaat het om machtsevenwicht, zo wordt wel betoogd.402

Dit uitgangspunt vereist dat al het overheidshandelen kan worden getoetst door de
rechter, ook door de strafrechter. Ten slotte wijzen verscheidene auteurs erop dat
de machtenscheiding de scheiding van ambten betreft en niet die van rechtsper-
sonen. Hennekens schrijft in zijn noot bij het Voorburgse Reigers-arrest: ‘De
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398. Keulen 2007, p. 146.
399. Aanwijzing handhaving Arbeidstijdenwet 2005, Stcrt. 2005, nr. 73, p. 9. 
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401. Corstens 1994, nr. 1; De Hullu 1995, p. 53.
402. Witteveen 1991, p. 2. Zie ook Nieuwenhuis 1998, p. 9 en 15.
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strafbaarheid van ambtsdragers (niet rechtspersonen) is ten principale al lang aan-
vaard. (.....) Als ambtsdragers voor in kwaliteit verrichte strafbare feiten vervolg-
baar zijn, valt niet in te zien waarom de publiekrechtelijke rechtspersoon – waar-
binnen ambtsdragers plegen te functioneren – niet vervolgbaar zou kunnen zijn
op grond van de leer der machtenscheiding. Dit is niet consistent, een beroep op
de trias politica gaat dan ook niet op.’403

Een tweede belangrijk argument dat door tegenstanders van strafrechtelijke
aansprakelijkheid in stelling is gebracht, is dat het primaat van verantwoording
voor gedragingen van overheidslichamen bij de politieke controle en het bestuur-
lijk toezicht ligt. De publiekrechtelijke rechtspersoon zal vaak langs staats- of
administratiefrechtelijke weg ter verantwoording kunnen worden geroepen. In -
dien politieke controle wordt uitgeoefend, is strafvervolging niet opportuun. Dit
argument is ook terug te vinden in de MvT van 1976. Op dit argument is ook het
een en ander af te dingen.404 Ministers en staatssecretarissen kunnen onder om -
standigheden óók strafrechtelijk worden vervolgd, terwijl zij politieke verant-
woording dragen en moeten afleggen. Waarom zouden openbare lichamen dan
niet kunnen worden vervolgd? De Hoge Raad heeft in het Pikmeer II-arrest uit-
drukkelijk gesteld dat vervolging van decentrale overheden op zichzelf niet strij-
dig is met het stelsel van politieke verantwoordelijkheid van ambtsdragers binnen
die lichamen en ook niet met het stelsel van op die lichamen uitgeoefend bestuur-
lijk toezicht. Deze beide stelsels nemen volgens de Hoge Raad een eigen plaats
in. Wel heeft de Hoge Raad aangegeven dat een grond om af te zien van vervol-
ging kan zijn gelegen in het algemeen belang. Een reden hiervoor kan zijn dat de
strafrechtelijke aansprakelijkstelling ontijdig is of ‘de goede gang van een be -
stuurlijk proces’ verstoort. Het strafrecht is een ultimum remedium, maar is niet
volledig uitgesloten. Politieke controle en bestuurlijk toezicht blijken ook niet
altijd voldoende effectief.405 Niet in alle gevallen vindt er (voldoende) politieke
controle plaats en ook is deze inhoudelijk van een andere orde (toetsing aan recht-
matigheid èn vooral doelmatigheid) dan het verantwoorden tegenover de straf-
rechter.406 Effectieve politieke controle wordt bovendien bemoeilijkt door de
steeds verdergaande privatisering.407 Dat er behoefte bestaat aan strafrechtelijke
vervolgbaarheid van overheidslichamen naast de politieke en bestuurlijke contro-
le blijkt ook uit de conclusies van het rapport van de Commissie Michiels.408 Het
bestaande bestuurlijke toezicht en de politieke controle bieden volgens de com-
missie geen volwaardig alternatief voor het strafrecht als reactie op wetsovertre-
ding door overheidslichamen. Zij stelt dat er geen principiële redenen zijn om
strafrechtelijke vervolgbaarheid van overheidslichamen uit te sluiten. 
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403. Hennekens 1990, p. 330. Zie ook Roef 1995, p. 332-348, i.h.b. p. 342.
404. Zie ook Kamerstukken II 2007/08, nr. 30538, nr. 7, p. 14-15 en Sikkema 2006, p. 1999.
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Een derde argument tegen de vervolgbaarheid is dat vervolging het vertrou-
wen in de overheid zou kunnen schaden.409 Dit argument kan echter ook worden
omgedraaid: het publiek zal erger zijn geschokt als publiekrechtelijke rechtsper-
sonen niet kunnen worden vervolgd voor de strafbare feiten die zij hebben
gepleegd.410 Dat dit zo uitpakt, is te meer gebleken uit de kritische berichtgeving
in de media naar aanleiding van het Volkel-arrest, de beide Pikmeer-arresten en
de rampen in Enschede, Volendam en Schiphol-Oost. De opvatting dat publiek-
rechtelijke rechtspersonen niet zouden moeten kunnen worden vervolgd, heeft
geen breed maatschappelijk draagvlak (meer). Het vertrouwen in de overheid en
daarmee de legitimiteit van het overheidsgezag is juist gebaat bij de strafrechte-
lijke aansprakelijkheid van de overheid.411 Het is ook één van de belangrijkste
argumenten van de indieners van het initiatiefwetsvoorstel tot afschaffing van de
immuniteit.412

Ten slotte heeft Strijards nog een dogmatisch argument aangevoerd.413 Hij
stelt dat publiekrechtelijke rechtspersonen geen dader kunnen zijn van een zorg-
plichtschending die die rechtspersoon zelf strafbaar heeft gesteld. Hij vindt dat ‘te
vicieus’. Echter ook publiekrechtelijke rechtspersonen dienen zich aan hun eigen
regels te houden.414 Strafbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen is vol-
gens Strijards een overspannen constructie, omdat niet duidelijk is welk publiek-
rechtelijk rechtshandhavingsbelang daarmee kan worden gediend. Een belangrijk
doel van strafrechtelijke aansprakelijkheid ligt in de preventieve werking die
daarvan uitgaat. Ook kan de afkeuring die van het straffen uitgaat een normbe-
vestigende werking hebben. De rechtbank in de Volkel-zaak heeft hierop gewe-
zen. De rechtbank stelde dat ‘in een strafzaak als de onderhavige, elke straf of
maatregel enkel een symbolische werking kan hebben’ en besloot tot schuldig-
verklaring zonder strafoplegging. De veroordeling van een publiekrechtelijke
rechtspersoon hoeft overigens niet altijd slechts een symbolische betekenis te
hebben. Het kabinet heeft gewezen op het feit dat, naast de geldboete, bijkomen-
de straffen en maatregelen zouden kunnen worden opgelegd, bijvoorbeeld de ver-
plichting tot herstel uit de WED.415

Argumenten voor en tegen vervolgbaarheid en aansprakelijkheid van de staat 

Tegen de vervolgbaarheid van de staat is meer in het bijzonder een aantal bezwa-
ren aangevoerd.416 Deze zijn ten eerste te vinden in het Volkel-arrest. De Hoge
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409. Zie o.a. Kist 1966, p. 66.
410. Zie ook Brants 1996, p. 531; Roef 1995, p. 343-344.
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412. Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 7, p. 1.
413. Strijards 1988, p. 60.
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Raad geeft een summiere motivering van zijn opvatting dat de staat niet kan wor-
den vervolgd. Als uitgangspunt neemt hij dat de handelingen van de staat geacht
moeten worden te strekken tot de behartiging van het algemeen belang: ‘Daartoe
kan de Staat door wet- en regelgeving, bestuur, feitelijke gedragingen of anders-
zins zich alle aangelegenheden aantrekken.’ Wat de Hoge Raad precies met deze
overweging heeft bedoeld, is niet geheel duidelijk.417 Het kabinet heeft zich in
dezelfde bewoordingen tegen opheffing van immuniteit uitgesproken en gecon-
cludeerd dat de staat binnen de Nederlandse rechtsorde aldus een eigen plaats
inneemt: de staat is voor de strafwet niet ‘gelijk’ aan andere rechtspersonen, aldus
het kabinet.418 De stelling dat de staat zich als ieder ander aan de wet moet hou-
den, gaat dan ook volgens het kabinet niet op. ’t Hart stelt in zijn noot bij het
Pikmeer I-arrest daarentegen dat het begrip algemeen belang te vaag is om als
grondslag te dienen voor de immuniteit van de staat en ook dat deze geen enkele
garantie geeft voor integriteit.419 Dat de staat handelt ter behartiging van het alge-
meen belang, betekent niet dat hij daarbij geen strafbare feiten kan plegen.
Strafvervolging dient niet bij voorbaat volledig te zijn uitgesloten.420 Ook decen-
trale overheden behartigen het algemeen belang, maar voor hen geldt slechts een
beperkte immuniteit, namelijk indien zij zijn opgetreden ter uitvoering van een
specifieke bestuurstaak. Deze eis wordt niet aan de staat gesteld. Waarom zou de
staat in dat geval een andere – betere – positie toekomen dan decentrale overhe-
den? 

Nadat de Hoge Raad het uitgangspunt heeft geformuleerd, overweegt hij dat
de vervolgbaarheid van de staat niet strookt met het stelsel van politieke en straf-
rechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid. Ook het kabinet is deze mening
toegedaan. Het kabinet stelt in de nota ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van
overheidsorganen’ onder andere dat vervolgbaarheid van de staat als zodanig het
wettelijk stelsel van persoonlijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers
onaanvaardbaar zou doorkruisen.421 In art. 119 Gw (in samenhang met art. 483-
485 Sv) is een aparte procedure neergelegd voor de vervolging van ministers en
staatssecretarissen wegens ambtsdelicten. Berechting vindt plaats voor de Hoge
Raad. De Minister van Justitie kan niet in deze procedure ingrijpen. Naast deze
mogelijkheid zou er geen behoefte aan aansprakelijkheid van de staat zijn. Tegen
het argument dat vervolging van de staat niet strookt met het wettelijk stelsel van
politieke en strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid kan het volgende
worden ingebracht. De Hoge Raad heeft in het Pikmeer II-arrest uitdrukkelijk
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417. Aldus De Hullu 1995, p. 52; Roef 1995, p. 340-341. Zie voor kritische kanttekeningen ook
Corstens 1994.

418. Kamerstukken II 2000/01, 25 294, nr. 12, p. 1. 
419. ’t Hart 1996, nr. 3.
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overwogen dat de politieke en bestuurlijke controle niet in de weg staat aan straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van decentrale overheden. Over de aansprakelijk-
heid van de staat heeft hij zich niet uitgelaten, maar niet valt in te zien waarom
voor de staat in dit opzicht andere regels zouden moeten gelden.422 Corstens stelt
dat juist vanwege het ontbreken van een toezichtstructuur vergelijkbaar met die
bij de decentrale overheden de ‘alomvattende strafrechtelijke aansprakelijkheid’
van de staat gewenst zou zijn.423 Dit alles betekent, dat na het Pikmeer II-arrest
alleen de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid nog aan de vervolg-
baarheid van de staat in de weg zou staan. Volgens De Lange is het echter niet
logisch dat wel de natuurlijke personen (ministers) in de uitoefening van hun
ambt strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen, maar niet de
staat als publiekrechtelijke rechtspersoon. De Lange voert verder aan dat het doel
van de grondwettelijke regeling niet is immuniteit van de staat, maar een bescher-
ming van politici – het verzekeren van de parlementaire onschendbaarheid – door
hen een met extra waarborgen omklede procedure te geven in geval van straf-
rechtelijk optreden. Ook wijst hij erop dat in de MvT aan de staat geen bijzonde-
re positie tussen de andere publiekrechtelijke rechtspersonen is toegekend.424 De
Hullu meent dat de bijzondere procedure van art. 483-485 Sv juist goed past bij
de mogelijke aansprakelijkstelling van de rechtspersoon zelf.425 Ten slotte dient te
worden opgemerkt dat de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid een
persoonlijke aansprakelijkheid betreft. Alleen de voorziening van een persoonlij-
ke aansprakelijkheid is echter niet voldoende om de vervolgbaarheid van een
organisatie uit te sluiten.426 Er zijn immers gevallen waarin persoonlijke aanspra-
kelijkheid niet echt voor de hand ligt dan wel onmogelijk is, maar er wel straf-
rechtelijk verwijtbaar is gehandeld. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie
dat het juist de organisatie is die het verwijt treft. Voor een dergelijke situatie is
art. 51 Sr geschreven. Bovendien kon tot op heden nimmer met succes strafrech-
telijke vervolging tegen ministers worden ingesteld, hoewel daartoe wel pogingen
zijn ondernomen.427 In de literatuur is de procedure onder meer daarom bekriti-
seerd.428

In de literatuur en in de parlementaire stukken zijn nog andere argumenten aan-
gevoerd tegen vervolgbaarheid van de staat dan die door de Hoge Raad zijn
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422. Zie ook Roef & De Roos 1998, p. 111.
423. Corstens 1994, nr. 4.
424. De Lange 1994, p. 294.
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genoemd in het Volkel-arrest. Een bezwaar waarop vaak wordt gewezen is dat in
geval van vervolging de vervolgde – de staat – en de vervolgende partij – het OM
– identiek zijn.429 De staat vervolgt als het ware zichzelf. In de huidige tijd kan
de staat als grote en complexe organisatie echter niet worden vereenzelvigd met
het OM.430

Ook zou het risico bestaan dat in geval van vervolging van de staat de eenheid
van de regering en het regeringsbeleid in gevaar wordt gebracht, zo stelt de
Minister van Justitie in de nota ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheids-
organen’.431 Volgens de minister kunnen geschillen over onwettige situaties door
ministerieel overleg of via de ministeriële verantwoordelijkheid worden opgelost.
Het is echter de vraag of dit overleg daadwerkelijk zal plaatsvinden en/of de poli-
tieke verantwoordelijkheid zal worden genomen.432 Het feit dat de officier van
justitie in een hiërarchische relatie tot de minister staat, kan een probleem ople-
veren als de officier van justitie de staat zou willen vervolgen en de minister of
de ministerraad hiertegen bezwaren heeft. Een speciale procedure kan een oplos-
sing bieden. Corstens heeft voorgesteld om een speciale rechtsingangprocedure in
het leven te roepen: na een verplicht gerechtelijke vooronderzoek kan de raadka-
mer beslissen tot het instellen van een vervolging.433 Het initiatiefwetsvoorstel
voorziet in een andere oplossing, namelijk het onderbrengen van de bevoegdheid
tot vervolging van publiekrechtelijke rechtspersonen bij de officier van justitie
van het functioneel parket. Mede gelet op de nieuwe regels inzake de aanwij-
zingsbevoegdheid van de Minister van Justitie wordt dit door de indieners afdoen-
de geacht.434

Tegen de mogelijkheid van vervolging van de staat is ook aangevoerd dat dit
uiteindelijk een vestzak-broekzak gebaar zal opleveren. Strafrechtelijke sanctio-
nering van de staat wordt daarom als weinig zinvol gezien.435 Echter, de staat
moet niet als een eenheid worden beschouwd, zeker nu juist verschillende afde-
lingen elk apart worden afgerekend.436 De mogelijkheid van strafrechtelijke aan-
sprakelijkheid kan daarom wel degelijk een preventieve werking hebben.437

Bovendien kan de afkeuring die blijkt uit een veroordelend vonnis een normbe-
vestigend effect hebben.

Ten slotte is wel beweerd dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de staat
niet kan vanwege ‘de onschendbaarheid van de Staat’.438 Echter, beoordeling van
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gedragingen van de staat door de rechter is – in de woorden van Corstens – ‘de
gewoonste zaak van de wereld’.439

Argumenten voor vervolgbaarheid; slot440 

Tegen immuniteit van overheden pleit dat op diverse wijzen rechtsongelijkheid
kan ontstaan: tussen onderdelen van de staat en privaatrechtelijke rechtspersonen
die eenzelfde taak uitoefenen en tussen deze onderdelen en decentrale overheden
die slechts beperkte immuniteit genieten.441 Gelet op deze mogelijke rechtsonge-
lijkheid dient vervolgbaarheid van alle overheden mogelijk te zijn. Een ander
argument voor vervolgbaarheid is gelegen in de gedachte die aan het invoeren van
strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen in art. 51 Sr ten grondslag
heeft gelegen, namelijk dat de vervolging en aansprakelijkheid van natuurlijke
personen voor strafbare feiten die in het kader van rechtspersonen zijn begaan
niet altijd mogelijk of effectief is, indien de strafbare feiten primair als door de
rechtspersoon gepleegd moeten worden beschouwd. De strafbare gedragingen
zijn niet altijd terug te voeren op concreet handelen van individuele functionaris-
sen of slechts de rechtspersoon beschikt over de voor het delict vereiste kwaliteit.
Aangezien strafrechtelijk optreden in dat soort gevallen toch wenselijk werd
geacht, is de strafbaarheid van de rechtspersoon in art. 51 Sr neergelegd. Ook
voor de staat en de decentrale overheden kan een strafrechtelijke reactie als stok
achter de deur niet worden gemist. Weliswaar geldt voor deze rechtspersonen het
primaat van de politieke en bestuurlijke controle, deze instrumenten worden niet
altijd (effectief) ingezet en zijn ook anders van karakter. Bovendien kunnen aan
rechtspersonen andere sancties worden opgelegd dan aan natuurlijke personen.442

Ten slotte is een belangrijk argument voor het opheffen van immuniteit dat de
overheid een voorbeeldfunctie heeft te vervullen; juist de overheid dient zich aan
de wet te houden. Dit versterkt ook het vertrouwen in de overheid. 

5.6.7 Conclusie

Sommige publiekrechtelijke rechtspersonen hebben een bijzondere positie in het
strafrecht. De aanzet hiervoor is gegeven door de wetgever in 1976. Art. 51 luidt
dan wel algemeen, in de MvT zijn echter argumenten te vinden voor een andere
behandeling van publiekrechtelijke rechtspersonen. De MvT zoekt een mogelijke
grond voor differentiatie in de inhoud van de taak waarbinnen de strafbare gedra-
gingen hebben plaatsgevonden: is er sprake van een overheidstaak dan zijn er
andere wegen waarlangs de controle zou moeten worden uitgeoefend. Treedt een
publiekrechtelijke rechtspersoon op binnen het kader van een ondernemingsacti-
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viteit dan dient vanwege de vergelijkbare positie met privaatrechtelijke rechts-
personen vervolging mogelijk te zijn.

De rechtspraak heeft hierna een pad uitgezet dat heeft geleid tot een driede-
ling in publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor de staat geldt op grond van het
Volkel-arrest algehele immuniteit. Welke argumenten de Hoge Raad hiervoor
heeft, wordt uit het arrest door de summiere motivering niet geheel duidelijk. Het
arrest heeft aanleiding gegeven tot speculaties en veel kritiek in de literatuur.
Naast het algemeen belang lijken het argument van de machtenscheiding en het
bestaan van andere verantwoordingsfora de grondslag van de beslissing te vor-
men. Verscheidene andere argumenten zijn in de literatuur aangevoerd tegen aan-
sprakelijkheid van de staat, maar evenzoveel – zo niet meer – argumenten zijn in
stelling gebracht voor opheffing van de immuniteit. Ten aanzien van de openba-
re lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet heeft de rechter zich in
eerste instantie ook vrij soepel opgesteld: het overtreden van de strafwet in het
kader van een bestuurstaak leverde een grond voor niet-ontvankelijkheid van de
officier van justitie op. Op beide criteria is veel kritiek geleverd. De steeds ver-
dergaande privatisering heeft tot gevolg dat het criterium bestuurstaak tot rechts-
ongelijkheid kan leiden. De keuze van het criterium openbaar lichaam lijkt tot een
vrij willekeurige indeling van publiekrechtelijke rechtspersonen te leiden. De
keuze lijkt te zijn ingegeven door de politieke en bestuurlijke controle die bij een
aantal openbare lichamen bestaat. Echter, dit geldt niet voor alle openbare licha-
men. Na kritiek in de literatuur en politiek heeft de Hoge Raad in het Pikmeer II-
arrest een belangrijke stap gezet door de strafrechtelijke immuniteit van decen-
trale overheden terug te dringen. Het moet nu gaan om gedragingen in het kader
van een bestuurstaak die niet anders dan door bestuursfunctionarissen kunnen
worden verricht, wil een beroep op niet-vervolgbaarheid kunnen slagen. Uit
nadien verschenen rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat er slechts zeer weinig
ruimte is voor immuniteit op grond van dit criterium. Met het Pikmeer II-arrest
heeft de Hoge Raad laten blijken rekening te houden met de in de maatschappij
levende, gewijzigde opvattingen, tot uitdrukking komend in de media, politiek en
literatuur. De volledige immuniteit van de staat en zijn (leidinggevende) functio-
narissen is echter niet gewijzigd. 

Naar aanleiding van onder meer de rampen in Enschede en Volendam is in
2006 een initiatiefwetsvoorstel ingediend tot volledige afschaffing van de immu-
niteit van publiekrechtelijke rechtspersonen. Het voorstel gaat daarmee verder dan
een concept-wetsvoorstel dat door de regering was opgesteld en waarin slechts in
de mogelijkheid van aansprakelijkheid van betrokken leidinggevende ambtenaren
werd voorzien. Het ingediende initiatiefwetsvoorstel valt toe te juichen. Ook de
overheid is gebonden aan de (straf)wet. Indien een overheidsorgaan de strafwet
overtreedt, moet vervolging niet bij voorbaat zijn uitgesloten. Im muniteit kan het
vertrouwen in de overheid schaden. Bestuurlijke en politieke controlemechanis-
men bieden immers geen garantie voor integer handelen van de overheid, zijn ook
niet altijd in te zetten dan wel effectief en zijn van een ander karakter. Vanuit een
oogpunt van rechtsgelijkheid dient een inhoudelijk beoordeling door de straf-
rechter van gedragingen van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen niet bij
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voorbaat te zijn uitgesloten. De privatisering en het feit dat steeds vaker publiek-
rechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen (samen) zijn betrokken bij de uit-
voering van overheidstaken, pleiten voor het opheffen van de nu bestaande ver-
schillen in behandeling van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsperso-
nen. Ook biedt louter individuele aansprakelijkheid niet steeds voldoende moge-
lijkheden om overtredingen van de strafwet te redresseren. Wel dient het OM zich
terughoudend op te stellen in geval van mogelijke strafbare feiten gepleegd door
publiekrechtelijke rechtspersonen. Voorrang moet worden verleend aan de be -
stuurlijke en politieke controlemechanismen. Voor het strafrecht is een aanvul-
lende rol weggelegd. Naar aanleiding van het Pikmeer II-arrest is terughoudend-
heid inmiddels in de Aanwijzing voor de opsporing en vervolging van overheden
van het College van procureurs-generaal neergelegd.443 Het volgen van een der-
gelijke terughoudende benadering zou ook bij de staat moeten worden toegepast.
Het zou in ieder geval kunnen bijdragen aan minder weerstand tegen opheffing
van de immuniteit.444 Voorts dient de strafrechter in voorkomende gevallen bij de
beoordeling rekening te houden met de bijzondere positie van de overheid.
Overheidsli chamen hebben specifieke bestuurstaken te verrichten en moeten het
algemeen belang behartigen. Indien er sprake is van handelen ter behartiging van
een specifieke bestuurstaak, dan moet de rechter kijken of er een rechtvaardi-
gingsgrond is voor het plegen van het strafbare feit. Ook bij het bepalen van de
strafmaat kan de rechter rekening houden met de positie van de overheid. 

5.7 Sancties en maatregelen voor rechtspersonen

Inleiding

Vanwege de bijzondere aard van de rechtspersoon als rechtssubject verdient de
vraag welke sancties en maatregelen aan hem kunnen worden opgelegd aparte
bespreking. Ik geef in deze paragraaf een schets van de mogelijk op te leggen
sancties en maatregelen. Voor een uitvoeriger bespreking verwijs ik naar andere
literatuur.445

Uitgangspunt is dat aan de rechtspersoon in beginsel dezelfde maatregelen en
sancties, die in het Wetboek van Strafrecht, de WED en andere bijzondere wetten
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de in de navolgende noten genoemde bronnen.
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staan, kunnen worden opgelegd als aan een natuurlijke persoon.446 Er zijn echter
sancties en maatregelen die gezien hun aard niet aan een rechtspersoon kunnen
worden opgelegd.447 In de eerste plaats geldt dit voor de gevangenisstraf en de
hechtenis. Ook de vervangende hechtenis (als de opgelegde boete niet zou wor-
den betaald) kan niet aan de rechtspersoon worden opgelegd.448 Maar ook de
maatregel Terbeschikkingstelling van de Regering (TBS) of plaatsing in een
Rijkswerkinrichting komen niet voor toepassing op een rechtspersoon in aanmer-
king. Een alternatieve straf als dienstverlening lijkt op het eerste gezicht evenmin
te kunnen worden opgelegd aan een rechtspersoon. 

Sancties en maatregelen in het Wetboek van Strafrecht

In het Wetboek van Strafrecht kunnen naast de geldboete met name voor toepas-
sing op rechtspersonen in aanmerking komen de bijkomende straffen verbeurd-
verklaring (art. 33 en 33a) en openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak (art.
36) en/of de maatregelen onttrekking aan het verkeer (art. 36b-d), ontneming van
wederrechtelijk verkregen voordeel (art. 36e) en schadevergoeding (art. 36f). Het
zevende lid van art. 23 Sr geeft overigens een bijzondere voorziening, indien de
rechter een geldboete aan de rechtspersoon wenst op te leggen. Als de voor het
strafbare feit bepaalde boetecategorie geen passende bestraffing toelaat, dan kan
aan de rechtspersoon een geldboete worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag
van de naast hogere categorie.

Sancties en maatregelen in de Wet op de economische delicten (WED)

Een belangrijk deel van de tot rechtspersonen gerichte normen betreft econo-
misch strafrecht en wordt gesanctioneerd door de WED. In de WED is een apart
en groter sanctiearsenaal neergelegd dan in het Wetboek van Strafrecht. De sanc-
ties die ingevolge de WED aan rechtspersonen kunnen worden opgelegd kunnen
zeer ingrijpend van karakter zijn.449

Zo staan in art. 7 WED als bijkomende straffen genoemd de gehele of gedeel-
telijke stillegging van de onderneming van de veroordeelde (voor ten hoogste één
jaar), de gehele of gedeeltelijke ontzetting van bepaalde rechten of gehele of
gedeeltelijke ontzegging van bepaalde voordelen welke rechten of voordelen de
veroordeelde in verband met zijn onderneming van overheidswege zijn of zouden
kunnen worden toegekend (voor ten hoogste twee jaren)450, de openbaarmaking
van de rechterlijke uitspraak en onder bepaalde voorwaarden de verbeurdverkla-
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446. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 159.
447. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 159.
448. HR 5 juni 2007, LJN AZ3948, JOL 2007, 397.
449. Zie hierover nader o.a. Mulder & Doorenbos 2002, hoofdstuk IV; Blomberg 1997, p. 98-104;

Keulen 1995, hoofdstuk 4 en 7; Blomberg 2007, p. 184-188; Oudijk 1991, p. 371-406 en
Kooijmans 2002.

450. Hierbij zij bijvoorbeeld gedacht aan een verleende vergunning.
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ring van voorwerpen van de onderneming van veroordeelde.451 Vooral de stilleg-
ging van de onderneming heeft een zeer ingrijpend karakter en dient alleen in
uiterste gevallen als bijkomende straf te worden opgelegd; toepassing hiervan
vindt in de praktijk dan ook zelden plaats.452

Met voornoemde bijkomende straffen is (onder meer) leedtoevoeging beoogd.
Dat geldt niet voor het opleggen van (voorlopige) maatregelen, die eveneens in de
WED zijn opgenomen. Maatregelen hebben tot doel een ongewenste situatie op
te heffen.453 Dit andere karakter neemt niet weg dat een maatregel voor de ver-
oordeelde zeer ingrijpend kan zijn. Het belangrijkste voorbeeld van een ingrij-
pende maatregel is de onderbewindstelling van de onderneming van de veroor-
deelde, hetgeen in geval van een overtreding voor maximaal 2 jaar kan geschie-
den en in geval van een misdrijf voor ten hoogste 3 jaar. Er wordt dan een bewind-
voerder aangesteld, wiens machtiging is vereist om daden van beheer in de onder-
neming te verrichten (art. 11 WED). De wetgever heeft deze mogelijkheid geïn-
troduceerd omdat het soms kan voorkomen dat het economisch of sociaal niet ver-
antwoord is dat een bedrijf wordt gesloten, maar dat het evenmin wenselijk wordt
gevonden dat de ondernemer het bedrijf blijft leiden.454 Deze maatregel wordt in
de praktijk sporadisch toegepast.455 Een andere maatregel die kan worden opge-
legd, betreft het opleggen van de verplichting tot – kort gezegd – herstel in de
rechtmatige toestand456 op kosten van de veroordeelde. Deze herstelmaatregel
vertoont overeenkomsten met de bestuursrechtelijke sancties die ik in hoofdstuk
7 en 8 bespreek.457 Ten slotte zij opgemerkt dat ingevolge art. 8 sub a WED scha-
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451. De ontzetting van de rechten ex art. 28 Sr, dat ook is genoemd, zal alleen met betrekking tot
sub 5 voor toepassing in aanmerking kunnen komen (de uitoefening van bepaalde beroepen),
maar deze straf wordt zelden tot nooit toegepast: Mulder & Doorenbos 2002, p. 74.

452. Blomberg 1997, p. 100; Mulder & Doorenbos 2002, p. 72-73. Zie bijvoorbeeld HR 20 mei
2003, NJ 2003, 510.

453. Zie over het verschil in grondslagen en doelen tussen straffen en maatregelen ook Kooijmans
2002, p. 228-237, die aldaar ook wijst op de ‘handhaving van de rechtsorde’ als gemeen-
schappelijke grondslag.

454. Kamerstukken II 1948/49, 603, nr. 5, p. 13. Zie ook Mulder & Doorenbos 2002, p. 75.
455. Mulder & Doorenbos 2002, p. 75-76, die onder meer wijzen op Rb. Arnhem 11 juni 1980, SEW

1980, 644 m.nt. Duk. Zie ook Blomberg 1997, p. 100. Vgl. voorts Rb. Middelburg 15 novem-
ber 1995, nr. 12-039086/95, n.g. (electronisch te raadplegen op Milieurecht Totaal, Plaza
Kluwer, RuG), waarin de verdachte een natuurlijk persoon was die is veroordeeld voor het mede-
plegen van milieudelicten (Wm en Wvo). De verdachte voerde samen met twee familieleden een
landbouwbedrijf. Voorts is een voorwaardelijke stillegging van de onderneming uitgesproken. 

456. De wettekst van art. 8 sub c luidt: ‘het opleggen van de verplichting tot verrichting van hetgeen
wederrechtelijk is nagelaten, tenietdoening van hetgeen wederrechtelijk is verricht en ver -
richting van prestaties tot het goedmaken van een en ander, alles op kosten van de veroor -
deelde, voor zover de rechter niet anders bepaalt.’

457. Zie voor een vergelijking o.a. Mulder & Doorenbos 2002, p. 76 en Blomberg 2007, p. 186-187.
Voornoemde auteurs maken de vergelijking met bestuursdwang, echter in dat geval maakt de
overheid (het bestuursorgaan) door feitelijk handelen zelf een einde aan de ongewenste situ-
atie. Mijns inziens ligt een vergelijking met de last onder dwangsom meer voor hand, met de
aantekening dat in het strafrecht niet de dwangsom als drukmiddel voor naleving van de her-
stelmaatregel fungeert, maar de bepaling in art. 33 WED dat niet-naleving een zelfstandig eco-
nomisch delict is. Zie ook Rb. Roermond 30 juli 2003, NJ 2003, 562, waarin de maatregel →
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devergoeding ex art. 36f Sr en/of ontneming van wederrechtelijk verkregen voor-
deel ex art. 36e Sr als maatregel aan de veroordeelde kan worden opgelegd. 

De stillegging458 of de onderbewindstelling van de onderneming kan overi-
gens onder omstandigheden ook als voorlopige maatregel worden opgelegd aan
een verdachte tegen wie ernstige bezwaren zijn gerezen, namelijk indien de
belangen, welke door het vermoedelijk overtreden voorschrift worden beschermd,
een onmiddellijk ingrijpen vereisen. Deze voorlopige maatregelen zijn geregeld
in art. 28 en 29 WED. Als voorlopige maatregelen worden daarin ook genoemd
het bevel aan de verdachte zich te onthouden van bepaalde handelingen dan wel
zorg te dragen dat in het bevel aangeduide voorwerpen op een bepaalde plaats
opgeslagen en bewaard worden.459 Het bevel om zich van bepaalde handelingen
te onthouden komt in de praktijk vaak neer op een verbod de wettelijke bepaling
nogmaals te overtreden.460

Het opzettelijk handelen of nalaten in strijd met voornoemde opgelegde bij-
komende straffen en (voorlopige) maatregelen of het ontduiken daarvan wordt in
art. 33 WED als een zelfstandig economisch delict aangemerkt en fungeert daar-
mee als drukmiddel om de naleving van de opgelegde sancties en/of maatregelen
te bewerkstelligen.461 Voorts zij opgemerkt dat ook in het kader van een transac-
tie of sepot (herstel)maatregelen als voorwaarden kunnen worden gesteld (art. 36
WED juncto 74 Sr en art. 244 lid 3 Sv)462 en dat aan een voorwaardelijke ver-
oordeling bijzondere voorwaarden kunnen worden verbonden die soms als her-
stelmaatregel kunnen worden beschouwd (art. 14c juncto 91 Sr).463

Specifieke ‘corporatiesancties’?

Voornoemde sancties en maatregelen zijn niet exclusief voor rechtspersonen
geschreven. Uit de MvT op art. 51 Sr blijkt dat de wetgever geen speciale ‘cor-
poratiesancties’ heeft willen invoeren, zoals het uitspreken van de ontbinding,
omdat daaraan volgens hem geen behoefte bestaat.464 Mocht de overheid (het
OM) het wenselijk achten, dan kan overigens onder omstandigheden de burger-
lijke rechter worden gevraagd een rechtspersoon te verbieden of te ontbinden.
Deze mogelijkheid is geregeld in art. 2:20 BW. 
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tot herstel is opgelegd (en de vordering tot voeging van benadeelde partijen is afgewezen) en
waarin de rechtbank overweegt dat de herstelmaatregel niet op één lijn kan worden gesteld met
bestuursdwang.

458. Zie o.a. Rb. Amsterdam 10 juli 1997, NJ 1997, 697 en Hof ’s-Hertogenbosch 27 juli 1993, NJ
1993, 620.

459. Zie HR 3 juni 2008, LJN BC8658.
460. Mulder & Doorenbos 2002, p. 81. Zie o.a. HR 8 december 1992, NJ 1993, 613, m.nt. Corstens

en HR 7 december 2004, NJ 2008, 299, m.nt. Buruma.
461. Zie voor een geval waarin art. 33 WED is toegepast: HR 7 december 2004, NJ 2008, 299, m.nt.

Buruma. Voorts: Hof Leeuwarden 19 oktober 2004, nr. 24-000055-04, n.g. (Metaalhandel
Oldenburger BV).

462. Blomberg 2007, p. 188; Blomberg 1997, p. 101; Kooijmans 2002, hoofdstuk 12.
463. Zie bijvoorbeeld Rb. Assen 10 februari 1999, M en R 1999, 99, m.nt. De Lange.
464. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 22.
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Van Strien heeft voor een uitbreiding van het straffenarsenaal gepleit, juist met
op de rechtspersoon toegesneden alternatieve sancties.465 Deze sancties zouden
doelmatiger kunnen zijn dan de huidige. Zij heeft een aantal voorbeelden gege-
ven van mogelijke sancties, zoals een boete die moet worden betaald in aandelen,
welke door een schadefonds zullen worden beheerd.466 Zij wijst ook op een
Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa, waarin aan
Lidstaten is aanbevolen om speciale sancties voor rechtspersonen in te voeren.467

Ook tijdens de in 2002 gehouden NJV-vergadering zijn interessante voorstellen
gedaan voor invoering van extra op de rechtspersoon toegesneden sancties. Zo
heeft Roelvink de suggestie gedaan om de strafrechter de bevoegdheid te geven
om bij wijze van sanctie de publiekrechtelijke rechtspersoon te veroordelen een
geldsom te betalen aan een van de overheid onafhankelijke instelling die opkomt
voor de belangen die door de strafbare gedraging zijn geschonden.468 Hiermee
kan tegemoet worden gekomen aan het vestzak-broekzak bezwaar dat tegen
opheffing van de immuniteit van de staat wordt aangevoerd. 

5.8 Conclusie

De strafbaarheid van rechtspersonen is van oudsher een controversieel onder-
werp. De wetgever heeft in 1976 een algemene regeling getroffen door in art. 51
Sr te bepalen dat rechtspersonen dader van een strafbaar feit kunnen zijn. Dit arti-
kel is geënt op art. 15 oud WED, waarin voor het economische strafrecht een
regeling voor de aansprakelijkheid van rechtspersonen is aanvaard. In het bijzon-
dere deel van het strafrecht (het ordeningsstrafrecht) was de strafbaarheid van
rechtspersonen al lang geen vreemde figuur meer. De strafbaarheid van rechts-
personen speelt ook vooral op het terrein van het sociaal-economische recht en
het milieurecht. Er zijn delicten in het klassieke strafrecht die de rechtspersoon
niet kan plegen of niet snel zal plegen. Dit geldt echter niet voor delicten zoals
valsheid in geschrifte of dood door schuld. Het is van belang dat de strafbaarheid
van rechtspersonen in het commune strafrecht is ingevoerd. Soms kan wel aan de
organisatie een verwijt worden gemaakt, maar niet aan individuen. Ook kunnen
rechtspersonen soms grote voordelen genieten van het plegen van de strafbare fei-
ten. Bovendien kunnen rechtspersonen de kwaliteit bezitten die is vereist voor het
plegen van het delict. Tegen aanvaarding van algemene aansprakelijkheid van
rechtspersonen zijn morele argumenten aangevoerd: het zou in strijd zijn met de
individuele verantwoordelijkheid die ten grondslag ligt aan ons strafrecht. Het
pragmatisme heeft echter uiteindelijk het pleit gewonnen. 

Er rijzen wel vragen bij het daderschap van rechtspersonen, zoals: kan een
rechtspersoon de morele elementen vervullen, geldt het beginsel geen straf zon-
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465. Van Strien 1996, p. 5-7 en de daar vermelde verdere literatuurverwijzingen.
466. Vgl. Oudijk 1991, p. 403-404.
467. Van Strien 1996, p. 6-7.
468. Roelvink 2003, p. 41-42. Zie ook De Hullu 2002, p. 336-337 en Vegter 2002, p. 1289-1291.
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der schuld ook voor rechtspersonen, welke criteria moeten worden gehanteerd
voor de vaststelling van het daderschap en welke sancties kunnen aan een rechts-
persoon worden opgelegd? Bij nadere beschouwing van deze vragen blijkt de oor-
zaak van het probleem mede te liggen in het gebrek aan dogmatische onderbou-
wing van het leerstuk van het daderschap van de rechtspersoon door de wetgever.
De wetgever heeft de invulling van het leerstuk aan de rechtspraktijk overgelaten.
Het antwoord op de vragen wordt bepaald door hoe tegen de rechtspersoon wordt
aangekeken. In de klassieke benadering is het daderschap van de rechtspersoon
een afgeleide van dat van de mens. Dit leidt ertoe dat er bij de bepaling of de
rechtspersoon dader is, steeds moet worden gezocht naar gedragingen van natuur-
lijke personen die dan aan de rechtspersoon moeten (kunnen) worden toegere-
kend. De rechtspersoon is in loop van de twintigste eeuw een steeds belangrijke-
re plaats in de maatschappij gaan innemen. Ook zijn organisaties steeds com-
plexer geworden. Hierdoor kon niet langer worden volstaan met ingewikkelde fic-
tietheorieën. In de literatuur is daarom gepleit voor een benadering waarbij reke-
ning wordt gehouden met de eigen aard van de rechtspersoon. Leerstukken en
beginselen in het strafrecht dienen voor rechtspersonen een eigen invulling te
krijgen. Dit betekent onder meer dat de vaststelling van het daderschap ook recht-
streeks uit de bedrijfsvoering zou moeten kunnen worden afgeleid, hetgeen
inmiddels expliciet door de Hoge Raad is aangenomen. Uit het in 2003 gewezen
Zijpe-arrest blijkt dat de vraag of de rechtspersoon als dader kan worden aange-
merkt, moet worden beantwoord aan de hand van het criterium van de redelijke
toerekening. De vaststelling van daderschap is afhankelijk van de concrete om -
standigheden van het geval, waaronder de aard van de (verboden) gedraging. Uit
het arrest blijkt ook dat de rechter zijn oordeel dat de rechtspersoon dader is goed
moet motiveren en concretiseren. De Hoge Raad heeft voorts nog een aantal
omstandigheden opgesomd die (ieder voor zich of in combinatie) met zich mee
kunnen brengen dat sprake is van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon,
waardoor toerekening van de tenlastegelegde gedraging aan de rechtspersoon in
beginsel mogelijk is. Deze omstandigheden zijn 1) het handelen of nalaten van
een werknemer of een derde ten behoeve van de rechtspersoon, 2) de passendheid
van de gedraging in de normale bedrijfsvoering, 3) de kwestie of de gedraging de
rechtspersoon dienstig is geweest (baat) en 4) er is voldaan aan de ijzerdraadcri-
teria (beschikken en aanvaarden). Uit deze omstandigheden blijkt dat de vaststel-
ling van daderschap van rechtspersonen via toerekening van gedragingen van
natuurlijke personen kan geschieden, maar ook meer ‘zelfstandig’ kan worden
bepaald. Het Zijpe-arrest is in de literatuur inmiddels uitvoerig becommenta-
rieerd. Een groot deel van de auteurs is kritisch. Mijn oordeel is overwegend posi-
tief. Dat de open benadering wat onzekerheden met zich meebrengt, wordt gro-
tendeels ondervangen door de handvatten die de Hoge Raad voor de nadere invul-
ling van de redelijke toerekening heeft aangereikt. Het arrest zou mijns inziens
bovendien als inspiratie kunnen dienen bij het oplossen van vragen van dader-
schap van rechtspersonen op andere rechtsgebieden (bestuursrecht, privaatrecht). 

De wetgever heeft vele lastige (dogmatische) vragen die het daderschap van
rechtspersonen oproept, laten liggen. De pragmatische instelling van de wetgever
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gaf de rechter echter wel de ruimte voor een genuanceerde benadering van de vra-
gen die het daderschap van rechtspersonen oproept. Ten aanzien van de vervolg-
baarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen is evenmin een wettelijk uitge-
werkte voorziening getroffen. Hierdoor heeft de rechter wel kunnen inspelen op de
veranderde maatschappelijke opvattingen ten aanzien van de strafrechtelijke ver-
volgbaarheid van publiekrechtelijke rechtspersonen. Aan de staat en decentrale
overheden is door de Hoge Raad (voor de decentrale overheden: onder bepaalde
voorwaarden) immuniteit toegekend. De vervolgbaarheid van functionarissen van
deze overheden op grond van opdracht of feitelijke leiding geven is van deze
immuniteit van de rechtspersoon afhankelijk gemaakt. Op deze immuniteitsleer is
veel kritiek gekomen. Naar aanleiding daarvan zijn de mogelijkheden tot een
beroep op immuniteit in het Pikmeer II-arrest voor de decentrale overheden sterk
ingeperkt. Toch gaan die wijzigingen niet ver genoeg. Dat geldt in het bijzonder
voor de staat, die onder de huidige stand van de rechtspraak nog steeds een volle-
dige immuniteit geniet. Het Öneryildiz-arrest van het EHRM heeft de immuni-
teitsleer verder onder druk gezet en is onder meer aanleiding geweest voor een ini-
tiatiefwetsvoorstel uit 2006 dat voorziet in volledige afschaffing van de immuni-
teit van publiekrechtelijke rechtspersonen. In dit wetsvoorstel wordt ook voorge-
steld om een specifieke rechtvaardigingsgrond in de wet neer te leggen in geval de
ambtenaar of de publiekrechtelijke rechtspersoon een strafbaar feit begaat dat
redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een publieke taak bij wette-
lijk voorschrift opgedragen. Voorts wordt daarin de bevoegdheid tot vervolging
van publiekrechtelijke rechtspersonen toegedeeld aan de officier van justitie bij het
functioneel parket. Dit wetsvoorstel gaat verder dan het concept-wetsvoorstel dat
eveneens in 2006 door het kabinet is gepresenteerd en waarin alleen voor de
opheffing van de immuniteit van de functionarissen is gekozen. Een dergelijk sys-
teem heeft echter vele nadelen. Eén daarvan is dat het kan leiden tot een – in de
woorden van De Hullu – te sterke individualisering van collectieve verantwoorde-
lijkheden. Ik kom daarop in het volgende hoofdstuk nog terug. Mijn voorkeur gaat
dan ook uit naar invoering van het initiatiefwetsvoorstel. Het lijkt juister om niet
op voorhand iedere mogelijkheid tot een inhoudelijke beoordeling door de straf-
rechter van het handelen van overheden uit te sluiten. Ook de overheid dient zich
te houden aan de wet en het strafrecht dient daarbij als stok achter de deur; poli-
tieke en bestuurlijke controle is immers niet altijd effectief en kan ook niet altijd
worden ingezet. Met de bijzondere positie van de overheid – te weten: dat zij het
algemeen belang dient te behartigen, dat sprake kan zijn van beoordelings- of be -
leidsvrijheid en dat politieke en bestuurlijke controlemechanismen aanwezig zijn
– kan bovendien rekening worden gehouden bij de beslissing tot vervolging door
de officier van justitie en door de strafrechter bij de beoordeling of er sprake is van
een strafuitsluitingsgrond en/of bij de vaststelling van de straf. Invoering van het
wetsvoorstel zal de behandeling van de rechtspersoon als rechtssubject in het straf-
recht in ieder geval weer een stukje ‘normaler’ maken!469
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469. Zie ook De Hullu 2006, p. 120.
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Hoofdstuk 6

Aansprakelijkheid van leidinggevenden in het
strafrecht 

6.1 Inleiding

Een leidinggevende functionaris kan op verschillende gronden aansprakelijk zijn
voor een in de sfeer van de rechtspersoon plaatshebbend strafbaar feit. Indien de
rechtspersoon dader van het strafbare feit is, biedt art. 51 Sr de mogelijkheid om
naast of in plaats van die rechtspersoon vervolging in te stellen tegen de opdracht-
gevers en/of feitelijke leidinggevers. De aansprakelijkheid van de functionaris is
in dat geval gegrond op het daderschap van de rechtspersoon.1 Deze afgeleide
aansprakelijkheid van art. 51 Sr moet worden onderscheiden van die wegens
eigen daderschap van de functionaris. Hiervan is sprake indien de leidinggeven-
de functionaris zelf een strafbaar feit heeft gepleegd. Pleger is degene die alle
delictsbestanddelen persoonlijk heeft vervuld. Maar ook degene die bewerkstel-
ligt dat de delictsomschrijving (mede) door gedragingen van anderen wordt ver-
vuld, kan als zogenaamd functioneel pleger aansprakelijk zijn. Het functioneel
daderschap (functioneel plegen) is in de rechtspraak tot ontwikkeling gekomen en
speelt vooral in het sociaal-economische recht een belangrijke rol bij de aanspra-
kelijkstelling van de – maatschappelijk gezien – verantwoordelijke personen, zo -
als de eigenaar van een onderneming of de werkgever. Van daderschap is even-
eens sprake indien de leidinggevende functionaris ingevolge art. 47 Sr als mede -
pleger, doen pleger of uitlokker kan worden aangemerkt. Deze deelnemingsvor-
men breiden de aansprakelijkheid voor daderschap uit. Voorts kan een leidingge-
vende functionaris onder omstandigheden als medeplichtige strafbaar zijn, hoe-
wel hij dan volgens art. 48 Sr geen dader is. Ten slotte zijn de poging tot een mis-
drijf (art. 45 Sr), de voorbereiding van meer ernstige misdrijven (art. 46 Sr) en de
zogenaamde mislukte uitlokking (art. 46a Sr)2 algemene grondslagen voor (straf-
rechtelijke) aansprakelijkheid.

Aangezien in het onderzoek de nadruk ligt op (secundaire) aansprakelijkheid
van (leidinggevende) functionarissen voor gedragingen die primair als die van de
rechtspersoon kunnen worden aangemerkt, blijft het plegen van strafbare feiten
door leidinggevers als grond voor aansprakelijkheid grotendeels buiten be -
schouwing nu dit primair daderschap betreft. Voor een uitvoerige bespreking van
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1. Voorwaarde is dat de rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan, niet dat de rechtspersoon
tevens wordt vervolgd: HR 6 december 1988, NJ 1989, 497.

2. Dit is de poging om een ander te bewegen een misdrijf te begaan, voorheen strafbaar gesteld
in art. 134bis Sr.



de zogenaamde expliciete kwaliteitsdelicten die tot (leidinggevende) functio -
narissen zijn gericht – denk aan ambtsdelicten en delicten waarin bestuurders en
commissarissen strafbaar zijn gesteld, zoals art. 336 en 342 e.v. Sr – verwijs ik
daarom naar andere literatuur.3 Wel besteed ik aandacht aan de voorwaarden voor
het aannemen van functioneel daderschap. Het gaat daarbij weliswaar om een
(primair) daderschap van de functionaris, maar gedragingen van anderen (vaak
ondergeschikten) hebben aan het plaatsvinden van het strafbare feit bijgedragen.
Kern van de bespreking vormt de vraag onder welke voorwaarden deze (fysieke)
gedragingen aan de leidinggevende kunnen worden toegerekend. Daarna behan-
del ik kort de voorwaarden waaronder een (leidinggevende) functionaris als deel-
nemer (van een door de rechtspersoon begaan strafbaar feit) aansprakelijk kan
zijn. Vervolgens komt de aansprakelijkheidsgrond van art. 51 Sr aan bod. In de
befaamde Slavenburg-jurisprudentie heeft de Hoge Raad algemene toetsingscri-
teria geformuleerd aan de hand waarvan in een concreet geval de aansprake-
lijkheid van feitelijke leidinggevers voor door de rechtspersoon begane strafbare
feiten kan worden beoordeeld. In de literatuur is over de bete kenis van deze cri-
teria veel geschreven. De voorwaarden voor aansprakelijkheid van opdracht- en
feitelijke leidinggevers worden aan de hand van een bespreking van die recht-
spraak en literatuur in kaart gebracht. Daarna ga ik in op de bijzondere positie van
opdracht- en feitelijke leidinggevers van sommige publiekrechtelijke rechtsper-
sonen. Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, heeft de rechter aan sommige
publiekrechtelijke rechtspersonen – soms onder bepaalde voorwaarden – immu-
niteit toegekend. De Hoge Raad heeft in 1996 beslist dat deze immuniteit ook
toekomt aan functionarissen die als opdracht- of feitelijke leidinggever van het
door de publiekrechtelijke rechtspersoon begane strafbare feit kunnen worden
beschouwd. Op het onderscheid tussen feitelijke leidinggevers van privaat -
rechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen is in de literatuur kritiek geuit; is
dit onderscheid wel gerechtvaardigd en wenselijk? Naar aanleiding van een reeks
incidenten met (dodelijke) slachtoffers waarbij overheden (indirect) betrokken
zijn geweest – Volendam, Enschede, Schipholbrand – is de immuniteitsleer nog
verder onder druk komen te staan. De in 2002 ingestelde Commissie Roelvink
heeft onder meer geadviseerd de door de Hoge Raad in het Pikmeer I-arrest
gemaakte koppeling op te heffen. Zoals in het vorige hoofdstuk al is besproken,
heeft de regering inmiddels een concept-wetsvoorstel gepresenteerd waarin de
immuniteit van feitelijke leidinggevers van niet-vervolgbare publiekrechtelijke
rechtspersonen inderdaad volledig wordt opgeheven. Het in 2006 ingediende ini-
tiatiefwetsvoorstel gaat nog een stap verder door óók de immuniteit van de pu -
bliekrechtelijke rechtspersonen zelf in zijn geheel af te schaffen. Aan deze pro -
blematiek besteed ik in de laatste paragraaf aandacht. Het hoofdstuk wordt afge -
sloten met een conclusie.
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3. Zie o.a. voor ambtsdelicten Sikkema 2005 en voor delicten gericht tot bestuurders van ven -
nootschappen De Groot 2006, hoofdstuk III en Keulen 1990.
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6.2 Functioneel daderschap

6.2.1 Ontwikkeling en grondslag 

Van fysieke en functionele interpretatie van de delictsgedraging 

Een leidinggevende functionaris kan als pleger aansprakelijk zijn voor strafbare
feiten die in de sfeer van de rechtspersoon hebben plaatsgevonden. Strafbare fei-
ten zijn neergelegd in specifieke delictsomschrijvingen. Om als pleger van een
strafbaar feit te kunnen worden aangemerkt, moet de functionaris alle delicts -
bestanddelen van de betreffende delictsomschrijving hebben vervuld. Het ge drag
van de pleger moet beantwoorden aan het gedrag dat in de delictsomschrijving is
om schreven.4 Zoals in de eerste paragraaf van hoofdstuk 5 reeds is besproken, is
het van belang te onderscheiden tussen de begrippen delictsgedraging en delicts-
omschrijving. Niet altijd is een min of meer specifieke gedraging (handelen en/of
nalaten) als bestanddeel in de delictsomschrijving opgenomen. Bovendien bevat-
ten delictsomschrijvingen van vele strafbare feiten naast een omschrijving van
een gedraging één of meer andere bestanddelen, bijvoorbeeld de dood van een
ander (objectief bestanddeel) of opzet in geval van een misdrijf (subjectief
bestanddeel). In deze paragraaf staat de delictsgedraging centraal. Op de vervul-
ling van de subjectieve delictsbestanddelen opzet en culpa door de functionaris ga
ik in de volgende subparagraaf nader in. 

De rechter interpreteert de delictsomschrijving en het gedrag dat de verdachte
wordt verweten en hij kan daarbij extensief te werk gaan. Zo heeft de Hoge Raad
het (objectieve) bestanddeel geschrift in het delict valsheid in geschrifte (art. 225
Sr) extensief geïnterpreteerd door te beslissen dat een computerbestand, ook al is
dit maar tijdelijk, als een dergelijk geschrift kan worden aangemerkt.5 Dit is een
voorbeeld van de wijze waarop de rechter door interpretatie nieuwe ontwikkelin-
gen in de maatschappij, bijvoorbeeld als gevolg van de computertechnologie,
onder een delictsomschrijving kan brengen. Ook ten aanzien van de strafbare
gedraging moet per geval worden geïnterpreteerd wat daaronder moet worden
begrepen. Hierin is de rechter in de loop der tijd eveneens extensief te werk
gegaan. In de literatuur wordt veelal geleerd dat  ten tijde van de totstandkoming
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4. Knigge 1992a, p. 129.
5. HR 15 januari 1991, NJ 1991, 668, m.nt. Corstens. Volgens de Hoge Raad staat het feit dat het

bestand naar een of meer andere bestanden wordt weggeschreven niet in de weg aan het aan-
merken daarvan als een geschrift in de zin van art. 225 Sr. De grens tussen wat wel en wat niet
onder geschrift kan worden gebracht, is overigens niet scherp te trekken, zie Noyon/Lange -
meijer/Remmelink, art. 225, aant. 2. Opgemerkt zij nog dat art. 225 Sr in de praktijk een belang -
rijke rol vervult bij de bestrijding van fraude. Spraakmakende zaken waarin art. 225 ten laste
is gelegd, zijn de Slavenburg-beschikkingen. Hoge functionarissen werd verweten feitelijke lei-
ding te hebben gegeven aan door de bank begane valsheid in geschrifte. Ook in boekhoud-
fraude bij de Ahold-zaak ging het onder meer om feitelijk leiding geven aan fraude. Deze
zaken worden verderop in dit hoofdstuk besproken. In deze paragraaf gaat het om het door een
functionaris zelf plegen van een strafbaar feit.
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van het Wetboek van Strafrecht in 1886 tot ongeveer de jaren dertig van de
twintigste eeuw bij de uit leg van het plegen van een delict – vooral in de doctrine
– van een fysiek hande lingsbegrip werd uitgegaan.6 Pleger van het straf ba re feit
was hij die door het verrichten van ge wilde spierbewegingen alle be stand de len
van de de lictsom schrijving eigenhandig had ver vuld. De deelnemingsregeling
vormde een aanvulling en uitbreiding op de aansprakelijkheid van de pleger. De
fysieke handelingsleer bleek echter niet aan te sluiten bij de maatschappelijke
realiteit. Deze gaf onder meer problemen bij delicten op het terrein van het soci-
aal-economische strafrecht, waarin het daderschap vaak gekoppeld is aan het
vervullen van een bepaalde functie of kwaliteit.7 Gedrag betreft niet (altijd)
slechts fysiek handelen.8 Duidelijk werd dat in strafbepalingen begrippen
voorkomen die juist in hun maatschappelijke betekenis moeten worden opgevat,
vooral bij delicten gepleegd in de sfeer van een organisatie. Bij de uitleg van de
bepalingen begon men (ook) te kijken naar het vervullen van een maatschap-
pelijke functie, naar de juridische betekenis van het begrip in de wet. Het hande -
lingsbegrip ‘vergeestelijkte’9. Illustratief is het Tribune-arrest uit 1933.10 De
Hoge Raad bepaalde dat ook de directeur van een NV, die het drukkersbedrijf
uitoefent, te beschouwen is als iemand die drukt in de zin van art. 419 Sr, indien
hij bewerkstelligt dat door het aan hem ondergeschikte personeel stukken worden
afgedrukt. Deze uitleg van drukken is volgens de Hoge Raad in overeenstemming
met het gewone spraakgebruik. Niet terzake doet of ook andere personen als
drukker in aanmerking komen. Röling spreekt van ‘... een heroriëntatie van het
begrip “plegen” op grond van een nieuwe sociale werkelijkheid. Het “bewerken”,
dat vroeger noodzakelijkerwijze leidde tot deelnemingsconstructie, wordt in het
soc.-ec. recht de belangrijkste vorm van “plegen”.’11

Er wordt over de ontwikkeling van functioneel daderschap ook wel anders
gedacht. Volgens Van Woensel is functioneel daderschap geen product van so -
ciaal-economische ontwikkelingen.12 Ter onderbouwing van haar stelling dat het
al veel eerder bestond, wijst zij onder meer op een arrest uit 1887, waarin de Hoge
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6. Zie o.a. Vellinga-Schootstra 1999, p. 20; Strijards 1988, p. 22; De Vries-Lee mans 1983, p. 316
en De Hullu 1993, p. 20.

7. Torringa (1988, p. 13-17) wijst ook op de invloed van het doen plegen op de ontwikkeling van
het functionele daderschap. Doen plegen bood niet altijd voldoende mogelijkheden voor
aansprakelijkstelling van degene die een ander laat handelen, omdat de uitvoerder straffeloos
moet zijn. 

8. Knigge (1992a, p. 132 e.v.) laat met een aantal sprekende voorbeelden zien dat gedrag niet
zelden een complex van doen en laten is.

9. De term is afkomstig van Pompe 1947. Deze ontwikkeling kon zich voltrekken, omdat het
Wetboek van Strafrecht uitgaat van het strafbare feit en niet van strafbaar handelen: Van Veen
1992, p. 359-360 en Wedzinga 1994, p. 140.

10. HR 13 maart 1933, NJ 1933, 1385. Dit arrest zou één van de eerste arresten zijn waarin func-
tioneel daderschap is aangenomen. Vgl. Torringa 1984, p. 24. Anders: Van Woensel 1993, p.
33-37.

11. Röling 1954, p. 758. 
12. Van Woensel 1993, p. 21, 37 en 168. Zie ook: Van Veen  1989, p. 311.
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Raad bepaalde dat ‘(…) hetgeen iemand door een ander laat doen, hij moet geacht
worden dat zelf te hebben gedaan (...)’.13 Volgens Van Woensel was het fysieke
handelingsbegrip niet een op zichzelf staand uitgangspunt van de wetgever. Wel
bevatte het Wetboek van Strafrecht van 1886 vooral delicten waarin handelen
strafbaar werd gesteld en werd het handelen in die tijd heel fysiek uitgelegd.14

Wat er ook zij van de oorsprong van functioneel daderschap, de veranderin-
gen die sinds de jaren dertig van de twintigste eeuw op sociaal-economisch ter-
rein hebben plaatsvonden, hebben de ontwikkeling van het functioneel dader-
schap in de rechtspraak in elk geval sterk bevorderd. Daarbij is de opkomst van
de rechtspersoon belangrijk geweest. Om met Van Veen te spreken: ‘Het func-
tionele daderschap is de rechtspersoon op het lijf geschreven.’15

Functioneel daderschap en impliciete kwaliteitsdelicten 

De ontwikkeling van het functionele daderschap wordt soms (ook) in verband
gebracht met de zogenaamde impliciete kwaliteitsdelicten.16 Dit zijn delicten
waarbij door de rechter een kwa li teitsver eiste in de delictsom schrijving wordt
ingelezen: de dader moet een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid bezitten.       Aan dit
inlezen bestond oorspronkelijk vooral behoefte bij delicten waarin nalaten straf-
baar is gesteld (omissiedelicten), omdat de kring van mogelijk aansprakelijke per-
sonen anders te ruim zou uitvallen.17 In de opvatting van Remmelink is er sprake
van een functioneel delict, indien de in te lezen hoedanigheid een functie is, die
voor het delict typerend is, hetgeen vooral het geval is in het ordeningsrecht en
het verkeersrecht.18 Impliciete kwaliteitsdelicten en functioneel daderschap kun-
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13. HR 31 oktober 1887, W 5492. Van Woensel 1994, p. 427.
14. Aldus ook Van Veen 1994, p. 8.
15. Van Veen 1994, p. 9. Zie ook Gritter 2007a, p. 15 die de verklaring zoekt in de toename van

‘delegatie’ in de moderne tijd. Vgl. De Hullu 2006, p. 145-148, die de discussie over functio -
neel daderschap overigens relativeert door op te merken dat het fysieke gedragingsbegrip als
feitelijk uitgangspunt juist is en zelden problemen of gewrongen constructies oplevert.

16. Zie Torringa 1984, p. 21 e.v. De term impliciet kwaliteitsdelict is afkomstig van Hulsman 1966
p. 86. Bij expliciete kwaliteitsdelicten staat in de delictsomschrijving de vereiste kwa li teit of
hoe danigheid van de pleger vermeld, bijvoorbeeld     art. 362 Sr, dat alleen een ambtenaar kan
plegen. 

17. Torringa 1988, p. 17 en Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 110 en 166-168. Remmelink
noemt HR 19 januari 1931, NJ 1931, 1455 en HR 9 maart 1948, NJ 1948, 370. De aansprake-
lijke persoon moet een bepaalde hoedanigheid en daarmee een speciale zorg plicht (die op aller-
lei gronden gebaseerd kan zijn) ten aanzien van het betreffende rechtsgoed hebben. Overigens
kunnen ook delicten waarin handelen strafbaar is gesteld impliciete kwaliteitsdelicten zijn, zie
bijvoorbeeld: HR 21 fe bru ari 1938, NJ 1938, 820, m.nt. WP (Wilde Bussen) waarin werd
beslist dat alleen de vervoersonderneming – en niet de directeur – zonder vergunning auto-
bussen exploiteerde. 

18. Remmelink (1996, p. 110-111) noemt vele voorbeelden, waaronder HR 21 februari 1950, NJ
1950, 603, waarin het ging om de uitleg van het ‘toekennen van lonen’ in het BBA 1945. Vgl.
De Hullu 2006, p. 149 en Torringa 1984, p. 87.
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nen echter niet geheel op één lijn worden gesteld.19 Bij impliciete kwaliteitsde-
licten beperkt de rechter door interpretatie van de delictsomschrijving de kring
van aansprakelijke personen, terwijl functionele interpretatie tot een ruimer
begrip plegen kan leiden: ook de fysiek handelende persoon kan onder omstan-
digheden nog wel als pleger worden aangemerkt. Bovendien zijn er impliciete
kwaliteitsdelicten die niet functioneel kunnen worden geïnterpreteerd.20 Overi -
gens gaat het bij beide interpretatiekwesties wel om dezelfde fase in de aanspra-
kelijkstelling, namelijk die waarin het daderschap wordt vastgesteld.21

De grondslag van functioneel daderschap 

Van Woensel omschrijft functioneel daderschap als het door een ander laten
(doen) uitvoeren van de delictshandeling. Zij stelt: 

‘Het functionele daderschap behelst in feite een toerekeningsconstructie: aan
de verdachte wordt de feitelijke handeling van een ander toegerekend en via
de functionele interpretatie resulteert die toerekening in daderschap. (...) de
betrokkene krijgt handelingen van anderen op zijn conto omdat hij die, op
grond van zijn functie of de situatie waarin hij verkeerde, niet had mogen laten
plaatsvinden of omdat hij daartoe opdracht heeft gegeven.’22

Door functionele interpretatie wordt degene die handelt door middel van een
ander aangemerkt als degene die zelf handelt. De functionele dader wordt geacht
de door een ander uitgevoerde handeling zelf te hebben verricht.23 Ook De Hullu
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19. Van Woensel 1993, p. 51-54; De Hullu 2006, p. 155 en Swart 1988, p. 159-166, i.h.b. p. 164-
165.

20. Van Woensel (1993, p. 52-53) geeft als voorbeeld: HR 26 april 1960, NJ 1960, 484. Een ander
voorbeeld is HR 2 juni 1992, NJ 1992, 754, m.nt. Knigge, waarin het ging om de uitleg van de
term ‘toepassing’ in art. 4 lid 2 Besluit luchtvaarttoepassingen bestrijdingsmiddelen. De norm
is volgens de Hoge Raad uitsluitend gericht tot de feitelijke toepasser van de bestrijdingsmid-
delen (de piloot) en niet tot het bedrijf waarbij deze in dienst is, hetgeen hij afleidt uit de ken-
nelijk strekking van het besluit.

21. Knigge stelt in zijn annotatie bij HR 2 juni 1992, NJ 1992, 754 dat het bij normadressaatschap
gaat om ‘uitleg van de delicts omschrijving, om een – in die omschrij ving besloten liggende –
precise ring van het strafbaar gestelde ge drag’. Expliciete en impliciete kwaliteitsdelicten geven
een nadere om schrijving van het gedrag in de delictsomschrijving, immers alleen degenen die
een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid bezitten, kunnen zich strafbaar gedragen (plegen) in de
zin van de delictsomschrijving.

22. Van Woensel 1994, p. 428. Zie voor een analyse van verschillende constructies van functio neel
daderschap: Wolswijk 2001, p. 1090-1097. 

23. Van Woensel 1993, p. 56. Zie ook Van Elst 1996, p. 13. Een dergelijke interpretatie is volgens
Van Woensel (1994, p. 428) niet nodig bij delicten waarbij nalaten strafbaar is gesteld, omdat
de normadressaat rechtstreeks op zijn nalaten kan worden aangesproken. Toerekening van een
handeling van een ander is niet aan de orde. Bij omissiedelicten blijft functioneel daderschap
over het algemeen dan ook buiten beschouwing. Anders: Wortel 1987, p. 25.
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stelt dat de functionele dader geacht wordt (mijn curs.; SdV) het delict zelf te heb-
ben gepleegd.24 Nadeel van een dergelijke formulering is echter dat het lijkt alsof
de door de ander verrichte fysieke gedraging de delictsgedraging is.25 Hierdoor
dreigt op de achtergrond te geraken dat de functionele pleger aansprakelijk is
voor zijn eigen gedrag.26 De grondslag voor de aansprakelijkheid van de functio-
nele pleger is een eigen handelen en/of nalaten. Remmelink stelt dat functionele
delicten in wezen niets anders zijn dan zogenaamde oneigenlijke omissiedelicten:
het overtreden van een verbod (commissiedelict) door passief te blijven (omis-
sie).27 Ook Gritter plaatst het functioneel daderschap in de sleutel van de onei-
genlijke omissieaansprakelijkheid.28 Knigge vat functioneel daderschap evenmin
op als een bijzondere vorm van aansprakelijkheid: het betreft een extensieve
interpretatie van de delictsomschrijving. Gedrag is vaak ‘een complex geheel van
doen en laten’, wat vooral geldt voor de functionele dader.29 Er is bij de vaststel-
ling van daderschap in de woorden van Knigge sprake van een toerekeningspro-
ces: het delictuele gebeuren moet redelijkerwijs aan de (functionele) dader kun-
nen worden toegeschreven.30 Het is dus van belang te onderscheiden tussen de
gedraging in de delictsomschrijving die de functionele dader (door passief te blij-
ven) heeft begaan en door anderen gepleegde feitelijke handelingen. Het is niet
nodig fysieke handelingen van een natuurlijke persoon toe te rekenen aan de
functionele pleger, alsof hij ze zelf heeft gepleegd.31 De functionaris heeft het
delict gewoon gepleegd doordat hij het plaatsvinden van de gedragingen van die
ander(en) heeft toegelaten dan wel bewerkstelligd. De vraag is wanneer de be -
trokkenheid van de functionaris bij het feitelijk gebeuren in het concrete geval
zodanig is geweest dat het strafbare gebeuren voor zijn rekening kan komen.
Deze vraag naar de voorwaarden voor functionele aansprakelijkheid bespreek ik
in de volgende paragraaf. 
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24. De Hullu 2006, p. 149. 
25. Vgl. Wolswijk 2001, p. 1096. Vellinga-Schootstra (1999, p. 21) heeft de vraag opgeworpen of

het bij functioneel daderschap niet juist gaat ‘om een werkelijk andere visie op het daderschap,
waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat vele delicten alleen door de fysieke dader kunnen
worden gepleegd’. Zie ook Strijards 1988, p. 71 en Knigge 1992a, p. 132.

26. Aldus ook Knigge 1992a, p. 132 en Wolswijk 2001, p. 1097. Zie ook Vellinga-Schoot stra 1999,
p. 21-22. Anders: Nieboer 1991, p. 133 e.v.

27. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 164. Zie over commissiedelicten, omissiedelicten en
oneigenlijke omissiedelicten: idem, p. 118-120.

28. Gritter 2007a, p. 22-25. Zie ook Gritter 2003, p. 226.
29. Knigge 1992a, p. 132-133. Zie ook Strijards 1988, p. 85-87. 
30. Volgens Knigge (1992a, p. 129-130) vindt bij alle vormen van daderschap (fysiek en functio -

neel daderschap van natuurlijke personen en daderschap van de rechtspersoon) toerekening
plaats. 

31. Zie ook Jörg 1990, p. 60-62, die dit betoogt voor het functionele daderschap van de rechtsper-
soon. De functionele pleger kan overigens ook een deel van de feitelijke handelingen zelf
hebben verricht: zie bijv. HR 3 mei 1949, NJ 1949, 447.
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6.2.2 Criteria voor functioneel daderschap

Inleiding 

‘Dader is wie er bij betrokken is geweest op een wijze die valt onder een delicts-
omschrijving’, aldus Van Veen.32 Bij fysiek optreden geeft het bepalen van dader-
schap weinig problemen: heeft de betrokkene alle voor het vervullen van de
delictsinhoud vereiste handelingen verricht? De functionele dader wordt echter
verweten dat hij ten onrechte niet heeft ingegrepen, dat hij het plaatsvinden van
het strafbare gebeuren heeft toegelaten dan wel bewerkstelligd. Het vaststellen
van functioneel daderschap is daarom lastiger. In uitzonderingsgevallen heeft de
wetgever bij voorbaat de functionele dader aangewezen.33 Over de voorwaarden
op grond waarvan in andere gevallen functioneel daderschap kan worden vastge-
steld, is veel geschreven. Volgens sommige auteurs zijn de criteria uit het in 1954
gewezen IJzerdraad-arrest van grote betekenis. Anderen relativeren de betekenis
van dit arrest en betogen dat er eigenlijk niet één criterium te geven is. 

Hieronder volgt eerst een korte weergave van de casus van het IJzerdraad-
arrest en de belangrijkste overwegingen van het hof en de Hoge Raad. Vervolgens
besteed ik aandacht aan een aantal opvattingen in de literatuur over de voorwaar-
den voor functioneel daderschap van natuurlijke personen van vóór het zoge-
naamde Zijpe-arrest.34 Daarna bespreek ik dit belangwekkende Zijpe-arrest uit
2003, dat al in het hoofdstuk 5 uitvoerig aan bod is gekomen omdat het handelt
over het daderschap van de rechtspersoon.35 De Hoge Raad heeft daarin ook een
nadere uitleg aan de ijzerdraadcriteria gegeven, waardoor de vraag rijst in hoe -
verre dit arrest ook van belang is voor het functionele daderschap van natuurlijke
personen. Tot slot volgt een evaluatie.

398

32. Van Veen 1992, p. 360.
33. Zie hierover De Hullu 2006, p. 150 en Vellinga-Schootstra 1999, p. 33. Zie bijvoorbeeld art.

11:2 lid 2 Arbeidstijdenwet. 
34. Ik beoog in deze paragraaf geen uitputtende beschrijving te geven van de opvattingen in de li -

teratuur over functioneel daderschap. Ik schets slechts enkele hoofdlijnen. Ik ga bijvoorbeeld
niet in op het onder andere door Strijards (1988, p. 48-57) verdedigde zorgplichtcriterium,
omdat het door de meeste auteurs als algemeen criterium voor daderschap is verworpen, zie
o.a.: De Hullu 1993, p. 20-30; Van Woensel 1994, p. 430, 436-437 en Knigge 1992a, p. 132-
137. Vgl. Vellinga-Schootstra 1999, p. 29; Van Veen 1992, p. 358-360 en Wedzinga 1999b, p.
868-877. 

35. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe). Voor een uitgebreide bespreking van
de oudere rechtspraak verwijs ik naar Torringa 1984, hoofdstuk 1 en Van Woensel 1993, hoofd-
stuk 2 en 3. Uit de jurisprudentie over functioneel daderschap van natuurlijke personen is het
lastig algemene conclusies te trekken, omdat vaak wordt volstaan met de overweging dat het
bewezen verklaarde uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid: Vellinga-Schootstra 1999, p.
23. Vgl. Van Strien 1996, p. 101-102.
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Het IJzerdraad-arrest

In het in 1954 gewezen IJzerdraad-arrest stond de vaststelling van het functionele
daderschap van een natuurlijke persoon centraal.36 In casu waren er in strijd met
het Deviezenbe sluit 1948 exportformulieren ingevuld en goederen (ijzerdraad) uit-
gevoerd, waarvoor de eigenaar van de eenmanszaak (een exportbedrijf in ijzer-
draad) als pleger werd vervolgd. De feitelijke handelingen waren echter niet door
de eigenaar, maar door de bij hem in dienst zijnde exportmanager verricht. Het hof
heeft de eigenaar als pleger van die verboden gedragingen veroordeeld, maar hem
van het eveneens tenlastegelegde opzet vrijgesproken. In cassatie keurt de Hoge
Raad de vrijspraak ten aanzien van het opzet goed. Het bij de ondergeschikte (de
exportmanager) aanwezige opzet mag niet aan de eigenaar/natuurlijke persoon
worden toegerekend. De Hoge Raad stelt dat voor de vraag wanneer een natuurlij-
ke persoon – ook als deze ondernemer is – als dader strafbaar is, niet mag worden
aangeknoopt bij de gedachten die ten grondslag liggen aan de bepaling die voor
rechtspersonen geldt, art. 15 (oud) WED. Opzet ten aanzien van enig delict of
delictsbestanddeel wordt nergens door het Nederlandse strafrecht toegerekend aan
een natuurlijke persoon, aldus de Hoge Raad. Het moet bij de natuurlijke persoon
zelf aanwezig zijn geweest.37 De Hoge Raad maakt op dit punt dus een duidelijk
onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen.38 De Hoge Raad volgt
het hof evenwel niet in zijn overwegingen over het vaststellen van (functioneel)
daderschap van de eigenaar en casseert het arrest. Het hof had beslist dat als ple-
ger van de tenlastegelegde handelingen kon worden aangemerkt ‘de eigenaar van
het bedrijf, die economisch bewerkt dat die verboden handelingen geschieden, ook
al is die eigenaar van het verrichten van de verboden handelingen niet op de hoog-
te en al heeft hij daartoe geen bijzondere opdracht aan zijn personeel gegeven’. De
Hoge Raad maakt korte metten met deze overweging: 

‘…dat nu echter (...) deze overwegingen die stelling [dat de eigenaar heeft
ingevuld, heeft doen toekomen en heeft uitgevoerd; SdV] niet kunnen dragen,
aangezien daarbij uit het enkele verricht-worden van handelingen gelijk de ge -
noemde, die op een economisch iets bewerken zouden zien, in een eenmans -
zaak door ondergeschikten ingevolge hun algemene opdracht binnen den
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36. HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378. Het arrest heeft ook invloed gehad op het denken over het
daderschap van rechtspersonen en de aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden, zie
hoofdstuk 5 respectievelijk dit hoofdstuk de paragraaf over feitelijk leidinggeven.

37. Dit is anders in privaatrecht, waarin in een arrest van de Hoge Raad uit 1976 wetenschap van
een ondergeschikte werd toegerekend aan de verkoper-eigenaar natuurlijke persoon. Zie
daarover hoofdstuk 2.

38. Röling wijst in zijn noot in de NJ op dit zijns inziens onwenselijk verschil in uitkomst tussen
de aansprakelijkheid van natuurlijke personen die eigenaar zijn van een eenmanszaak en de
aanspra kelijkheid van een rechtspersoon op grond van art. 51 Sr. Voor deze eersten gelden gun-
stiger (namelijk strengere) criteria. Het bezwaar van Röling kan worden ondervangen door –
zoals Knigge (1992a, p. 150-151) heeft voorgesteld – het bedrijfsvermogen van de eenmans -
zaak gelijk te stellen aan een rechtspersoon.
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kring van dat bedrijf, het daderschap van den eigenaar van dat bedrijf is af -
geleid “ook al is de eigenaar van de handelingen niet op de hoogte en al heeft
hij geen bijzondere opdracht aan zijn personeel gegeven”;
dat toch handelingen zoals dergelijk in strijd met de wet invullen van formu -
lieren, doen toekomen van die formulieren aan den Dienst van In- en Uitvoer
en uitvoeren van goederen, slechts dan waren aan te merken als gedragingen
van verd. [verdachte; SdV], indien verd. erover vermocht te beschikken, of die
handelingen al dan niet plaatsvonden, en deze behoorden tot de zodanige,
welker plaatsvinden blijkens den loop van zaken door verd. werd aanvaard of
placht te worden aanvaard.’ 

De tweede alinea bevat de zogenaamde ijzerdraadcriteria, kort gezegd: beschikken
en aanvaarden. Over de betekenis van de ijzerdraadcriteria voor het vaststellen van
functioneel daderschap zijn in de literatuur verschillende visies verdedigd. 

Enerzijds zijn er auteurs die de ijzerdraadcriteria van groot belang achten voor de
vaststelling van functioneel daderschap.39 Zo kent De Hullu aan de ijzerdraadcri-
teria een vrij algemene betekenis toe. Macht en wil zijn volgens hem aankno-
pingspunten voor de redelijke toerekening van daderschap. Bij het fysieke dader-
schap zijn deze gelegen in de gewilde spierbeweging. Voor de functionele dader
komen deze terug in de criteria beschikkingsmacht over een aanvaarding van het
verboden feit. 

Ook volgens Van Woensel spelen de ijzerdraadcriteria een significante rol bij
de vaststelling van functioneel daderschap.40 Nadat is gebleken dat functionele
interpretatie van een delict mogelijk is, moet volgens haar eerst aan de hand van
het beschikkingscriterium worden bepaald of de als functioneel pleger vervolgde
persoon ook normadressaat is; deze moet er (feitelijk) over kunnen beschikken of
een ander de delictshandeling verricht. Daarna moet in concreto worden vast-
gesteld dat hij dader is; de door de ander verrichtte delictshandeling moet aan
hem kunnen worden toegerekend. Bij in ondernemingsverband begane economi-
sche delicten is beslissend of hij het gedrag van de ander heeft aanvaard of placht
te aanvaarden (aanvaardingscriterium). Ten aanzien van passieve gedragingen, die
in haar opvatting buiten het functioneel daderschap vallen, moeten de ijzerdraad-
criteria gezien de verwantschap met functioneel daderschap eveneens worden
toege past.41 Slechts voor buiten ondernemingsverband begane economische
delicten en voor niet-economische delicten, zoals het ‘klassieke’ delict moord, is
volgens Van Woensel een nauwere feitelijke betrokkenheid bij de uitvoering van
het delict vereist.
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39. Zie De Hullu 2006, p. 150-156. Zie onder andere ook Van Elst 1997, p. 14; Brants & De Lange
1996, p. 59; Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 112 en 151 en Mulder & Doorenbos
2002, p. 31-35. 

40. Zie Van Woensel 1993, p. 81-102 en 105-106. 
41. Voor binnen de onderneming begane economische delicten is dan (vanwege de zwaardere ver-

antwoordelijkheid van de functionaris binnen de onderneming), ‘plegen te aanvaarden’ vol-
doende; gezien de aard van de gedragingen is een strikter criterium niet nodig. 
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Anderzijds zijn er auteurs die de betekenis van de ijzerdraadcriteria voor het func-
tioneel daderschap sterk hebben gerelativeerd. Zo betoogt Vellinga-Schootstra dat
functioneel daderschap afhankelijk is van vele factoren.42 Zij benadert de oplos-
sing van het vraagstuk vanuit de interpretatie van de delictsomschrijving. Eerst
moet worden uitgemaakt wie normadressaat is en er is, zo stelt zij, niet één crite-
rium waarmee voor alle delicten de kring van normadressaten kan worden
bepaald.43 Ook voor de vaststelling of de betrokkene in concreto (functioneel)
pleger is, hebben de ijzerdraadcriteria geen algemene gelding, zo leidt zij uit de
rechtspraak af: de aard van het gedrag en de strek king van de regeling zijn
bepalend .44 Dat de aard van de gedraging bepalend is – namelijk strengere eisen
naarmate het strafbaar gestelde gedrag een grotere activiteit van de dader vergt –
beargumenteert zij aan de hand van het Nicotinezuur-arrest, waarin het vrij pas-
sieve ‘ten verkoop in voorraad hebben’ ten laste was gelegd en waarin op grond
van de bewijsmiddelen niet kon worden geconcludeerd dat aan de ijzerdraadcri-
teria was voldaan.45 Ook in niet-bedrijfsrelaties46 zijn de aard en strekking van de
regeling volgens Vellinga-Schootstra bepalend en voorts kan een rol spelen in
hoeverre de ‘fysieke’, uitvoerende dader zelfstandig is opgetreden.47
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42. Vgl. Van Strien 1991, p. 288 en 300-301. 
43. Soms wijst de delicts omschrijving zelf de normadressaat aan en anders kunnen de aard of de

strekking van de regeling, het systeem van de wet of het spraak gebruik uitsluitsel geven:
Vellinga-Schootstra 1999, p. 23-25. 

44. Vellinga-Schootstra 1999, p. 26-29. Zij wijst onder meer op HR 31 januari 1950, NJ 1950, 286,
waarin de eigenaresse van een bedrijf op grond van de strekking van de wet als dader is aange-
merkt van het voor een te hoge prijs verkopen van kaarsen: ‘...daar de strekking van deze, op
grond van art. 3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 gegeven, beschikking medebrengt,
dat hij, die door bemiddeling van een algemeen procuratiehouder kaarsen verkoopt, “verkoopt”
in den zin van vermelde Prijzenbeschikking en, naar gelang der omstandigheden, daarvoor
strafrechtelijk aansprakelijk is ook indien hij geen persoonlijke daad of handeling met betrek -
king tot dien verkoop heeft verricht’. Zie ook Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 537-538.

45. HR 24 mei 1977, NJ 1978, 330. Voor de casus van dit arrest verwijs ik naar het vorige hoofd-
stuk, waarin het arrest reeds is besproken. Vgl. Van Strien 1991, p. 286-287. 

46. Vellinga-Schootstra 1999, p. 34. Onder een bedrijfsrelatie verstaat zij een organisatiestructuur
waarbij er een leidinggever en ondergeschikte zijn; er hoeft niet perse sprake te zijn van een
onderneming. Opgemerkt zij dat Torringa (1984, p. 30-38) vergelijkbare criteria hanteert: voor
het bepalen van functioneel daderschap zijn volgens hem de ijzerdraadcriteria beslissend in
geval van bedrijfsmatig handelen en anders is bepalend de rol die de uitvoerder (zelfstandig of
niet) heeft gehad bij het verboden handelen.

47. De aard en strekking van de delictsomschrijving kunnen leiden tot toepassing van ijzer-
draadachtige criteria, maar ook andere factoren kunnen relevant zijn, zoals een specifieke ver-
antwoordelijkheid van de ‘dader achter de dader’. Vellinga-Schootstra noemt als voorbeeld HR
29 mei 1990, NJ 1991, 217, waarin een gynaecoloog wegens een door arts-assistenten te laat
uitgevoerde abortus voor moord is veroordeeld. Een aantal factoren is in casu volgens haar cru-
ciaal geweest voor de veroordeling: de bijzondere verantwoordelijkheid van de gynaecoloog,
de werkwijze op de afdeling, het feit dat hij zelf opdracht had gegeven tot het uitvoeren van de
abortus door de arts-assistenten en het feit dat deze door hem omtrent de duur van de zwanger-
schap waren misleid. Zij noemt ook HR 21 november 1995, NJ 1996, 452, m.nt. Knigge. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET STRAFRECHT 



Ook Knigge heeft in een opstel naar aanleiding van het Gynaecoloog-arrest de
betekenis van de ijzerdraadcriteria voor de vaststelling van (functioneel) dader-
schap gerelativeerd.48 Dader is degene wiens gedrag overeenkomt met het gedrag
uit de delictsomschrijving, hetgeen een kwestie van interpreteren en toerekenen
is, zo stelt hij.49 Daderschap hangt daardoor van vele factoren af en evenals
Vellinga-Schootstra stelt hij de delictsomschrijving bij de zoektocht naar die fac-
toren centraal.50 Zo is aanvaarding bij sommige delicten niet relevant, omdat de
delictsgedraging geen fysieke handeling vereist.51 Maar ook indien een handelen
is verboden, hebben de criteria geen algemene gelding. Volgens hem is opzet op
de delictsgedraging geen algemeen vereiste voor functioneel daderschap, maar
moeten de ijzerdraadcriteria in de context van het arrest worden begrepen: de ver-
boden gedragingen zagen op een economisch bewerken en waren door on -
dergeschikten ‘ingevolge hun algemene opdracht’ verricht, terwijl de eigenaar
niet van die concrete gedragingen op de hoogte was. Slechts indien deze zou
weten dat in strijd met de wet werd gehandeld en desondanks niet heeft inge-
grepen, treft hem een strafrechtelijk verwijt en kan hij als dader worden aange-
merkt. Hij stelt: 

‘De vraag waar het om gaat is, of de concrete betrokkenheid bij het delictuele
gebeuren zodanig is, dat daarop in redelijkheid strafrechtelijke aansprake-
lijkheid kan worden gebaseerd. Het gaat om de vraag wie had moeten opletten,
controleren of ingrijpen. De verkeersopvattingen spelen daarbij een rol. Contro -
le mag achterwege gelaten worden als delegatie maatschappelijk aanvaard is.’

Aan de hand van enkele voorbeelden laat hij zien dat de rol van de ijzerdraadcri-
teria afhankelijk is van de concrete, feitelijke situatie.52 Zo heeft het aanvaar-
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48. Knigge 1992a, p. 128-154.
49. Knigge 1992a, p. 130. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk beschreven, bepleit hij dat het cri-

terium van de redelijke toerekening (maatschappelijk verkeerscriterium) als een algemeen the-
oretisch criterium wordt gehanteerd voor de vaststelling van daderschap van rechtspersonen en
van (functioneel) daderschap van natuurlijke personen. Vanwege zijn vaagheid is het criterium
afgewezen door onder meer Van Strien 1996, p. 86-87; Van Woensel 1993, p. 91-92 en De
Hullu 1993, p. 26-30.

50. Knigge (1992a, p. 132) wijst het maken van onderscheid tussen normadressaat en daderschap
in concreto af, omdat de rechter bij beide vragen de delictsomschrijving interpreteert om te
beoordelen of het gedrag daaraan beantwoordt. De norm is gericht tot iedereen. De kwaliteit
of functie geeft slechts een precisering van het gedrag aan.

51. Voor bijvoorbeeld het ‘in voorraad hebben’ van goederen (Nicotinezuur-arrest) is in de regel
slechts bepalend of er sprake is van een machtsrelatie tot die goederen: Knigge 1992a, p. 142.
Wolswijk (2001, p. 1110-1113) is kritisch over de stelling dat het aanvaardingscriterium bij
sommige delicten nimmer een rol speelt, los van de vorm van de betrokkenheid.

52. Knigge 1992a, p. 143-145. Ook Wolswijk (2001, p. 1108-1109) stelt dat de relevantie van het
aanvaardingscriterium voor het vaststellen van functioneel daderschap van natuurlijke perso -
nen afhankelijk is van de feitelijke situatie. Hij vergelijkt deze gedifferentieerde benadering
met de eisen die gelden voor de deelnemingsfiguren: deze hebben elk betrekking op verschil-
lende vormen van betrokkenheid bij het grondfeit en daarvoor gelden derhalve verschillende
opzetvereisten.
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dingscriterium geen betekenis, indien de functionaris wel op de hoogte is van de
concrete gedraging of zelf (enige) feitelijke bemoeienis heeft gehad met de ver-
boden gedragingen.53 Ook kan soms van de eigenaar worden gevergd dat hij, hoe-
wel delegatie geoorloofd is, toch controle uitoefent op zijn ondergeschikten:
indien hij had moeten begrijpen dat er onregelmatigheden plaatsvonden, kan aan-
sprakelijkheid redelijk zijn. Het aanvaardingscriterium kan dan volgens hem een
te stringente maatstaf zijn.54 Bovendien vindt Knigge toepassing van de ijzer-
draadcriteria buiten ondernemingsverband niet direct voor de hand liggen. De
vraag bijvoorbeeld, of een arts strafrechtelijk aansprakelijk is voor al die hande-
lingen van het verplegend personeel die hij pleegt te aanvaarden, kan niet zonder
meer bevestigend worden beantwoord. De aansprakelijkheid van de arts in het
Gynaecoloog-arrest – de arts werd vervolgd voor moord wegens een (feitelijk
door arts-assistenten) te laat uitgevoerde abortus – moet worden beoordeeld aan
de hand van het criterium van de redelijke toerekening en is dan goed te verkla-
ren, zo betoogt hij: ‘Een in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de behan-
delende (!) arts verrichte ingreep wordt in het maatschappelijk verkeer immers
aangemerkt als te zijn verricht door die arts.’55

Tot slot verdient vermelding de opvatting van Gritter, die in zijn dissertatie
min of meer voortbouwt op het betoog van Knigge dat de betekenis van de ijzer-
draadcriteria voor het vaststellen van functioneel daderschap moet worden gere-
lativeerd.56 Functionele aansprakelijkheid komt bij commissiedelicten in veel
gevallen neer op oneigenlijke omissieaansprakelijkheid (de aansprakelijkheid we -
gens handelen door nalaten), wat een verschijningsvorm van ‘plegen’ is, zo stelt
hij. De in de doctrine genoemde vereisten voor deze vorm van aansprakelijkheid
kunnen op situaties van functioneel daderschap worden toegepast: de dader moet
een reële (feitelijke) mogelijkheid tot ingrijpen en een bijzondere zorgplicht
hebben gehad, waardoor gezegd kan worden dat hij een rechtsplicht tot ingrijpen
had.57 Het antwoord op de vraag wanneer een rechtsplicht tot ingrijpen kan wor-
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53. Bijvoorbeeld indien hij het transport (van de ijzerdraad) zelf heeft georganiseerd en de
formulieren zelf verkeerd heeft ingevuld, terwijl anderen voor het ‘fysieke’ transport zorgden:
Knigge 1992a, p. 142. 

54. Knigge 1992a, p. 145-146. Zie ook Wolswijk 2001, p. 1108.
55. Knigge 1992a, p. 151. De factoren op grond waarvan de toerekening plaatsvindt, liggen min

of meer in zijn woorden besloten: de arts had opdracht gegeven tot het verrichten van de
ingreep, hij was verantwoordelijk voor de uitvoering door de arts-assistenten en hij had als
behandelend arts er voor zorg moeten dragen dat de ingreep ook mocht worden uitgevoerd. De
Hullu (2006, p. 154) acht in dit geval toepassing van de ijzerdraadcriteria op zichzelf pro -
bleemloos. Het feit dat deze criteria niet expliciet zijn gebruikt noemt hij opvallend: ‘In zoverre
valt aan de veroordeling in ieder geval een zeker gebrek aan scherpte op, dat vermoedelijk in
de hand wordt gewerkt door het loslaten van een fysiek gedragingsbegrip.’

56. Zie Gritter 2003, p. 219-228 en p. 439. 
57. De bijzondere zorgplicht kan diverse bronnen hebben, zoals een (strafrechtelijk relevant)

voorafgaand handelen/nalaten of een bepaalde positie zoals die van eigenaar van een eenmans-
zaak of van werkgever. Zie hierover o.a. Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 166-168 en
Gritter 2003, p. 220. 
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den aangenomen, is dan ook afhankelijk van de concrete delictsomschrij ving en
de feitelijke omstandigheden van het geval. De ijzerdraadcriteria zijn volgens
Gritter te beschouwen als uitwerkingen van die algemene uitgangspunten van
oneigenlijke omissieaansprakelijkheid voor bepaalde gevallen.58 Zij zullen waar -
schijnlijk wel gelden voor met de ijzerdraadcasus vergelijkbare gevallen (de
ondergeschikte heeft in relatieve zelfstandigheid werkzaamheden verricht), maar
in andere situaties gelden wellicht andere gronden voor het aannemen van een
rechtsplicht tot ingrijpen, zoals in het geval dat de verdachte de ondergeschikte
heeft geïnstrueerd een formulier in strijd met de waarheid in te vullen.59 Gritter
concludeert dat het ‘plegen van een commissiedelict’ diverse vormen van
betrokkenheid kan inhouden: de functionaris kan zo dicht op de feitelijke gedra-
ging zitten dat eigenlijk sprake is van eigenhandige delictsvervulling, hij kan ‘be -
werkstelligen’ dat anderen feitelijk delictsbestanddelen uitvoeren of hij kan
‘eigenhandig nalaten’. 60 In het laatste geval is evenals bij ‘bewerkstelligen’
sprake van oneigenlijke omissieaansprakelijkheid, maar het commissiedelict
wordt dan rechtstreeks door nalaten van de functionaris gepleegd; de rechtsplicht
tot ingrijpen wordt dan los van het fysieke handelen van anderen vastgesteld. Bij
delicten die nalaten of een bepaalde toestand strafbaar stellen, spelen de ijzer-
draadcriteria in de regel geen rol, omdat de rechtsplicht tot ingrijpen respec-
tievelijk de macht tot beëindiging van de verboden toestand doorgaans recht-
streeks uit de delictsomschrijving is te halen; slechts in bijzondere gevallen zijn
nadere handvatten (als de ijzerdraadcriteria) nodig om de aansprakelijkheid nader
te kunnen omlijnen, aldus Gritter.61

Het Zijpe-arrest en de daarna verschenen rechtspraak

Uit bovenstaande mag blijken dat in de literatuur geen overeenstemming bestaat
welke betekenis aan de ijzerdraadcriteria voor het vaststellen van functioneel
daderschap dient te worden toegekend en wat die criteria precies inhouden. Over
de inhoud en betekenis van de ijzerdraadcriteria voor het functioneel daderschap
van natuurlijke personen zijn in het Zijpe-arrest uit 2003 aanknopingspunten te
vinden.62 In dit richtinggevende arrest over de voorwaarden voor het daderschap
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58. Wel wijst Gritter in latere publicaties op enkele – niet essentiële – verschillen tussen oneigen -
lijke omissieaansprakelijkheid en functioneel daderschap, zoals het feit dat bij oneigenlijke
omissieaansprakelijkheid slechts sprake is van één dader terwijl bij functioneel daderschap er
één functionele dader is en één feitelijke pleger. Zie o.a. Gritter 2007a, p. 24.

59. Gritter 2003, p. 220-221, p. 226-227 en p. 439. In dat geval is sprake van voorafgaand ge -
vaarzettend handelen, aldus Gritter. De andere voorbeelden die hij geeft, betreffen de situatie
dat de verdachte aan zijn ondergeschikte de nodige valse gegevens heeft verstrekt voor het
invullen van het formulier en het geval dat de verdachte de ondergeschikte het formulier laat
invullen terwijl hij weet dat de ondergeschikte reeds eerder formulieren in strijd met de
waarheid heeft ingevuld en hij geen maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen.
Vgl. Knigge 1992a, p. 142 en p. 146-147.

60. Gritter 2003, p. 227. 
61. Gritter 2003, p. 223. Zie ook Gritter 2007a, p. 22-25
62. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe).
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van de rechtspersoon wijdt de Hoge Raad namelijk ook een belangrijke overwe-
ging aan het functionele daderschap van natuurlijke personen. Ik geef de be -
treffende passage integraal weer (r.o. 3.4):

‘Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn
indien zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen: 
– het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van

een dienstbetrekking hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve
van de rechtspersoon,

– de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon,
– de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uit-

geoefende bedrijf,
– de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan

niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de
feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te wor-
den aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen het niet be -
trach ten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden
gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging. Daarbij verdient
opmerking dat laatstbedoelde criteria – die zijn ontwikkeld in HR 23 fe -
bruari 1954, NJ 1954, 378 en die naar het geval dat in die zaak aan de orde
was, plegen te worden aangeduid als “ijzerdraadcriteria” – weliswaar zijn
ontwikkeld met het oog op het functionele daderschap van een natuurlijke
persoon (dus met het oog op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een
natuurlijk persoon voor een gedraging van een andere natuurlijke per-
soon), maar dat zij in voorkomende gevallen tevens kunnen fungeren als
maatstaven voor de toerekening van een gedraging van een natuurlijk per-
soon aan een rechtspersoon (…).’

In de vierde omstandigheid zijn de ijzerdraadcriteria genoemd. Opvallend is dat
de Hoge Raad uitdrukkelijk overweegt dat de ijzerdraadcriteria zijn ontwikkeld
met het oog op het functionele daderschap van een natuurlijke persoon en dat
daderschap omschrijft hij als de strafrechtelijke aansprakelijkheid van een natuur-
lijk persoon voor een gedraging van een andere natuurlijke persoon. Het hiervoor
beschreven verschil van mening in de literatuur over de betekenis van de ijzer-
draadcriteria voor het vaststellen van functioneel daderschap lijkt samen te han-
gen met een ruime dan wel beperkte opvatting over wat functioneel daderschap
inhoudt. In de literatuur wordt de vraag naar de aan functioneel daderschap te
stellen voorwaarden doorgaans benadert vanuit een ruime visie/opvatting over
wat functioneel daderschap inhoudt; zo betrekken Vellinga-Schootstra en Knigge
in hun betoog tot relativering van de ijzerdraadcriteria immers ook de zogenaam-
de omissiedelicten en verboden toestanddelicten. De Hoge Raad lijkt functioneel
daderschap van natuurlijke personen echter beperkter op te vatten, namelijk als de
aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon voor een gedraging van een andere
natuurlijke persoon. Het gaat bij functioneel daderschap van natuurlijke personen
dus kennelijk alleen om gevallen waarin de gedraging van een ander bepalend is
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voor de vaststelling van het daderschap. Van functioneel daderschap was – in die
(beperkte) benadering – dan ook geen sprake in het arrest van de Hoge Raad uit
2003, waarin de eigenaar/verhuurder van een tankstation werd veroordeeld
wegens het overtreden van de Wet milieubeheer, terwijl de feitelijke exploitatie
van het tankstation door een ander geschiedde.63 Beslissend voor daderschap was
namelijk of de eigenaar als ‘drijver van de inrichting in de zin van art. 3 Besluit
tankstations milieubeheer’ kon worden aangemerkt, hetgeen in casu kon worden
aangenomen vanwege de feitelijke zeggenschap met betrekking tot het tanksta-
tion. Toerekening van gedragingen van anderen (i.c. de feitelijke exploitant) was
in casu niet aan de orde.64 Uit dit arrest kunnen mijns inziens dan ook geen con-
clusies worden getrokken over de voorwaarden voor functioneel daderschap van
natuurlijke personen.65

Zijn voor de toerekening van de gedraging aan de functionele dader slechts de ijzer-
draadcriteria beslissend of kunnen ook de andere in het Zijpe-arrest genoemde
omstandigheden bepalend zijn voor het oordeel dat sprake is van functioneel dader-
schap van een natuurlijke persoon? De Hoge Raad heeft zich in het Zijpe-arrest
hierover niet expliciet uitgesproken. Volgens een aantal auteurs is het aannemelijk
dat ook andere omstandigheden kunnen bijdragen aan het bewijs van functioneel
daderschap van natuurlijke personen en dat dit daderschap op gelijke wijze als het
daderschap van rechtspersonen in het Zijpe-arrest kan worden vastgesteld.66
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63. HR 4 november 2003, JM 2004, 119, m.nt. Koopmans.
64. Zie voor een ander voorbeeld ook HR 21 november 1995, NJ 1996, 452, m.nt. Knigge. In dit

arrest werd een verhuurder van laadbakken vervolgd voor overtreding van art. 28 A van de Af -
valstoffenverordening van de Gemeente Amsterdam, waarin kort gezegd onder meer het
‘hebben van laadbakken buiten een inrichting’ op bepaalde tijdstippen is verboden. De Hoge
Raad heeft in dit arrest als volgt beslist: 
‘5.2.2 Redelijke uitleg van dit artikel brengt mee dat als degene die laadbakken “heeft” als
bedoeld in dat artikel slechts kan worden aangemerkt degene aan wie de zeggenschap toekomt
omtrent het op een bepaalde plaats aanwezig zijn van de laadbakken. Aan de eigenaar van de
laadbak komt zodanige zeggenschap toe, behoudens het geval dat op grond van een met
betrekking tot de laadbakken bestaande rechtsverhouding anders moet worden geoordeeld. 
5.3 De rechtsverhouding van verhuur en huur brengt ingevolge art. 7A:1584 BW mee dat de
verhuurder zich heeft verbonden om de huurder het genot van de verhuurde zaak te doen
hebben, gedurende een bepaalde tijd. Dit brengt in beginsel mee dat het, gedurende die tijd,
niet de verhuurder maar de huurder is, aan wie de zeggenschap toekomt als onder 5.2.2 be -
doeld.’ 
In zijn annotatie stelt Knigge dat het arrest past in zijn opvatting dat het daderschap wordt vast-
gesteld aan de hand van de verkeersopvattingen: in casu betreft het niet de verhouding
ondernemer – personeel, maar de verhouding ondernemer – klant en naar geldende verkeers -
opvattingen heeft een ondernemer in de regel niet in te staan voor het doen en laten van zijn
klanten. Ook heeft de eigenaar die zijn goederen verhuurt naar de maatschappelijke opvattin-
gen niet een zorgplicht voor de naleving van de wettelijke regels ten aanzien van die goederen.

65. Anders: Kessler 2007, p. 218-219.
66. Gritter 2007a, p. 31; Kessler 2007, p. 211-231; Van Elst 2006, p. 432-433. En iets voor -

zichtiger: Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 532-533. De Hullu (2006, p. 156) sluit een
doorwerking van de criteria van het Zijpe-arrest niet uit.
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Volgens Kessler en volgens Van Elst kan dit ook uit het Binnentanker-arrest van
de Hoge Raad uit 2005 worden afgeleid.67 In het Binnentanker-arrest werd de
eigenares van een schip (een natuurlijk persoon) vervolgd voor het – kort gezegd
– zonder vergunning lekken van blanke gasolie in de haven van Rotterdam (een
overtreding van art. 1 Wvo). Van het arrest van het hof, waarin de eigenares van
het schip werd veroordeeld, is met succes cassatie ingesteld. De Hoge Raad over-
woog als volgt:

‘3.4 Het hiervoor onder 3.3.3 weergegeven verweer strekt ertoe dat de ver-
dachte niet als (functionele) dader kan worden aangemerkt. Daaromtrent heeft
het Hof niets overwogen, terwijl de bewijsmiddelen slechts inhouden dat de
verdachte eigenares was van het desbetreffende schip. Die enkele om stan -
digheid is echter niet voldoende om de verdachte als dader aan te merken.
Gelet daarop is de bewezenverklaring voorzover inhoudende dat de verdachte
de bewezenverklaarde gedraging heeft verricht, niet naar de eis der wet met
redenen omkleed. Daaraan doet niet af hetgeen het Hof onder het hoofd “straf-
baarheid van de verdachte” heeft overwogen, reeds omdat ook daar voorzover
hier van belang omtrent verdachtes relatie tot het schip feitelijk niet meer is
vastgesteld dan dat zij eigenares daarvan is en bijvoorbeeld niets omtrent haar
rechtsverhouding tot de schipper en de bemanning daarvan alsmede omtrent
de vraag in het kader van wiens bedrijfsvoering en ten behoeve van wie de
exploitatie van het schip plaatsvond.’

Uit de laatste zin van deze overweging zou volgens Kessler en volgens Van Elst
kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad de omstandigheden uit het Zijpe-arrest
toepast.68 Daarin zouden de eerste drie omstandigheden uit het Zijpe-arrest kun-
nen worden gelezen: het handelen van een werknemer of derde, de passendheid
van de gedraging in de normale bedrijfsvoering en de dienstigheid van de gedra-
ging in het bedrijf. Hoewel dit niet valt uit te sluiten, kan de overweging ook op
een andere manier worden uitgelegd, hetgeen mijns inziens ook wenselijker is. 

In de eerste plaats is het van belang op te merken dat de Hoge Raad zich in
het Binnentanker-arrest niet in algemene zin heeft uitgelaten over de voorwaar-
den voor functioneel daderschap van natuurlijke personen. Hij heeft slechts over-
wogen dat het zijn van eigenaar van het schip, dus formele zeggenschap, in ieder
geval onvoldoende was voor daderschap.69 Daarna heeft hij – als voorbeeld –
omstandigheden genoemd die wel bepalend voor de vaststelling van het func-
tionele daderschap hadden kunnen zijn. Deze omstandigheden zouden min of
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67. HR 24 mei 2005, NJ 2005, 434, JIN 2005/282, m.nt. Kessler, JM 2006, 32, m.nt. Koopmans
(Binnentanker).

68. Kessler 2005; Kessler 2007, p. 211-213; Van Elst 2005, p. 433.
69. Hierop wijst Kessler (2005, nr. 4) overigens ook.
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meer naar de ijzerdraadcriteria kunnen verwijzen70, immers zij hebben betrekking
op de vraag of de eigenares feitelijke zeggenschap en dus beschikkingsmacht
over de gedraging had (rechtsverhouding tot de schipper/bemanning) en op de
vraag of de eigenares vanwege de organisatorische setting (bedrijfsvoering) ook
een zorgplicht had tot het treffen van maatregelen (het nalaten daarvan levert
ingevolge het Zijpe-arrest aanvaarden op). Voorts zou mijns inziens uit de wijze
waarop de overweging in het Zijpe-arrest over de ijzerdraadcriteria is gefor-
muleerd – namelijk zonder enige voorbehouden – kunnen worden afgeleid, dat de
ijzerdraadcriteria (in de nieuwe uitleg) als algemene voorwaarden voor het aan-
nemen van functioneel daderschap van natuurlijke personen gelden. 

In de tweede plaats acht ik het ook niet nodig dat de voorwaarden voor het
vaststellen van daderschap van rechtspersonen en functioneel daderschap van
natuurlijke personen geheel overeenstemmen. Als argument vóór gelijke voor-
waarden is in de literatuur aangevoerd dat een verschil in rechtsvorm van een
rechtssubject geen verschil in daderschapscriteria zou rechtvaardigen nu het in
beide gevallen gaat om vormen van functioneel daderschap.71 Mijns inziens wordt
daarmee echter voorbij gegaan aan de bijzondere aard van de rechtspersoon als
rechtssubject. Voor de rechtspersoon kunnen – vanwege de aard van dit rechtssub-
ject – meer objectieve factoren bepalend zijn voor de conclusie dat de (verboden)
gedraging in redelijkheid aan hem kan worden toegerekend.72 Zo kan het onder
omstandigheden73 redelijk zijn de tenlastegelegde gedraging toe te rekenen op
grond van het feit dat een werknemer heeft gehandeld en de gedraging de
rechtspersoon dienstig is geweest in zijn bedrijf. Het handelen van de werknemer
komt dan min of meer voor ‘risico’ van de rechtspersoon. Dit risico-element
houdt verband met het feit dat een rechtspersoon alleen door middel van anderen
(natuurlijke personen) feitelijk in het maatschappelijk verkeer kan optreden.74

Voor de functionele dader/natuurlijk persoon lijkt het mij echter wenselijk een
nauwere (persoonlijke) betrokkenheid bij de gedraging (van de werknemer/on -
dergeschikte) te eisen, in die zin dat is voldaan aan de ijzerdraadcriteria. In het
niet voldoen aan de ijzerdraadcriteria kan de verklaring voor de aansprakelijkheid
worden gevonden: de functionele dader dient steeds een eigen gedraging te kun-
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70. Zie ook De Hullu 2006, p. 156. Ook Kessler (2005) wijst er op dat deze voorbeelden als een
‘opmaat’ zouden kunnen worden gezien tot de ijzerdraadcriteria, maar hij vindt de over -
eenkomst met de Zijpecriteria sterker en gaat er daarom vanuit dat de Hoge Raad op zijn minst
suggereert dat de criteria voor het functionele daderschap van de natuurlijke persoon in
beginsel dezelfde zijn als die voor het daderschap van de rechtspersoon. Ik merk echter op dat
in de omstandigheden niet expliciet een relatie is gelegd met de gedraging (het lozen), hetgeen
in de omstandigheden van het Zijpe-arrest wel het geval is. Bovendien had de Hoge Raad dan
ook eenvoudigweg kunnen verwijzen naar het Zijpe-arrest. 

71. Zie o.a. Kessler 2007, p. 213 en 219-220. Op zijn standpunt (en dat van Rozemond) dat voor
alle vormen van functioneel daderschap zou kunnen worden volstaan met het beschikkings-
machtcriterium ben ik in het vorige hoofdstuk reeds ingegaan, waarnaar ik verwijs.

72. Zie ook Knigge 1992a, p. 149-151. Vgl. De Hullu 2006, p. 167. 
73. Hierbij is met name ook de aard van het delict van belang, zie hiervoor hoofdstuk 5.
74. Zie ook Knigge 1992a, p. 149.
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nen worden verweten, namelijk het niet treffen van maatregelen om de gedraging
(van de ander) te voorkomen dan wel te beëindigen.75 Het (onwenselijke) verschil
in mogelijkheden tot handhaving jegens rechtspersonen en eenmansbedrijven dat
hierdoor in sommige gevallen zou kunnen ontstaan, zou volgens Knigge kunnen
worden opgelost door het bedrijfsvermogen van de eenmanszaak in art. 51 lid 3
gelijk te stellen aan de rechtspersoon.76 Dat het bedrijf op grond van objectieve
omstandigheden strafrechtelijk kan worden aangepakt, betekent niet automatisch
een strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar-natuurlijk persoon. Daar -
voor zou (doorgaans) meer vereist moeten zijn. Het verschil in mogelijkheden tot
handhaving (van vooral ordeningsdelicten) is door de nieuwe – meer ob jectieve –
uitleg van het aanvaardingscriterium overigens aanmerkelijk verkleind. 

De nadere uitleg die de Hoge Raad aan het aanvaardingscriterium heeft gegeven,
is een ander opvallend punt in het Zijpe-arrest. Ik heb hieraan in het vorige hoofd-
stuk over het daderschap van de rechtspersoon ook al aandacht besteed.77 De
vraag is of de aanvullende uitleg ten aanzien van het aanvaardingscriterium ook
van toepassing is op het functioneel daderschap van natuurlijke personen. Vol -
gens de Hoge Raad is onder aanvaarden mede begrepen ‘het niet betrachten van
de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog
op de voorkoming van de gedraging.’ Gelet op het vervolg van de overweging en
de formulering daarvan is aannemelijk dat deze uitleg ook voor het functioneel
daderschap van natuurlijke personen geldt.78 Van aanvaarden kan dus ook sprake
zijn indien de functionele dader onvoldoende toezicht/controle heeft gehouden
waardoor de gedraging zich heeft kunnen voordoen.

Wanneer kan echter in redelijkheid een zorgplicht tot het treffen van preven-
tieve maatregelen worden aangenomen? Welke zorg in redelijkheid van de func-
tionele dader mag worden gevergd ter voorkoming van de – feitelijk door een
ander verrichte – gedraging, hangt af van de omstandigheden van het geval.79
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75. Zie ook Knigge 1992a, p. 149-151. Voorts zou nog aan de sanctionering een argument kunnen
worden ontleend voor een terughoudender toerekening aan de functionele dader/natuurlijke
per soon; deze kan immers worden geconfronteerd met gevangenisstraf: zie Vellinga & Vellin -
ga-Schootstra 2005, p. 532-533.

76. Knigge 1992a, p. 151.
77. Volgens Gritter (2007a, p. 31) neemt het aanvaardingscriterium door de nieuwe uitleg overi-

gens een bijzondere positie in. Ik verwijs voor een beschrijving en commentaar op dit stand-
punt naar het vorige hoofdstuk. 

78. Zie ook Gritter 2007a, p. 29-30 en Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 543.
79. Geen bijzondere zorgplicht kan bijvoorbeeld worden aangenomen indien de gedragingen niet

‘passen’ binnen de normale werkzaamheden van de ondergeschikten, indien het verband met
de activiteiten van de organisatie te dun is. Ter illustratie wijs ik op een door Knigge (1992a,
p. 144) gegeven voorbeeld van een eigenaar van een eenmanszaak die niet als functioneel
pleger van aanranding van de eerbaarheid kan worden aangemerkt, indien hij niet optreedt
tegen ondergeschikten die op de werkvloer ongewenste intimiteiten begaan. Iets anders is dat
de werkgever wel wegens het nalaten een beleid te voeren ter bescherming van werknemers
tegen seksuele intimidatie strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn nu art. 4 Arbowet 1998 de
werkgever tot het voeren van een dergelijk beleid verplicht en het nalaten daarvan →
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Voorzien baarheid of wetenschap dat een gedraging (waarschijnlijk80) verricht kan
worden, schept in ieder geval een zorgplicht tot ingrijpen voor degene die daar-
toe ook daadwerkelijk in staat is. Wolswijk heeft dit mijns inziens in een
beschouwing over de ijzerdraadcriteria mooi verwoord: ‘De wetenschap dat een
verboden gedraging verricht zal worden, schept in feite een verhoogde zorgplicht.
(...) de wetenschap maakt het desondanks nalaten in te grijpen tot de weder-
rechtelijke delictsgedraging; het levert het daderschap op.’81

De vraag is echter of de Hoge Raad opzettelijk nalaten maatregelen te treffen
vereist (in de zin van voorwaardelijk opzet82) of dat hij ruimte heeft gelaten voor
een ruimere (objectievere) uitleg van het aanvaardingscriterium. Hierover bestaat
discussie in de literatuur. Er zijn auteurs die vasthouden aan de voorwaardelijk
opzet-eis.83 Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb besproken, leiden andere
auteurs uit het arrest evenwel af dat de Hoge Raad niet langer opzettelijk nalaten
vereist. Zo verdedigt Gritter dat aanvaarden ook kan worden bewezen indien de
ondernemer uit onachtzaamheid de bedrijfsprocessen niet of niet voldoende con-
troleert waar dat – normatief gezien – wel van hem mag worden geëist.84 Ik breng
ook de door Knigge geschetste situatie in herinnering van de functionaris die
geen controle heeft uitgeoefend op zijn ondergeschikten, terwijl hij had moeten
begrijpen dat er onregelmatigheden plaatsvonden. In deze situatie kan worden
verdedigd dat de functionaris niet die zorg heeft betracht die in redelijkheid van
hem kon worden gevergd met het oog op het voorkomen van de gedraging. Het
niet-weten disculpeert de functionaris niet, omdat hij op de hoogte had moeten
zijn. Culpa is in deze opvatting dus voldoende voor daderschap van de func-
tionaris. Voor het antwoord op de vraag wat van de functionaris in het concrete
geval kan worden verwacht, zijn normatieve zorgvuldigheidseisen beslissend
(vergelijking met de gemiddelde functionaris in een dergelijke situatie).85 Een
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strafbaar is gesteld in art. 32 Arbowet 1998 in samenhang met art. 1 onder sub 3 WED. Vgl.
Rb. Leeuwarden 16 oktober 2003, JAR 2003, 260. Vgl. De Hullu 2006, p. 152, die dit voor-
beeld plaatst in het verband van de beschikkingsmacht (die niet aanwezig zou zijn); de eige-
naar kan volgens hem de ongewenste intimiteiten weliswaar voorkomen maar niet ‘bewerk-
stelligen’. Vgl. voorts Keijzer & Van Sliedregt 2003, p. 240, die aldaar het onderscheid be -
nadrukken tussen een op de rechtspersoon plicht om maatregelen te nemen ter voorkoming dat
haar personeel strafbare feiten pleegt en het aan de rechtspersoon toerekenen van het door in
haar dienst staande individuen op eigen initiatief en voor eigen rekening begane strafbare fei -
ten.

80. In de zin van voorwaardelijk opzet moet het dan gaan om de aanmerkelijke kans dat de gedra -
ging zich zal voordoen.

81. Wolswijk 2001, p. 1109. Vgl. Van Bemmelen/Van Veen 2003, p. 113 die er op wijzen dat een
gebrek aan voorzorg het bewijs van het voorwaardelijk opzet kan opleveren.

82. De Hoge Raad eist voor het kunnen aannemen van voorwaardelijk opzet 1) de bewuste aan-
vaarding van 2) een aanmerkelijke kans: HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Buruma
(HIV).

83. De Hullu 2006, p. 152; Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 542-543.
84. Gritter 2007a, p. 30.
85. HR 19 februari 1963, NJ 1963, 512, m.nt. BVAR (Verpleegster). Zie hierover o.a. De Hullu

2006, p. 217, 250-251.
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dergelijke benadering leidt in beginsel tot een verderstrekkend daderschap dan in
geval wordt uitgegaan van (voorwaardelijk) opzet. Opgemerkt zij nog dat de
grens tussen opzet en culpa – toegespitst op voorwaardelijk opzet en bewuste
schuld – (tegenwoordig) niet altijd eenvoudig is te trekken. De Hullu spreekt in
dit verband over de ‘kennelijk vloeiende overgang tussen “heeft moeten weten”
(culpa) en “moet hebben geweten” (opzet)’.86 Dit wordt versterkt doordat het
bewijs van (voorwaardelijk) opzet in de rechtspraak sterk wordt geobjectiveerd
(genormativeerd).87 Zo kan het nalaten (voldoende) controle uit te oefenen soms
het bewijs van voorwaardelijk opzet opleveren.88 Deze lastige grenskwesties
daargelaten, acht ik het aannemelijk dat de Hoge Raad in het Zijpe-arrest voor
aanvaarden niet de eis van voorwaardelijk opzet stelt. Mijns inziens kan dit ook
worden afgeleid uit een vergelijking met de criteria die door de Hoge Raad voor
feitelijke leiding geven zijn geformuleerd en die sterk lijken op de vernieuwde
ijzerdraadcriteria.89 Voor feitelijke leiding geven is vereist dat sprake is van een
opzettelijke bevordering van de strafbare gedragingen; het moet gaan om een
bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat de verboden gedragingen
zich zullen voordoen. Deze eis is niet terug te vinden in het Zijpe-arrest. Gelet op
de uitvoerige en afgewogen overwegingen van de Hoge Raad kan mijns inziens
dan ook de conclusie worden getrokken dat culpa voor het aannemen van func-
tioneel daderschap van natuurlijke personen en daderschap van rechtspersonen
kan volstaan. 

Dat voor aansprakelijkheid van een functionaris wegens feitelijke leiding
geven ‘had moeten begrijpen’ te mager is en dat strengere criteria dienen te
gelden, is mijns inziens overigens verdedigbaar, omdat het secundair daderschap
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86. De Hullu 2006, p. 264-265. Zie over het bewijs van voorwaardelijk opzet ook Reijntjes 2003,
p. 478 e.v.

87. In HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552, m.nt. Buruma (HIV) overwoog de Hoge Raad dat de vraag
of in een concreet geval sprake is van voorwaardelijk opzet dan wel bewuste schuld zal
afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval (indien getuigenverklaringen of ver -
klaringen van verdachte geen inzicht geven): ‘Daarbij zijn de aard van de gedraging en de
omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen kunnen naar
hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een bepaald gevolg
dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aan-
merkelijke kans op het desbetreffende gevolg heeft aanvaard.’ Zie ook De Hullu 2006, p. 222-
223 en Reijntjes 2003, p. 490. Zie ook HR 15 januari 2008, LJN BA7888.

88. Zie HR 5 november 1991, NJ 1992, 269, waarover kritisch: Van Woensel 1993, p. 97. Zie ook
De Hullu 2006, p. 222 en 227, die er op wijst dat onverschilligheid zich in het grensgebied
tussen opzet en culpa bevindt. Zie ook Van Bemmelen/Van Veen 2003, p. 113 en De Jong 1999,
p. 831.

89. Van feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen kan volgens de Hoge Raad onder om -
standigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris – hoewel daartoe be voegd en
redelijkerwijs gehouden – maatregelen ter voorko ming van deze ge dra gingen achter wege laat
en be wust de aan merke lij ke kans aan vaardt dat de ver boden ge dra gingen zich zul len voordoen
(mijn curs.; SdV): zie onder meer HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en Hof ’s-Gravenhage
2 december 1987, NJ 1988, 433.
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betreft.90 De rechtspersoon is in beginsel als primaire dader aansprakelijk. In
geval van functioneel daderschap gaat het om eigen (functioneel) primair dader-
schap van de natuurlijke persoon/functionaris: de functionele dader heeft het
delict gewoon zelf gepleegd, hij moet alle delictsbestanddelen vervullen. Dat
geldt niet voor de feitelijke leidinggever: hem moet kort gezegd kunnen worden
verweten dat hij het begaan van strafbare feiten door de rechtspersoon heeft
toegelaten dan wel bewerkstelligd (ik kom op de precieze voorwaarden hierna
nog uitgebreid terug). Het aanvaardingscriterium – objectief opgevat – kan als
ondergrens voor het aannemen van functioneel daderschap van natuurlijke perso-
nen in een organisatorische setting dienen. Dit leidt weliswaar tot een ruimere
toerekening van gedragingen van anderen aan de functionele dader/natuurlijke
persoon, maar van risicoaansprakelijkheid is geen sprake: de functionaris treft
immers een eigen (aanmerkelijk) verwijt niet te hebben ingegrepen waar hij dat
had moeten doen. Voorts geldt dat in geval van een misdrijf opzet of culpa bij de
functionele dader zelf aanwezig moet zijn. Toerekening van opzet aan een natuur -
lijke persoon is immers niet mogelijk, zo heeft de Hoge Raad expliciet overwogen
in het IJzerdraad-arrest. Op de verschillen tussen functioneel daderschap van
natuurlijke personen en feitelijke leiding geven kom ik in de paragraaf over fei -
telijke leiding geven ook nog terug.

Functioneel daderschap van leidinggevenden van publiekrechtelijke
rechtspersonen

Functioneel daderschap van een functionaris in dienst van een publiekrechtelijke
rechtspersoon dient niet anders te worden benaderd dan functioneel daderschap
van functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen, ook indien strafbare
feiten zijn gepleegd in het kader van de uitoefening van een publieke taak.91 Ook
in een dergelijke context gaat het immers om de vraag of een bepaalde functio-
naris de delictsomschrijving heeft vervuld doordat hij het plaatsvinden van de
gedraging heeft toegelaten c.q. bewerkstelligd. De voorwaarden voor het aanne-
men van functioneel daderschap zijn dan wel delictsgebonden, het lijkt niet aan-
nemelijk dat zij afhankelijk zijn van de aard van de organisatie.92

Volgens Sikkema kan het functioneel daderschap vooral bij publiekrechtelijke
rechtspersonen een belangrijke rol vervullen om leidinggevende ambtenaren
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90. Vgl. De Hullu 2006, p. 469. Anders: Brants & De Lange 1996, p. 46 en 59; Knigge 1992a, p.
140 e.v.; Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 543 en enigszins voorzichtiger: Wolswijk
2007a, p. 106-107. Rozemond (2006, p. 48-51) bepleit eveneens één criterium voor functio -
neel daderschap en feitelijk leiding geven (en daderschap van de rechtspersoon), maar stelt
juist de norm ‘omlaag’; volgens hem zou kunnen worden volstaan met het beschikkings -
criterium. Zijn opvatting heb ik in het vorige hoofdstuk al bestreden en ik zal er in de paragraaf
over fei telijk leiding geven nog een opmerking over maken. 

91. Zie ook Brants & De Lange 1996, p. 58. Vgl. Torringa 1980, p. 571. 
92. Zie ook Brants & De Lange 1996, p. 58-59, die erop wijzen dat publiekrechtelijke rechtsper-

sonen qua organisatiestructuur ook niet wezenlijk verschillen van privaatrechtelijke rechtsper-
sonen.
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strafrechtelijk aan te pakken in geval in de organisatie ambtsdelicten zijn
gepleegd.93 Dergelijke kwaliteitsdelicten (waarbij het zijn van ambtenaar is
vereist voor het kunnen vervullen van de delictsomschrijving) kunnen niet door
de publiekrechtelijke rechtspersoon worden gepleegd en daarmee is ook de weg
van vervolging van feitelijke leidinggevers ex art. 51 Sr afgesneden. Overigens
zou de rechtspersoon wel wegens deelneming aan ambtsdelicten kunnen worden
vervolgd. Dan kunnen ook de leidinggevende ambtenaren voor feitelijke lei -
dinggeven aan deelneming (bijvoorbeeld medeplegen) door de rechtspersoon
worden vervolgd, maar hiervoor gelden wel extra voorwaarden (zie voor de voor-
waarden voor deelneming de paragraaf hierna). Ten slotte blijkt uit het Pikmeer
I-arrest dat een (leidinggevende) ambtenaar wel op grond van functioneel dader-
schap kan worden vervolgd, ook als vervolging op de grondslag van feitelijk lei-
ding geven niet mogelijk is vanwege de immuniteit van de rechtspersoon. Ik kom
hierop in paragraaf 6.5 uitgebreid terug.

Evaluatie

Daderschap is uiteindelijk een kwestie van redelijk toerekenen.94 Uitgangspunt
bij de vaststelling van daderschap zijn de delictsomschrijving en de bijzondere,
concrete omstandigheden van het geval.95 Belangrijke factoren bij de vaststelling
van daderschap zijn dan ook in de eerste plaats de aard van het delict en de strek-
king van de regeling. De strekking van de regeling kan bijvoorbeeld met zich
brengen dat slechts de fysiek handelende persoon pleger van het delict kan zijn.
Functioneel daderschap – opgevat als het toerekenen van een gedraging – is dan
niet mogelijk. Ook de aard van het delict kan van belang zijn. Bij delicten die
nalaten of het in stand laten van een bepaalde toestand strafbaar stellen, spelen
door anderen verrichte gedragingen doorgaans geen rol bij de vaststelling van
daderschap. Ook dan kan het daderschap van de functionaris meestal zelfstandig
worden beschouwd. Bij commissiedelicten (verbod tot handelen) kan het zijn dat
het ‘bewerkstelligen’ expliciet deel uitmaakt van delictsgedraging, waardoor het
daderschap wederom los van het fysieke handelen van anderen kan worden vast-
gesteld.96

In geval de gedraging van een andere natuurlijke persoon voor de vaststelling
van het daderschap wel van belang is, zouden de ijzerdraadcriteria beslissend
moeten zijn voor de toerekening van die gedraging aan de functionele dader.97 Uit
het Zijpe-arrest zou mijns inziens kunnen worden afgeleid dat deze criteria als
algemene voorwaarden voor de vaststelling van functioneel daderschap van na -
tuur lijke personen hebben te gelden. Daarbij is aannemelijk dat de aanvullende
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93. Sikkema 2005, p. 166-167.
94. Zie o.a. ’t Hart 1992b, nr. 3; De Hullu 2006, p. 166 en Kessler 1997, p. 237. 
95. Het gaat bij daderschap uiteindelijk om bijzondere delictsgedragingen: De Hullu 2006, p. 166.
96. De Hullu (2006, p. 155) geeft als voorbeeld het ‘verkopen of doen verkopen’. De functionele

dader voldoet dan rechtstreeks aan de delictsomschrijving.
97. Zie ook De Hullu 2006, p. 156.
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uitleg van het aanvaardingscriterium in het Zijpe-arrest ook van toepassing is op
het functioneel daderschap van natuurlijke personen. De nieuwe – objectieve –
uitleg van het aanvaardingscriterium heeft overigens tot gevolg dat een succesvol
beroep op zorgvuldig gedrag zal leiden tot vrijspraak (en niet tot ontslag van alle
rechtsvervolging wegens de aanwezigheid van een strafuitsluitingsgrond).98 Wel
is in geval van een misdrijf voor de vervulling van de delictsomschrijving vereist
dat opzet of schuld bij de functionaris zelf aanwezig is; toerekening van opzet aan
een natuurlijke persoon is ingevolge het IJzerdraad-arrest niet mogelijk. Kan dit
niet worden bewezen, dan gaat de functionaris vrijuit.99 Het bewijs van culpa zal
vrijwel nooit problematisch zijn, omdat de culpa besloten ligt in de zorgplicht die
de functionele dader heeft geschonden.100

Functioneel daderschap van een functionaris in dienst van een publiek rechte -
lijke rechtspersoon zou mijns inziens niet anders dienen te worden be na derd dan
functioneel daderschap van functionarissen van privaatrechtelijke rechtsperson-
en, ook indien strafbare feiten zijn gepleegd in het kader van de uitoefening van
een publieke taak.101 De voorwaarden voor het aannemen van functioneel dader-
schap zijn dan wel delictsgebonden, het lijkt niet aannemelijk dat zij afhankelijk
zijn van de aard van de organisatie.102 Functioneel daderschap kan overigens bij
publiekrechtelijke rechtspersonen een belangrijke grondslag zijn voor aansprake-
lijkheid van leidinggevende ambtenaren in geval in de organisatie ambtsdelicten
zijn gepleegd, aangezien de rechtspersoon zelf – en daarmee ook de feitelijke lei-
dinggevers – vanwege het ontbreken van de kwaliteit van ambtenaar niet als
pleger kan worden vervolgd. Voorts blijkt uit het Pikmeer I-arrest dat functioneel
daderschap kan worden ingezet om functionarissen persoonlijk (strafrechtelijk)
aansprakelijk te stellen in geval vervolging op de grondslag van feitelijk leiding
geven onmogelijk is vanwege immuniteit van de pu bliekrechtelijke rechtspersoon
(zie hierover verder paragraaf 6.5). 

Tot slot zij opgemerkt dat het functioneel daderschap in de literatuur ten op -
zichte van de – hierna te bespreken – deelnemingsvormen in het algemeen als een
extra, overlappende mogelijkheid voor aansprakelijkheid wordt gezien.103 Vooral
het doen plegen en de uitlokking lijken concurrentie te ondervinden van het func-
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98. Zie ook Gritter 2007a, p. 31.
99. Ook in geval het aanvaardingscriterium subjectief zou worden opgevat, hoeft het voor-

waardelijk opzet niet altijd geheel samen te vallen met het opzet van de concrete delictsom-
schrijving nu dat opzet niet alleen gericht moet zijn op de delictsgedraging maar soms ook op
andere delictsbestanddelen.

100. Zie ook Vellinga-Schootstra 1999, p. 31-32.
101. Zie ook Brants & De Lange 1996, p. 58. Vgl. Torringa 1980, p. 571. 
102. Zie ook Brants & De Lange 1996, p. 58-59, die erop wijzen dat publiekrechtelijke rechtsper-

sonen qua organisatiestructuur ook niet wezenlijk verschillen van privaatrechtelijke rechtsper-
sonen.

103. O.a. Van Veen 1992, p. 363-364; Wedzinga 1994, p. 142; Knigge 1992a, p. 152 en De Hullu
2006, p. 156.
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tioneel daderschap.104 Van Woensel heeft daarentegen gewezen op de sterke
afname van de jurisprudentie over functioneel daderschap, hetgeen zij onder an -
dere wijt aan de invoering van art. 51 Sr.105 De Hullu vermoedt dat de oorzaak
van het weinig voorkomen van functioneel daderschap in de rechtspraak onder
meer ook is gelegen in het feit dat het bij daderschap toch meestal om de fysieke
handeling van de verdachte zelf gaat en dat functioneel daderschap ook nogal
eens impliciet wordt toegepast.106 Een voordeel van de deelnemingsvormen
boven het functioneel daderschap is, dat deelneming aan een kwaliteitsdelict
mogelijk is zonder dat de deelnemer over de voor het delict vereiste kwaliteit
beschikt. Wel gelden voor deelneming extra (opzet)eisen die niet voor het (func-
tioneel) plegen gelden. Op de vereisten voor de verschillende deelnemingsvor-
men ga ik in de volgende paragraaf nader in. 

6.3 Deelnemen

Inleiding 

Een (leidinggevende) functionaris kan ook strafrechtelijk aansprakelijk worden
gesteld, indien hij als deelnemer aan het strafbare feit kan worden aan gemerkt.
Het ken merk van deelneming is dat er meer  perso nen op de een of andere manier
bij het delict betrokken zijn. Ook bepaalde vormen van betrokkenheid die niet
onder plegen kunnen vallen omdat niet alle delictsbestanddelen zijn vervuld, zijn
namelijk in de ogen van de wetgever strafwaardig. De deelne mings regeling wordt
in het algemeen gezien als een uitbreiding van de straf rechte lijke aansprakelijk-
heid.107

Voor alle deelnemingsvormen geldt dat – in tegenstelling tot het plegen van
een delict – niet vereist is dat de deelnemer alle delictsbestanddelen heeft vervuld.
Art. 47 Sr bepaalt dat zij die het straf bare feit medeplegen, uitlokken of doen ple-
gen als daders worden ge straft.      De deelnemer van art. 47 Sr wordt ten aanzien van
de strafbaarheid ge lijk ge steld met de pleger van het strafbare feit. Ook de
medeplichtige aan strafbare gedragingen is een strafbare deelnemer. Hij is echter
géén dader; zijn gedrag wordt als minder ernstig beschouwd dan dat van de
daders van art. 47 Sr. Ook deelneming aan functioneel plegen door een natuur -
lijke persoon en deelneming aan het door een rechtspersoon begaan van een straf-
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104. Swart 1988, p. 164-166. Swart wijst erop dat de grens van overlapping tussen functioneel
daderschap met uitlokking en doen plegen ligt bij de expliciete kwaliteitsdelicten; deze kunnen
niet functioneel worden gepleegd en de ‘intellectuele’ dader moet via de weg van uitlokking of
doen plegen aansprakelijk worden gesteld. Zie ook Gritter 2003, p. 228.

105. Van Woensel 1999, p. 103-104 en 273. Voor feitelijk leidinggeven gelden vergelijkbare eisen
als voor functioneel daderschap.

106. De Hullu 2006, p. 156. Voor de impliciete toepassing verwijst hij naar het hiervoor genoemde
Gynaecoloog-arrest.

107. Wortel 1991, p. 93; De Jong 2007, p. 113.
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baar feit is mogelijk.108 Voorts kan sprake zijn van deelneming aan opdracht of
feite lijke leiding geven aan de door de rechtsper soon be gane verboden gedragin-
gen. Deze laatste vorm kan worden gezien als een vorm van deelneming aan deel-
neming (samengestelde deelneming), omdat feitelijk leiding geven wel wordt
beschouwd als een deelnemingsvorm sui generis (waarover hierna meer).109 Over
de vraag of deelneming aan deelneming mogelijk is, heeft tot in de jaren vijftig
van de twintigste eeuw onduidelijkheid bestaan. Voor deelneming is een strafbaar
grondfeit vereist. De vraag was of deelneming aan een strafbaar feit zelf ook als
een strafbaar grondfeit kon worden gezien. Tegen het aanvaarden van deelneming
aan medeplegen en doen plegen bestonden de minste bezwaren.110 In een arrest
uit 1950 heeft de Hoge Raad deelneming aan deelneming voor het eerst erkend.111

Daarna volgden andere arresten waarin is bevestigd dat samengestelde deelne -
ming strafbaar is.112 Ook deelneming of feitelijk leiding geven aan deelneming
door een rechtspersoon behoort tot de mogelijkheden.113 Alle vormen van samen -
gestelde deelneming zijn denkbaar en strafbaar, maar de grens ligt in de praktijk
bij de steeds lastiger bewijslast ten aanzien van het bij de deelnemer vereiste
opzet.114 Samengestelde deelneming is in de rechtspraak overigens ook maar
zelden aan de orde.115

Het on der scheid tussen de ver schil len de vormen van deel ne ming en de vereis-
ten voor aan sprake lijk heid van (leidingge vende) functionarissen op grond van
deelneming zal ik hieronder heel in het kort be spreken. Voor uitgebreidere be -
schouwingen verwijs ik naar andere literatuur.116 Dat geldt eveneens voor de deel-
nemingsvormen in bijzondere delicten, zoals de in art. 140 Sr neergelegde deel-
neming aan een criminele organisatie en de in art. 141 Sr strafbaar gestelde open-
lijke geweldpleging, nu ‘deelneming’ in dergelijke delicten een andere achter-
grond en betekenis heeft dan de algemene deelnemingsvormen.117 Ik begin met
enkele opmerkingen over de accessoriteits- en opzeteis die voor alle algemene
deelnemingsvormen worden gesteld.
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108. Zie hierover o.a. De Hullu 2006, p. 463.
109. De Hullu 2006, p. 463 en ’t Hart 1982. Anders: Wolswijk 2007a, p. 108-109.
110. De Hullu 2006, p. 470.
111. HR 24 januari 1950, NJ 1950, 287.
112. Zie o.a. HR 24 maart 1959, NJ 1959, 559 (uitlokking van uitlokking); HR 13 maart 1990, NJ

1991, 56 (medeplichtigheid aan medeplichtigheid aan valsheid in geschrifte) en HR 22 mei
2001, NJ 2001, 698 (feitelijk leidinggeven aan medeplichtigheid van een rechtspersoon).

113. De Hullu 2006, p. 470-471. Zie bijvoorbeeld: HR 22 mei 2001, NJ 2001, 698 (feitelijk lei -
dinggeven aan medeplichtigheid van een rechtspersoon).

114. Reimert-Oosting 1999, p. 189. Zie ook De Hullu 2006, p. 471.
115. Zie De Hullu 2006, p. 471, die aldaar verschillende redenen geeft.
116. Uitgebreid hierover onder meer: Van der Neut 1999; Van der Leij 2007; De Hullu 2006, Hoofd -

stuk VII. Zie voor deelneming door leidinggevende ambtenaren: Sikkema 2005, p. 167-169.
117. Zie hiervoor o.a. De Hullu 2006, p. 410-411; De Jong 2007, p. 131-133. Zie ook Van der Wilt

2007, p. 152-164.
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Accessoriteit 

Kenmerkend voor de algemene deelnemingsvormen is het accessoire karakter
daarvan. Deelneming is pas strafbaar indien het delict, het zogenaamde grondfeit,
(mede) door een ander wordt verwerkelijkt. Deelnemen aan een overtreding is
daarom slechts strafbaar indien de overtreding is voltooid. Voor misdrijven is de
ondergrens gelegd bij de poging of voorbereiding, geregeld in art. 45 en 46 Sr.118

Ook de poging tot uitlokking (art. 46a Sr) kan als een gronddelict worden gezien,
waardoor deelneming aan de poging tot uitlokking mogelijk is.119

Het afhankelijke karakter is het meest sprekend bij de uitlokking en de (voor-
bereidende) medeplichtigheid, ook wel indirecte deelnemingsvormen ge noemd.120

Het medeplegen is daarentegen van de deelnemingsvormen het meest zelfstandig;
deze staat het dichtst bij het zelf plegen. 

Het accessoire karakter komt onder meer tot uitdrukking bij de vraag naar de
strafbaarheid van deelneming aan het gepleegde feit.121 Indien bijvoorbeeld de
pleger van het feit zich op een rechtvaardigingsgrond kan beroepen, profiteert
ook de deelnemer hiervan, immers het feit is dan niet strafbaar. Dit is anders voor
omstandigheden die de persoon van de pleger betreffen, bijvoorbeeld een schuld -
uitsluitingsgrond. Die sluiten de strafbaarheid van de deelnemer niet uit (zie art.
50 Sr).122

Opzet

Een ander belangrijk vereiste voor alle algemene deelnemingsvormen is dat
opzettelijk moet zijn gehandeld. In de literatuur wordt aangenomen dat de opzet-
eis tweeledig is, namelijk opzet op de deelneming zelf en opzet op het strafbare
feit. Wat precies onder deze laatste opzetvoorwaarde moet worden verstaan en
wat de betekenis is van deze eis voor de verschillende deelnemingsvormen, is
echter niet helemaal duidelijk.123 Voor de doen pleger en de medepleger (directe
deelnemers) geldt in ieder geval dat zij alleen opzet moeten hebben op de be -
standdelen van de delictsomschrijving waarop het opzet van de pleger ook moet
zijn gericht. Voor de uitlokker en de medeplichtige (indirecte deelnemers) wordt
echter een aanvullende opzeteis gesteld: zij moeten in beginsel opzet hebben op
alle bestanddelen van de delictsomschrijving. Lastige vraag is hoe deze opzeteis
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118. Een uitzondering is geregeld in art. 46b Sr voor het geval ‘het misdrijf niet is voltooid ten ge -
volge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk’.

119. De Jong 2007, p. 117.
120. De Jong 2007, p. 116.
121. Zie ook De Jong 2007, p. 117.
122. Art. 50 Sr bepaalt dat de persoonlijke omstandigheden waardoor de strafbaarheid uitgesloten,

verminderd of verhoogd wordt, bij de toepassing van de strafwet alleen in aanmerking komen
ten aanzien van die dader of medeplichtige wie zij persoonlijk betreffen. Zie hierover nader De
Jong 2007, p. 125-128.

123. De Hullu 2006, p. 412-413; De Jong 2007, p. 117-121 en Knigge 2003, p. 291-321.
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uitwerkt als hetgeen feitelijk heeft plaatsgevonden verschilt van hetgeen waarop
de deelnemer opzet had (uiteenlopend opzet). De oplossing wordt wel gevonden
in het zeer ruim opvatten van het leerstuk van het voorwaardelijk opzet of in het
nuanceren van de opzeteis in die zin dat doorgaans globaal opzet op het grondfeit
volstaat.124 Knigge heeft hierop kritiek geleverd en bepleit met betrekking tot de
indirecte deelneming scherper te onderscheiden tussen de vraag naar het vereiste
opzet en die naar de accessoriteit.125

Medeplegen

Bij medeplegen moeten de medeplegers gezamenlijk de (objectieve) delictsbe-
standdelen vervullen. Voor medeplegen is een bewuste, volledige en nauwe sa -
menwerking tussen de daders vereist.126

Het strafbare feit moet samen met een of meer anderen zijn voor bereid en uit-
gevoerd. Nauwe en volledige samenwerking betekent niet dat iedere medepleger
fysiek aanwezig is geweest bij de uitvoeringshande ling.127 Soms is het zo dat het
delict zelf fysieke aanwezigheid niet vereist, denk bijvoorbeeld aan omissiedelic -
ten (nalaten is strafbaar gesteld). Maar ook in andere gevallen is fysieke aan-
wezigheid bij de uitvoering van het delict niet (langer) vereist. Hierdoor is het
bereik van het medeplegen groter geworden. Niet nodig is dat elke medepleger
betrokken is bij de uitvoering. 128

Voorts moet de medepleger het eventuele subjectieve bestanddeel in de delicts -
omschrijving (opzet of schuld) zelf vervullen. De samenwerking moet bovendien
bewust zijn, hetgeen betekent dat er opzet op de samenwerking moet zijn. De in
de literatuur wel verdedigde opvatting, dat voor overtredingen opzet op de delicts-
gedraging moet zijn gericht129, vindt geen steun in de rechtspraak van de Hoge
Raad: hierdoor zou een opzetvereiste voor overtredingen gaan gelden, opzet op
de samenwerking is daarom voldoende.130 Voorts zij opgemerkt dat het opzet van
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124. Zie De Hullu 2006, p. 413. Zie ook De Jong 2007, p. 120.
125. Volgens Knigge dienen bij de vraag of sprake is van strafbare deelneming drie vragen te wor-

den beantwoord: 1) heeft de deelnemer opzet gehad op de bestanddelen van een strafbaar feit
(hetgeen niet het gepleegde feit behoeft te zijn)?, 2) Is het strafbare feit gevolgd (is het ge -
pleegde feit niet wezenlijk anders dan het feit waarop de deelnemer opzet had)? en 3) dient bij
de kwalificatie of de straf rekening te worden gehouden met het beperkte opzet van de deel-
nemer? Hierdoor kan zijns inziens duidelijker worden onderscheiden tussen de vraag naar
opzet en de vraag naar de toerekening: Knigge 2003, p. 301 en 320. Zie in kritische zin hierop
weer: De Hullu 2006, p. 413.

126. De Hullu 2006, p. 422.
127. HR 17 november 1981, NJ 1983, 84 en HR 15 april 1986, NJ 1986, 740.
128. HR 17 november 1981, NJ 1983, 84 (Containerdiefstal). Zie ook HR 11 januari 2000, NJ 2000,

228, waarin de Hoge Raad besliste dat sprake was van medeplegen van vrijheidsberoving nu
de verdachte in de woning waar het slachtoffer werd vastgehouden aanwezig was en zich niet
distantieerde van de gedragingen van zijn mededaders. Zie ook Elzinga 2007, p. 171-176.

129. Zie o.a. De Hullu 2006, p. 430-431; Wedzinga 1999a, p. 106.
130. HR 20 mei 1997, LJN ZK0235 en HR 2 februari 1999, NJ 1999, 554. 
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de medepleger in geval van een kwaliteitsdelict ook gericht dient te zijn op het
vervuld zijn van die kwaliteit.131

De grens met de andere deelnemingsvormen is niet altijd even helder.132

Vooral ten aanzien van medeplichtigheid rijzen nogal eens vragen, omdat de
grens veelal zit in de mate van betrokkenheid bij het strafbare feit. Per geval moet
worden beoordeeld of er sprake is geweest van medeplegen dan wel mede plich -
tigheid. Het verschil is echter wel van belang voor de strafbaarheid – mede -
plichtigheid aan overtreding is niet strafbaar – en voor de hoogte van de straf.133

Doen plegen

Doen plegen is het laten ple gen van een delict door iemand anders die zelf niet
strafbaar is. Evenals voor medeplegen geldt dat verdeling van de delictsbestand-
delen mogelijk is. De doen pleger moet opzettelijk teweeg brengen dat de uit-
voerder het strafbare feit begaat. Culpoos doen plegen bestaat niet. Het opzet van
de doen pleger moet gericht zijn op het handelen van de uitvoerder en op het ver-
vullen van de delictsinhoud. Als het delict opzet op bepaalde bestanddelen ver-
eist, zal ook de doen pleger dit opzet moeten hebben. Doen plegen van culpose
delicten is mogelijk.134 Vereist is dat de uitvoerder straffeloos is ten aanzien van
het gronddelict.135 Hierin ligt de grens met de deelnemingsvorm uitlokking, waar-
voor juist is vereist dat de uitvoerder wel strafbaar is.136 Uit de jurisprudentie
volgt dat ieder vereiste voor strafbaarheid daarbij van belang is. Niet alleen het
ontbreken van opzet, schuld of toerekenbaarheid, maar ook het ontbreken van een
voor het delict vereiste kwaliteit heeft tot gevolg dat straffeloosheid van de uit-
voerder moet worden aangenomen.137 Dat de uitvoerder niet kan worden ver-
volgd, leidt overigens niet tot de conclusie dat deze straffeloos is. Niet-vervolg-
baarheid zegt immers niets over de strafbaarheid van het feit of de dader.138 Straf -
feloosheid voor het gronddelict sluit niet uit dat de uitvoerder strafrechtelijk aan-
sprakelijk is voor een ander (grond)delict.139
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131. HR 28 februari 2006, LJN AU9096.
132. De Hullu 2006, p. 458-461. Zoals in de inleiding reeds aangegeven moet de algemene vorm

medeplegen neergelegd in art. 47 Sr ook worden onderscheiden van die neergelegd in speci-
fieke delictsomschrijvingen, zoals art. 141 Sr (‘met verenigde krachten’) en art. 311 lid 4 Sr
(‘twee of meer verenigde personen’). De ruime interpretatie die aan medeplegen is gegeven
kan niet zonder meer worden toegepast op deze bijzondere deelnemingsvormen. In die ge -
vallen maakt het deelnemen juist deel uit van het specifieke strafbare gedrag. De wetgever
heeft met de beschrijving van het gedrag een bepaalde inhoud van die deelnemingsvormen
voor ogen gehad, die niet zo maar kan worden opgerekt. Zie hierover ook: Wedzinga 1999a, p.
113.

133. Zie over deze grens ook: Van der Wilt 2007, p. 143-152; De Jong 2007, p. 123-124. 
134. Harteveld 2007, p. 159, die als voorbeeld noemt art. 417bis Sr, schuldheling.
135. HR 27 juni 1898, W 7146 (Pastoor).
136. Er wordt wel voor gepleit om het strikte onderscheid tussen uitlokking en doen plegen op te

heffen en/of de uitlokkingsmiddelen te schrappen: Harteveld 2007, p. 161.
137. HR 19 december 1910, W 9122 (Terp).
138. Harteveld 2007, p. 157.
139. Harteveld 2007, p. 157-158.
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Doen plegen heeft in de loop der tijd aan relevantie ingeboet. De ontwikke ling
van het functionele daderschap heeft ertoe geleid dat voor hetzelfde feitencom-
plex dikwijls rechtstreeks plegen ten laste kan worden gelegd in plaats van doen
plegen. Ook de verruimde opvatting inzake wat onder medeplegen moet worden
verstaan – de medepleger hoeft niet perse bij de uitvoering aanwezig te zijn ge -
weest – heeft tot gevolg gehad dat de exclusieve ruimte voor de deelnemingsvorm
doen plegen minder groot is geworden.140

Uitlokking 

Indien een leidinggevende functionaris niet zelf bij de feitelijke uitvoering van
het strafbare feit betrokken is geweest, kan de deelnemingsvorm uitlokking een
belangrijke grond voor aansprakelijkheid zijn. Iemand is als uitlokker aan te mer-
ken, indien hij een ander beweegt een strafbaar feit te begaan. Uitlokking van
overtredingen is van strafbaarheid niet uitgezonderd. De accessoriteitseis heeft
ook voor uitlokking tot gevolg dat strafbaar gedrag moet zijn uitgelokt.141 In
tegenstelling tot bij de figuur van het doen plegen wordt voor uitlokking in de
literatuur doorgaans strafbaarheid van de feitelijke uitvoerder vereist.142 Boven -
dien is het een voorwaarde dat de uitvoerder door de uit lokker tot het plegen van
het delict is aangezet. Deze mag met andere woorden niet al zelf de intentie heb-
ben gehad het strafbare feit te begaan. Hier ligt de grens met de deelnemingsvorm
medeplichtigheid.143 Het is overigens niet nodig dat de uitlokker het oog had op
die specifieke uitvoerder; het gaat erom dat de uitlokker een strafbaar feit heeft
uitgelokt. Voor uitlokking is verder vereist dat de uitlokker (voorwaardelijk) opzet
heeft gehad op de bestanddelen van het uitgelokte, strafbare feit. Dit betekent
voor overtredingen dat opzet gericht moet zijn op alle bestanddelen. Bij misdrij-
ven is er echter twijfel of het opzet ook gericht moet zijn op geobjectiveerde
bestanddelen. In de literatuur wordt verdedigd dat het afhangt van de ratio van de
regeling of het opzet op die bestanddelen moet zijn gericht.144 Voor culpose
gevolgsdelicten (zoals bijvoorbeeld art. 307 Sr en art. 6 WVW) is echter niet ver-
eist dat het opzet is gericht op het gevolg. Uitlokking van culpose delicten is dan
ook mogelijk.145

Zoals hiervoor al kort is aangestipt, kan juist bij uitlokking sprake zijn van
uiteenlopend opzet: het niet geheel samenvallen van het gepleegde feit en het feit
waarop de uitlokker opzet had (grondfeit). Een ruime uitleg van het voor-
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140. De Jong 2007, p. 122-123 en De Hullu 2006, p. 442-443, die zelfs schrapping bepleit.
141. Krabbe (2007, p. 136) wijst er op dat als de wetgever het wel gewenst vindt om uitlok king van

niet strafbaar gedrag strafbaar te stellen, hij dat in een speciale delictsomschrijving neer moet
leggen. Hij noemt als voorbeeld art. 294 Sr, hulp bij zelfmoord.

142. Krabbe 2007, p. 135. Anders: De Hullu 2006, p. 444.
143. Is dat wel het geval dan kunnen de middelen wellicht wel worden aangemerkt als medeplichtig -

heidsmiddelen.
144. Krabbe 2007, p. 142-143.
145. Krabbe 2007, p. 143-144.
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waardelijk opzet kan dit verschil in veel gevallen glad strijken.146 De uitlokker
kan niet worden gestraft voor een zwaarder grondfeit dan door de uitvoerder is
gepleegd; wel is het mogelijk dat hij wordt gestraft voor een lichtere variant. Het
accessoire karakter brengt mee dat de uitlokker niet strafbaar is voor gedrag dat
hij niet heeft uitgelokt. Indien het grondfeit en het uiteindelijk gepleegde feit te
ver uiteen liggen – er is voor een geheel ander feit uitgelokt dan is gepleegd – dan
kan hooguit worden teruggevallen op de regeling van de mislukte uitlokking (art.
46a Sr). 

Door de uitlok ker moet er gebruik zijn gemaakt van de  in art. 47 lid 1 Sr opge-
somde uitlokkingsmiddelen. Dit betekent dat er causaal verband nodig is tussen
de gebruikte middelen en het uitgevoerde feit. Door de uitlokkingsmiddelen
wordt de deelnemingsvorm uitlokking begrensd. Lid 1 sub 2 van art. 47 somt de
middelen limitatief147 op: giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedrei -
ging, misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtin-
gen. Grofweg zijn deze middelen te onderscheiden in middelen die druk uitoefe-
nen op de uitvoerder/uitgelokte en middelen die dat niet doen. Op deze plaats wil
ik nog slechts enkele opmerkingen maken over het middel misbruik van gezag.
Bij misbruik van gezag gaat het erom dat iemand de bevoegdheid die hij bezit ten
aanzien van anderen uitoefent op een manier die niet met die bevoegdheid in
overeenstemming is. De macht kan berusten op een familierechtelijke betrekking,
maar kan ook voortvloeien uit een zakelijke verhouding zoals die tussen
werkgever en werknemer.148 Voor het oordeel of er sprake is van een gezagsrelatie
is volgens de Hoge Raad de feitelijke situatie beslissend en niet de formeel-
juridische (civiele) constructie die was opgezet.149 De uitgelokte handeling moet
een zekere relatie hebben met de gezagsrelatie, maar het is niet vereist dat de han-
deling blijft binnen de grenzen van die relatie.

Medeplichtigheid 

Medeplichtigheid onderscheidt zich van de andere hierboven besproken deelne-
mingsvormen doordat de medeplichtige niet als dader wordt gestraft. De mede-
plichtige is in de ogen van de wetgever minder strafbaar, wat de wetgever tot uit-
drukking heeft gebracht in een lagere strafmaat/maximum straf. Strafbaar is
medeplichtigheid slechts in geval van medeplichtigheid aan het voorbereiden of
plegen van een misdrijf of een strafbare poging tot het plegen van een misdrijf.150
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146. Zie hierover ook Knigge 2003, p. 291 e.v.
147. Krabbe (2007, p. 151) bepleit de middelen uit de wet te schrappen en deze slechts als hulp-

middelen bij het bewijs van het gedrag en opzet van de uitlokker te gebruiken. Het gaat zijns
in ziens slechts om het feit dat er is uitgelokt en niet hoe dat is gebeurt (de vorm). 

148. HR 29 mei 1984, NJ 1985, 6, m.nt. Van Veen.
149. HR 29 juni 1971, NJ 1972, 116.
150. In geval van medeplichtigheid aan een strafbare poging geeft HR 24 juli 1925, NJ 1925, 1107

een regel om de strafmaat te bepalen.
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De medeplichtige wordt verweten dat hij door zijn hulp de uitvoering van een
misdrijf bevorderd dan wel vergemakkelijkt heeft. De hulp moet daadwerkelijk
zijn gebruikt, ook al is die hulp misschien niet doorslaggevend geweest voor de
voltooiing van het delict.

Hulp kan voor, tijdens of na het delict worden geboden. Dit onderscheid is
terug te vinden in art. 48 Sr. Voor handelingen verricht vóór het plaatsvinden van
het delict is in het tweede lid van art. 48 Sr bepaald dat dit inhoudt ‘gelegenheid,
middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.’151 Dit is dus
een uitputtende opsomming van wijzen waarop de medeplichtige (voorafgaand)
bij het delict betrokken kan zijn. Een dergelijke limitatieve opsomming is niet
opgenomen voor hulpverlening tijdens het plegen van het delict. Bij handelingen
verricht na het gepleegde feit zal veelal niet gesproken kunnen worden van
medeplichtigheid. Dat geldt overigens weer wel voor de situatie dat de hulpver-
lening voor of tijdens de uitvoering van het delict is begonnen en daarna verder
gaat, of vóór de uitvoering in het vooruitzicht is gesteld. Voor medeplichtigheid
is vereist dat de medeplichtige (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het be -
vorderen dan wel vergemakkelijken van het misdrijf. Ook moet het opzet zijn
gericht op het misdrijf, maar dit misdrijf hoeft niet geheel overeen te komen met
het gepleegde feit.152 Het noodzakelijke causale verband tussen de hulp en het
delict waarop de hulpverlener het oog had, ontbreekt als de pleger een geheel
ander delict heeft gepleegd, bijvoorbeeld doodslag in plaats van diefstal.153 Ook
medeplichtigheid aan culpose delicten is mogelijk, als de medeplichtige hulp
heeft willen verlenen bij de onvoorzichtige gedraging. Of opzet in dat geval ook
op het gevolg moet zijn gericht (of dat culpa volstaat) is onduidelijk.154

Medeplichtigheid vertoont inhoudelijk overeenkomsten met andere deelne -
mingsvormen.155 De medeplichtige die vóór het plaatsvinden van het delict hulp
heeft geboden, kan echter worden onderscheiden van de uitlokker doordat de
pleger van het delict bij uitlokking – in tegenstelling tot medeplichtigheid – nog
geen voornemen behoeft te hebben gehad het delict te plegen. Van de medepleger
onderscheidt de medeplichtige zich in de mate van samenwerking; de mede -
plichtige heeft een meer ondergeschikte rol. Van belang is dat in geval van me de -
plichtigheid de pleger alle delictsbestanddelen van het misdrijf zelf moet hebben
vervuld; bij medeplegen kunnen de delictsbestanddelen daarentegen ver deeld zijn
over de deelnemers. 
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151. Volgens Sikkema (2005, p. 168) zou deze passieve medeplichtigheid interessante mogelijk -
heden kunnen bieden om leidinggevende ambtenaren aansprakelijk te stellen, indien bijvoor -
beeld wordt nagelaten ondergeschikten te controleren waar dat wel had gemoeten.

152. Wolswijk 2007b, p. 198 e.v.
153. Kok & Römer 1999, p. 121-122 en Wolswijk 2007b, p. 201 e.v.
154. Zie hierover de door Wolswijk weergegeven discussie in de literatuur: Wolswijk 2007b, p. 206-

207. Vgl. Kok & Römer 1999, p. 122.
155. Zie hierover ook nader De Jong 2007, p. 121-125 en De Hullu 2006, p. 458-460.
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6.4 Opdracht en feitelijke leiding geven 

6.4.1 Ontwikkeling en grondslag

Ontwikkeling: van formele hoedanigheid naar feitelijke betrokkenheid bij het
door de rechtspersoon begane strafbare feit 

In art. 51 Sr is de aansprakelijkheid van de rechtspersoon en de opdrachtgevers
en feitelijke leidinggevers neergelegd. Niet alleen tegen de rechtspersoon, maar
ook tegen degene die op dracht tot of feitelijke leiding heeft gege ven aan de door
de rechtspersoon begane, verbo den gedra ging kan een strafvervol ging worden
inge steld. Uit lid 2 sub 3 van art. 51 Sr blijkt dat de vervolging ook tegen deze
functionaris en de rechtspersoon tezamen kan worden ingesteld.156 De wetgever
heeft zich niet uitgelaten over de vraag onder welke voorwaarden opdracht geven
dan wel feitelijke leiding geven kan worden aangenomen. Het ontwikkelen van
criteria is aan de rechtspraak overgelaten. Een verklaring voor het feit dat in de
wetsgeschiedenis weinig is te vinden over de criteria voor aansprakelijkheid van
leidinggevenden is dat de regeling van art. 51 lid 2 is overgenomen van art. 15
oud WED. Invoering van art. 51 Sr betekende niet invoering van een geheel nieu-
we vorm van aansprakelijkheid van leidinggevers, maar behelsde een wijziging in
de aansprakelijkheid van de rechtspersoon, die sindsdien het gehele algemene
strafrecht omvat. Door invoering is de in art. 50a oud Sr neergelegde aansprake-
lijkheid van bestuurders, commissarissen en opdrachtgevers en feitelijke leiding-
gevers voor daden van de rechtspersoon (en de in art. 51 oud Sr neergelegde
schulduitsluitingsgrond) komen te vervallen.157 Hierdoor is niet langer (ook) de
formele status van de leidinggevende functionaris (bestuurder, commissaris)
beslissend voor aansprakelijkheid, maar uitsluitend de betrokkenheid bij het straf-
bare feit.158 Een natuurlijk persoon die voor feitelijke leiding geven wordt ver-
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156. Dat het daderschap van de rechtspersoon het daderschap van de natuurlijke persoon – in casu
de directeur/enig aandeelhouder van een BV – niet uitsluit, heeft de Hoge Raad uitdrukkelijk
beslist in HR 21 oktober 1986, NJ 1987, 362. Uit HR 19 maart 2002, NJ 2002, 581 kan echter
worden opgemaakt dat onder omstandigheden bij het bepalen van de strafmaat wel rekening
moet worden gehouden met de omstandigheid dat de leidinggevende functionaris directeur en
enig aandeelhouder is van een vennootschap die voor hetzelfde feitencomplex tot een geld -
boete is veroordeeld. Overigens kunnen proble men met betrek king tot de ont vanke lijkheid van
het OM rijzen indien de be trokken leidinggevende èn als zelf standig ple ger èn als fei telij ke lei -
dinggever wordt vervolgd. Art. 68 Sr bepaalt immers dat iemand niet tweemaal voor hetzelfde
feit kan worden ver volgd. Het hangt van de omstandighe den van het geval af of het OM in -
derdaad in één van bei de procedures niet ontvankelijk zou moeten wor den ver klaard. Vgl.
Torringa 1988, p. 41-42. Zie over de problematiek van art. 68 Sr nader: Corstens 2003, p. 95-
108; Keulen 2003, p. 288-290 en De Hullu 2006, Hoofdstuk VIII.

157. Zie voor een beschrijving van de historische achtergronden Kamerstukken II 1975/76, 13 655,
nr. 1-3, p. 9-18. Zie ook Torringa 1984, p. 39 e.v.; De Hullu 2006, p. 461-462 en Gritter 2003,
p. 127-131, 294-296 en 301.

158. Zie bijvoorbeeld Rb. Assen 9 maart 2004, LJN AO5157, waarin de bestuurder van een onderne-
ming werd vrijgesproken omdat hem slechts feitelijk leiding geven aan de onderneming ten
laste was gelegd.
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volgd hoeft dan ook geen (hoge) leidinggevende positie in de organisatie in te
nemen.159

Accessoir karakter

De aansprakelijkheid van de functionaris wegens opdracht of feitelijke leiding
geven hangt af van het feit of de rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan. Het
opdracht en feitelijke leiding geven heeft – evenals de deelnemingsvormen – een
accessoir karakter. De rechtspersoon moet een strafbaar feit hebben ‘begaan’.
Onder dit ‘begaan’ dient ook te worden begrepen de situatie dat de rechtspersoon
als deelnemer van een strafbaar feit kan worden aangemerkt. Slechts het dader-
schap van de rechtspersoon dient te kunnen worden vastgesteld. Niet is vereist dat
de rechtspersoon tevens wordt vervolgd en evenmin dat deze ook kán worden ver-
volgd.160 Een uitzondering heeft de Hoge Raad gemaakt voor de situatie dat de
publiekrechtelijke rechtspersoon immuniteit geniet; dan kan evenmin de leiding-
gevende worden vervolgd.161 Hierop kom ik in par. 6.5 terug. Indien het dader-
schap van de rechtspersoon niet kan worden vastgesteld, zal de functionaris wor-
den vrijgesproken of zal ontslag van alle rechtsvervolging volgen.162

Grondslag van de aansprakelijkheid 

De wetgever heeft zich niet uitgelaten over de grondslag van de aansprakelijkheid
van opdrachtgevers en feitelijke leidinggevers. In de literatuur is hierover wel
flink gesteggeld. Remmelink is van mening dat het bij art. 51 lid 2 Sr gaat om een
aan spra kelijkstelling waarmee daderschap (en tevens de deelnemingsrege ling van
art. 47 Sr) niets te maken heeft.163 Hij vindt beves tiging voor zijn standpunt in het
feit dat de Hoge Raad geen ver mel ding van plaats en tijd in de tenlas teleg ging
eist. Tevens hoeft niet uit de ten laste leg ging te blijken of er bij het lei ding geven
meer personen be trok ken zijn ge weest. Bij de deelnemingsvormen van art. 47 Sr,
wel ke wel een vorm van dader schap be treffen, moet wel in de tenlas te leg ging tot
uit druk king komen dat er meer  personen bij het straf bare feit zijn betrok ken. Ook
volgens Torringa gaat het bij de aansprake lijk heid van art. 51 Sr om een van het
daderschap te onder scheiden aan sprakelijkstelling sui generis.164 De aan spra ke -
lijkstelling van de feite lijke leidinggever staat los van het dader schap van de
rechtspersoon. 
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159. Zie bijvoorbeeld: HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414, m.nt. ’t Hart.
160. Zie o.a. HR 6 december 1988, NJ 1989, 497 en HR 12 februari 1991, NJ 1991, 528. 
161. HR 23 april 1996, NJ 1996, 513 (Pikmeer I).
162. Anders Van Veen 1986, p. 179, die de strafbaarheid van de rechtspersoon als vervolgingsvoor-

waarde voor het feitelijke leiding geven ziet en daarom concludeert dat de officier van justitie
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard als niet kan worden bewezen dat een strafbaar feit
door de rechtspersoon is begaan. 

163. Zie Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 156.
164. Torringa 1988, p. 50 e.v.
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’t Hart heeft in zijn noot on der de Slavenburg I-beschik king een ande re vi sie
weergegeven.165 Zijns in ziens gaat het om een vorm van aan sprake lijk stelling die
niet los kan wor den gezien van het eigen dader schap van de leidingge vende func-
tionaris. Dit dader schap be staat uit het feitelijke leiding geven dat in sa menhang
met het dader schap van de rechtspersoon een strafbaar feit oplevert. Deze sa -
menhang is in zijn ogen een deelnemingsvorm sui gene ris. Ook De Hullu is van
mening dat het in art. 51 lid 2 Sr gaat om een nieuwe, bijzondere deelne -
mingsvorm.166 Volgens De Hullu kan feitelijke leiding geven opgevat als een bij-
zondere deelnemingsvorm een fundament bieden voor de daaraan te stellen voor-
waarden (een strafbaar grondfeit, opzet op het leiding geven en op het grondfeit
en het niet behoeven samen te vallen van het specifieke aan de leidinggever te
maken verwijt en het verwijt dat de rechtspersoon wordt gemaakt). Dat het eigen
gedrag van de functionaris grondslag van de aansprakelijkheid is, vindt steun in
de – hierna te bespreken – jurisprudentie die in de loop der tijd over het feitelijke
leiding geven is verschenen. Het gaat dus niet om een pure aansprakelijkstelling
voor gedragingen van een ander. Gelet op het feit dat sprake is van eigen gedrag
van de functionaris spreekt Knigge dan ook liever van daderschap dan van ‘deel-
neming sui generis’.167 Mijns inziens is het van belang te zien dat het bij feitelijke
leiding geven gaat om een secundair daderschap, een van de rechtspersoon
afgeleid daderschap. Dit verklaart onder meer waarom een voorwaardelijk opzet-
eis wordt gesteld waar dat voor ‘gewoon’ daderschap niet geldt.168 Op de ver-
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165. ’t Hart 1986. Zie ook ’t Hart & De Vries-Leemans 1986, p. 290 e.v. en Roef 2001a, p. 385.
166. De Hullu 2006, p. 462-463. Zie ook Van Elst 1997, p. 68-69. Anders: Vellinga-Schootstra &

Vellinga 1999, p. 56.
167. Te meer omdat voor het feitelijke leiding geven criteria worden gebruikt die overeenkomen met

de criteria voor functioneel plegen en bovendien de leidinggever evenals de medepleger, de
doen pleger en de uitlokker als dader wordt gestraft: Knigge 1992a, p. 153. Zie ook Van Veen
(1986, p. 178), die van mening is dat het bij feitelijke leiding geven gaat om een deelne mings -
vorm sui generis, en wel om een soort pseudo-dader schap. De deel nemings handeling bestaat
volgens hem uit het op dracht of feitelijke leiding geven.

168. Dit andere karakter maakt ook dat het de vraag is of een vergelijking met de andere deelne-
mingsvormen – hoe aansprekend ook: immers ook daar gaat het om betrokkenheid bij door
anderen gepleegde strafbare feiten – wel volledig kan worden gemaakt. Zo zou volgens De
Hullu (2006, p. 466) mislukt leidinggeven in bepaalde omstandigheden onder het voor mis-
lukte deelneming geldende art. 46a Sr kunnen worden gebracht, indien het opzet van de lei-
dinggever en de rechtspersoon geen gemeenschappelijke kern hebben (verschillende strafbare
feiten). In art. 46a Sr is bepaald: ‘Poging om een ander door een der in artikel 47, eerste lid
onder 2e, vermelde middelen te bewegen om een misdrijf te begaan, is strafbaar, met dien ver-
stande dat geen zwaardere straf wordt uitgesproken dan ter zake van poging tot het misdrijf of,
indien zodanige poging niet strafbaar is, terzake van het misdrijf zelf kan worden opgelegd.’
Mijns inziens kan echter alleen sprake zijn van aansprakelijkheid wegens feitelijke leiding
geven indien er een voldoende nauwe relatie bestaat tussen hetgeen de feitelijke leidinggever
voor ogen stond en de rechtspersoon uiteindelijk heeft begaan: het daderschap van de feitelijk
leidinggever is immers van het daderschap van de rechtspersoon afgeleid. Het feitelijke lei ding
geven betreft een bijzondere betrokkenheid bij de strafbare feiten van de rechtspersoon.
Uiteraard laat dit onverlet dat de leidinggever wel op grond van (de deelnemingsvorm) mis-
lukte uitlokking aansprakelijk zou kunnen zijn.
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schillen in voorwaarden tussen feitelijke leiding geven en functioneel plegen kom
ik hierna nog terug. 

6.4.2 Criteria voor opdracht en feitelijke leiding geven

Opdracht geven versus feitelijke leiding geven 

In de jaren tachtig is er belangrijke rechtspraak verschenen over de voorwaarden
voor aansprakelijkheid wegens opdracht en feitelijke leiding geven. Vooral feite-
lijke leiding geven heeft tot jurisprudentie geleid. Het begrip opdracht geven
roept eigenlijk weinig vragen op. Het is minder problematisch, omdat het een
actieve bemoeienis met het verboden gedrag veronderstelt in de vorm van een
(meer of minder specifieke) instructie.169 Het feitelijke leiding geven heeft daar-
entegen een ruimer bereik: uit de hierna te bespreken jurisprudentie blijkt dat ook
het puur passief blijven feitelijke leiding geven kan opleveren. Maar hoewel aan
de begrippen opdracht geven en feitelijke leiding geven een andere betekenis kan
worden toegekend, heeft dit juridisch geen gevolgen, zo kan uit de Slavenburg II-
beschikking worden opgemaakt.170 Dit betekent dat voor de aansprakelijkheid op
grond van art. 51 Sr voldoende is als feitelijke leiding geven kan worden bewe-
zen. Dit begrip geeft de ondergrens van de aansprakelijkheid op grond van art. 51
Sr aan, het bepaalt met andere woorden hoever die aansprakelijkheid zich uit -
strekt. Het is dus van belang vast te stellen onder welke voorwaarden nog van fei-
telijke leiding geven kan worden gesproken. 

Feitelijke situatie beslissend 

De leidinggever dient een leidinggevende functie binnen de rechtspersoon te be -
kleden, maar niet noodzakelijk is dat de functionaris de hoogste functie (bestuur-
der) bekleedt. Voor de aansprakelijkheid wegens opdracht of feitelijke leiding
geven is niet relevant of iemand een formele positie binnen de organisatie
bekleedt. De Hoge Raad bepaalde in het zogenaamde Nut-arrest dat de fei te lijke
situ atie en niet de ju ridische ver houding doorslaggevend is voor het ant woord op
de vraag of er sprake is van fei te lijke leiding geven.171 Bo ven dien blijkt uit dit
arrest dat het niet nodig is dat de feitelij ke leidinggever het al léén voor het zeg-
gen had; er kunnen meer feitelijke leidinggevers zijn. In casu waren er vier per-
sonen, die geen formeel dienstverband hadden met de BV, die tezamen feitelijke
leiding hadden gegeven aan bedrieglijke bankbreuk (art. 341 onder sub 1 Sr)
gepleegd door de rechtspersoon. Het maakte volgens de Hoge Raad voor het aan-
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169. Gritter 2003, p. 355-356; De Hullu 2006, p. 465.
170. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322. Zie ook HR 12 november 2002, LJN AE2129 en

HR 1 februari 2005, LJN AP4584, NBStraf 2005, 101 (SE Fireworks).
171. HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586. Zie ook HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414, m.nt. ’t Hart,

waarin is beslist dat ook een aan het bestuur juridisch ondergeschikte functionaris wegens fei -
telijke leiding geven kan worden veroordeeld.
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nemen van fei telijke leiding geven niet uit wie welke han delingen had verricht.
Aangenomen wordt dat feitelijke leiding geven ook door een rechtspersoon kan
worden begaan.172

De grenzen voor aansprakelijkheid: de Slavenburg-zaken

Enkele jaren na het Nut-arrest heeft de Hoge Raad in de geruchtmakende Sla -
venburg-affaire zeer belangrijke jurisprudentie gewezen over de grenzen van het
feitelijke leiding geven.173 Deze zaken zijn vooral belangwekkend omdat er spra-
ke was van vervolging van functionarissen van een grote en complexe onderne-
ming, deze functionarissen aan de top van de organisatie stonden en hen een nala-
ten werd verweten. In de zaken die tot dan toe voor de rechter waren gebracht,
ging het om relatief kleine ondernemingen waarbij feitelijke leiding geven door-
gaans gemakkelijk bewijsbaar was, omdat de leidinggevers nauw en actief bij de
bedrijfsvoering betrokken waren.174 In de Slavenburg-zaak lag dit geheel anders.
Bij de NV Slavenburg’s Bank (hierna ook wel: de bank) was eind jaren zeventig
tot begin jaren tachtig fraude gepleegd. Tegen leden van de Raad van Bestuur van
de bank is vervolging ingesteld wegens valsheid in geschrifte gepleegd door de
bank. Tegen de kennisgevingen van verdere vervolging is door de verdachten een
bezwaarschrift ingediend. 

In de eerste Slavenburg-beschikkingen heeft de Hoge Raad bepaald dat van
feitelijke leiding geven aan een verboden gedraging slechts dan sprake is indien
de feitelijke lei dinggever van die gedraging op de hoogte was.175 De ruimere
opvat ting van het hof – op de hoogte zijn of kunnen en behoren te zijn is vol-
doende – is door de Hoge Raad verwor pen. Persoon lijke en werkelijke weten-
schap is dus ver eist. Hoe dit ‘op de hoogte zijn’ precies moet worden uitgelegd en
hoe dit bewezen kan worden, blijkt echter niet dui delijk uit de beschikking. In de
tweede Sla ven burg-beschikking176 heeft de Hoge Raad het be grip feitelijke lei -
ding geven nader uitgelegd en zijn eerdere beslissing in zekere zin versoepeld. De
uitleg van feitelijke leiding geven blijkt minder strikt te zijn dan na de eer ste be -
schikking in de literatuur wel werd veron der steld. De Hoge Raad overweegt:

‘5.1.1. Van feitelijke leiding geven aan verboden gedragingen kan onder
omstandigheden sprake zijn indien de desbetreffende functionaris – hoewel
daartoe be voegd en redelij kerwijs gehouden – maatregelen ter voorko ming
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172. De Hullu 2006, p. 464; HR 25 januari 2000, NJ 2000, 279.
173. HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en 126, m.nt. ’t Hart en HR 16 december 1986, NJ 1987,

321 en 322, m.nt. ’t Hart. Van vóór deze uitspraken stamt het arrest HR 2 maart 1982, NJ 1982,
446, waarin de Hoge Raad echter niets heeft beslist omtrent te hanteren criteria maar slechts
heeft vastgesteld dat er voor feitelijke leiding geven toereikend bewijs was.

174. Zie bijvoorbeeld het reeds genoemde HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586 en ook HR 7 februari
1984, NJ 1984, 527. Zie voor meer verwijzingen ’t Hart 1988.

175. HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en 126 (Slavenburg I). 
176. HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322 (Slavenburg II).
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van deze ge dra gingen achter wege laat en be wust de aan merke lij ke kans aan -
vaardt dat de ver boden ge dra gingen zich zul len voordoen. In deze situatie
wordt de zojuist bedoelde functionaris geacht opzettelijk de verboden ge -
dragingen te bevorderen. 
5.1.2. De bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans als onder 5.1.1
bedoeld kan zich te dezen voordoen, indien hetgeen de verdachte bekend was
omtrent het begaan van strafbare feiten door de bank rechtstreeks verband
hield met de in de kennisgeving van verdere vervolging omschreven verboden
gedragingen.’

In deze overwegingen zijn twee criteria te onderscheiden, te weten 1) wetenschap
van de verboden gedragingen in de zin van voorwaardelijk opzet, dat kan worden
bewezen door middel van het voldoen aan het rechtstreeks verbandvereiste en 2)
de bevoegdheid en de gehoudenheid tot het treffen van maatregelen. Hierna ga ik
op die twee vereisten nader in.

(1) Wetenschap in de zin van voorwaardelijk opzet 

De functionaris moet voorwaardelijk opzet op de verboden gedragingen hebben
gehad, zo blijkt uit het vereiste van ‘de bewuste aanvaarding van de aanmerkelij-
ke kans’ in de Slavenburg II-beschikking. Als gezegd heeft de Hoge Raad hier-
mee de na de eerste beschikking gerezen onzekerheid over de vereiste mate van
wetenschap weggenomen. Daarin stelde ons hoogste rechtscollege nog de eis dat
de functionaris op de hoogte moest zijn van de verboden gedragingen. Voor waar -
delijk opzet blijkt echter voldoende te zijn. Wel dient de wetenschap bij de func-
tionaris persoonlijk aanwezig te zijn. De wetenschap van één van de medebe-
stuurders over het begaan van de verboden gedragingen kan niet aan de bestuur-
der, die voor feitelijke leiding geven wordt vervolgd, worden toegerekend.177

Een verdere versoepeling is in r.o. 5.1.2 aangebracht, waaruit blijkt dat niet is
vereist dat de functionaris wetenschap heeft van de in de tenlastelegging om -
schreven gedragin gen. De leidinggevende hoeft met andere woorden niet op de
hoogte te zijn geweest van de precieze omstandigheden waaronder de tenlaste -
gelegde feiten zijn begaan. Een rechtstreeks verband tussen deze feiten en andere
feiten waarvan de leidinggevende op de hoogte was, is voldoende.178 Het voor-
waardelijk opzet kan dus blijken uit bekendheid van de leidinggevende met soort-
gelijke feiten.179 In de strafzaak tegen Van der Hoeven, oud-CEO van Ahold, inza-
ke de boekhoudaffaire bij Ahold heeft de rechtbank ook van deze constructie
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177. Hof ’s-Gravenhage 2 december 1987, NJ 1988, 433.
178. Of sprake is van een rechtstreeks verband zal afhangen van tal van omstandigheden, aldus Van

Strien 1987, p. 45-46, waarbij zij wijst op het tijdsverloop, de aard van het delict en de struc-
tuur en de werkzaamheden van de rechtspersoon.

179. De Hullu 2006, p. 468; Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 541. 

HOOFDSTUK 6



gebruik gemaakt.180 Aan Van der Hoeven is onder meer feitelijke leiding geven
aan door Ahold begane valsheid in geschrifte tenlastegelegd. In casu waren er
valse documenten opgesteld om te kunnen voldoen aan de vereisten van het
Amerikaanse jaarrekeningenrecht voor de volledige consolidatie van joint ven-
tures door Ahold: naast de control letters die naar de accountant werden gestuurd,
waren er nog geheime side letters waarin stond vermeld dat Ahold geen uitein-
delijke zeggenschap had (en waardoor Ahold dus niet gerechtigd was volledig te
consolideren). De rechtbank heeft geconcludeerd dat de vier control letters
valselijk zijn opgemaakt. Het verweer van Van der Hoeven dat hij geen weten-
schap had van de (inhoud van de) valse documenten is door de rechtbank ver-
worpen. De wetenschap van Van der Hoeven van de valsheid in geschrift inzake
één van de deelnemingen staat volgens de rechtbank op grond van een aantal
omstandigheden vast (waaronder het feit dat Van der Hoeven de betreffende side
letter, waaruit blijkt dat de inhoud van de control letter teniet wordt gedaan, mee
heeft ondertekend). Voor de andere drie gevallen heeft de rechtbank gebruik
gemaakt van de verruimde voorwaardelijk opzet-eis uit voornoemde Slavenburg
II-beschikking: voor de bewezenverklaring van het feitelijke leiding geven aan de
soortgelijke verboden gedragingen inzake de andere drie deelnemingen was vol-
doende dat Van der Hoeven bekend was met die ene valsheid in geschrift. De
rechtbank overweegt:

‘Door na te laten maatregelen te nemen, neem je bewust het aanmerkelijk risi-
co dat een soortgelijke gedraging zich nog een keer zal voordoen, hetgeen ook
is gebeurd. De daarop volgende control- en side letters zijn nagenoeg identiek.’

Wetenschap van strafbare feiten schept met andere woorden de plicht om (pre-
ventieve) maatregelen te treffen. Op de vraag wanneer gehoudenheid tot het tref-
fen van maatregelen kan worden aangenomen, kom ik hierna nog terug. 

De vraag kan worden gesteld wat de reikwijdte van het voorwaardelijk opzet
is, waarop dient dit precies betrekking te hebben? Volgens ’t Hart gaat het er om
dat de functionaris wetenschap heeft van de bestanddelen die de kern van het
delict uitmaken.181 De feitelijke leidinggever moet in de woorden van ’t Hart een
zelfstandig verwijt in de zin van een eigen gedraging kunnen worden gemaakt,
omdat anders sprake zou zijn van ‘pure aansprakelijkstelling’.182 Hij stelt: ‘Wel -
licht moet worden gedifferentieerd naar de verschillende strafbare feiten en de
bestanddelen daarvan, naar de concrete feiten en ook naar het soort onderne -
ming.’ Hij illustreert dit onder meer aan de hand van een delict dat in één van de
twee door hem geannoteerde arresten aan de orde was, het feitelijke leiding geven
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180. Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX3111, JOR 2006, 178, Ondernemingsrecht 2006, p. 484-
488, m.nt. De Doelder & Verloop (Boekhoudfraude Ahold). Het hoger beroep tegen dit vonnis
dient momenteel bij het Hof Amsterdam. Zie ook de op dezelfde dag gewezen vonnissen van
de rechtbank tegen twee andere bestuursleden en een commissaris: LJN AX6429, AX3979 en
AX8990.

181. ’t Hart 1988.
182. Zie ook De Hullu 2006, p. 468-469 en Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 63.
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aan het ter beschikking stellen van werknemers zonder vergunning (verboden in
de Wet op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, nu Wet arbeid vreem -
delingen). Het bestanddeel ‘zonder vergunning’ betreft de kern van het strafbare
feit en daarvan moet de feitelijke leidinggever in zekere zin wetenschap hebben.
Concrete wetenschap van het ontbreken van de in de tenlastelegging genoemde
vergunning is geen vereiste voor feitelijke leiding geven, wel is voorwaardelijk
opzet op de verboden gedragingen vereist.183 De functionaris moet met andere
woorden willens en wetens de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat zonder
vergunning werknemers tewerk zouden worden gesteld. Dat is de kern van het
strafbare feit. Uit deze rechtspraak volgt dus dat óók voor het feitelijke leiding
geven aan overtredingen de vrij strenge Slavenburgcriteria gelden.184 Dat voor
feitelijke leiding geven aan overtredingen voorwaardelijk opzet is vereist, is mijns
inziens gerechtvaardigd nu de rechtspersoon als primaire dader heeft te gelden en
doorgaans als zodanig kan worden vervolgd.185 Het daderschap van de func-
tionaris is secundair, afgeleid van dat van de rechtspersoon. Zoals ik hiervoor al
heb gesteld, zijn de voorwaarden dan ook strenger dan de voorwaarden voor het
aannemen van functioneel plegen van een overtreding. 

Voor feitelijke leiding geven aan doleuse delicten geldt eveneens het vereiste
van voorwaardelijk opzet op de verboden gedraging. Hoewel het voorwaardelijk
opzet tevens betrekking dient te hebben op het opzet van de rechtspersoon, hoeft
dit niet geheel daarmee samen te vallen.186 Wederom dient gelet te worden op de
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183. HR 14 september 1987, NJ 1988, 45, m.nt. ‘t Hart en HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579, m.nt. ’t Hart.
In de laatste zaak was eveneens vervolging ingesteld tegen een vennoot van een vennootschap
onder firma wegens feitelijke leidinggeven aan het door de rechtspersoon zonder vergunning
ter beschikking stellen van arbeidskrachten tegen vergoeding. In casu was de verdachte actief
betrokken bij de bedrijfsuitoefening. Zij was daarom op grond van art. 5 lid 1 Wet arbeid
buitenlandse werknemers degene die mede de tewerkstellingsvergunning moest aanvragen en
daarom bevoegd en gehouden maatregelen te nemen ter voorkoming van de bewezenverklaarde
gedragingen. Zie ook HR 1 juni 1993, NJ 1994, 53, waarin de Hoge Raad onder meer besliste
dat niet aan het bewezenverklaarde kan afdoen dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden
afgeleid dat de verdachte met betrekking tot alle in de bewezenverklaring genoemde personen
wist dat deze zonder de vereiste vergunning arbeid verrichtten. Anders: Kessler 2006, nr. 11.

184. Knigge 1992a, p. 150 (noot 33) plaatst echter een kanttekening bij HR 23 juni 1987, NJ 1988,
44. De Hoge Raad casseerde omdat (voorwaardelijk) opzet op het ontbreken van de vergun-
ning ontbrak. Knigge betoogt dat de nalatigheid van de verdachte in casu voldoende grond op
zou leveren voor aansprakelijkheid, nu zijn betrokkenheid bij het delictuele gebeuren vergde
dat hij zelf controleerde of aan de wettelijke eisen was voldaan. Voorts merk ik nog op dat de
Hoge Raad in zijn arrest tegen de directeuren van SE Fireworks inzake de Enschedese vuur -
werkramp nog eens expliciet heeft beslist dat feitelijk leiding geven aan overtredingen
mogelijk is, maar hij heeft daarin niets overwogen omtrent de dan geldende voorwaarden
(opzet op de gedraging sec of op de verboden gedraging): HR 1 februari 2005, LJN AP4584,
NBStraf 2005, 101, r.o. 7.6.

185. Gritter (2003, p. 423) betoogt dat een licht schuldverband ten aanzien van functionarissen
(ook) niet langer nodig is, omdat door de mogelijkheid van vervolging van de rechtspersoon
effectieve handhaving van de wet is gewaarborgd. Vgl. Van Elst 1997, p. 61. Anders Brants &
De Lange 1996 (p. 53), die van mening zijn dat voor overtredingen en culpose misdrijven
andere, lichtere criteria dan de Slavenburgcriteria zouden kunnen gelden.
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kern van het delict. ’t Hart geeft in voornoemde annotatie als voorbeeld het in art.
225 Sr strafbaar gestelde delict valsheid in geschrifte en komt tot de conclusie dat
het wetenschapsvereiste alleen het bestanddeel ‘valselijk opmaken’ moet betref-
fen, omdat dit de kern van het delict uitmaakt. Daarin ligt ook het opzet van de
materiële dader (de rechtspersoon) besloten. Van de andere bestanddelen van het
delict – bijvoorbeeld ‘bestemd om tot bewijs te dienen’ – hoeft de feitelijke lei -
dinggever geen wetenschap te hebben gehad.187 Deze behoren niet tot de kern van
het delict. Wetenschap van alle bestanddelen zou ook te hoge eisen stellen aan het
bewijs van feitelijke leiding geven. Een goede illustratie dat de wetenschapseis de
kern van het delict moet betreffen, biedt ook een arrest van de Hoge Raad uit
1988, dat handelt over de eisen die worden gesteld aan feitelijke leiding geven aan
door de rechtspersoon gepleegde verduistering.188 De Hoge Raad besliste dat van
feitelijke leiding geven aan verduistering geen sprake kan zijn indien de func-
tionaris niet op de hoogte was van de omstandigheid dat het betreffende goed
geheel of ten dele toebehoorde aan een ander dan die rechtspersoon en evenmin
bewust de aanmerkelijke kans van de aanwezigheid van die omstandigheid heeft
aanvaard. De Hoge Raad casseert; het hof had in deze zaak namelijk geoordeeld
dat opzet met betrekking tot het toebehoren van de goederen aan een ander dan
aan de rechtspersoon niet was ten laste gelegd en ook niet behoefde te worden ten
laste gelegd. Dit betreft echter de kern van het delict en daarvan moet de feitelijk
leidinggever wetenschap hebben. Opgemerkt zij, dat aan het feitelijke leiding
geven in dit opzicht minder hoge eisen worden gesteld dan aan functioneel dader-
schap. Uit het IJzerdraad-arrest volgt immers dat opzet niet aan de functionele
dader (natuurlijk persoon) mag worden toegerekend. De functionele dader dient
zelf het door het delict vereiste opzet te hebben.189

Ook in geval van een culpoos delict moet het voorwaardelijk opzet zijn gericht
op de verboden gedraging, maar het hoeft niet tevens te zijn gericht op de straf-
bepalende omstandigheden, zoals de dood van het slachtoffer bij het delict ‘dood
door schuld’.190 Een voorbeeld is te vinden in een arrest van de Hoge Raad uit
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186. Zie ook Van Strien 1987, p. 45; Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 63, 65-66; De Hullu
2006, p. 466 en Roef 2001a, p. 390-391. 

187. Ik merk op dat de Rechtbank Amsterdam in haar voornoemde vonnis inzake de Ahold-fraude
wel wetenschap van de bestemming tot bewijs lijkt te vereisen, waar zij bij de beoordeling van
de wetenschap van Van der Hoeven overweegt: ‘Indien Ahold dan onder deze omstandigheden
Bompreco naar Amerikaans jaarrekeningenrecht volledig blijft consolideren, staat naar het
oordeel van de rechtbank de wetenschap van verdachte van de valsheid in geschrift inzake
Bompreco vast.’ 

188. HR 5 januari 1988, NJB 1988, nr. 116.
189. Zie ook Van Elst 1997, p. 61.
190. De Hullu 2006, p. 466; Van Woensel 2006 (T&C Sr), Rechtspersonen, aant. 7d. Zie ook HR 1

februari 2005, LJN AP4584, NBStraf 2005, 101 (SE Fireworks), waarin de Hoge Raad in r.o. 8.8.1
overweegt dat de dood van de (in de bewezenverklaring van het hof genoemde) perso nen aan het
schuldverband van art. 158, aanhef en onder 3 (oud) Sr (culpoos ontploffingen en branden
veroorzaken) is onttrokken. Uit de bewijsmiddelen moet volgens de Hoge Raad kunnen worden
afgeleid dat SE Fireworks ‘schuld’ in de in art. 158 (oud) Sr bedoelde zin heeft aan een dusdanige
ontwikkeling en/of uitbreiding van de aanwezige brand dat ontploffingen en branden ontstonden.
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2002 inzake het feitelijke leiding geven aan – kort gezegd – culpose brandstich -
ting (art. 158 Sr) en culpose luchtverontreiniging (art. 173b Sr).191 In cassatie is
onder meer aangevoerd dat niet uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan
worden afgeleid dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard
dat de bewezenverklaarde feiten zich zouden voordoen en dat hij zo opzettelijk de
verboden gedragingen heeft bevorderd en dat de verdachte aldus geen voor-
waardelijk opzet op de verboden gedragingen heeft gehad. Het hof had zich onder
meer gebaseerd op een ter terechtzitting door verdachte afgelegde verklaring. De
Hoge Raad overweegt dat het hof de bewezenverklaring toereikend heeft gemo-
tiveerd: 

‘8.5. Het Hof heeft uit die verklaring kunnen afleiden dat de verdachte, hoewel
daartoe bevoegd en gehouden, geen maatregel heeft genomen om de onveilige
situatie binnen het bedrijf te voorkomen en dat hij gelet op zijn – uit die ver -
klaring blijkende – betrokkenheid bij de dagelijkse gang van zaken binnen het
bedrijf en zijn bekendheid met de in de bewezenverklaringen genoemde
schendingen van veiligheidsvoorschriften, bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat het gevaar van brand en van het vrijkomen daarbij van gevaar-
lijke stoffen zich ook daadwerkelijk zou realiseren en dat aldus het voor-
waardelijk opzet van de verdachte op de verboden gedragingen gericht is
geweest (vgl. HR 14 september 1987, NJ 1988, 45).’

Het voorwaardelijk opzet op de verboden gedragingen wordt in casu afgeleid uit
de betrokkenheid van de verdachte bij de dagelijkse gang van zaken èn zijn
bekendheid met de schendingen van veiligheidsvoorschriften.192 Degene die
bewust overtredingen van vergunningsvoorwaarden laat geschieden in het bedrijf
waar hij de leiding heeft, aanvaardt daarmee de aanmerkelijke kans dat het vei-
ligheidsklimaat binnen de inrichting naar een gevaarlijk niveau zakt en dat er door
ernstige onvoorzichtigheden binnen het bedrijf brand zal ontstaan, aldus A-G
Machielse in zijn conclusie (5.2) voor het arrest. Maar ook indien een functiona-
ris niet op de hoogte is van voor de rechtspersoon geldende (wettelijke) voor-
schriften, maar daarvan wel op de hoogte had moeten zijn, kan dit feitelijke lei-
ding geven opleveren, zo blijkt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2006.193 Ook
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191. HR 12 november 2002, LJN AE2129. Zie hierover ook: Kessler 2006. Anders: Wolswijk 2007a,
p. 105.

192. Zie over dit arrest ook Kessler 2004, p. 111-112, die er de vraag opwerpt hoe in casu het opzet
van de leidinggever valt te rijmen met de schuld van de rechtspersoon, aangezien opzet en
schuld volgens hem elkaar uitsluiten. Zie ook Hendriks 2003. Ik meen met De Hullu dat het
juist aannemelijker en wenselijker is dat opzet schuld insluit: De Hullu 2006, p. 263-265. 

193. HR 22 augustus 2006, LJN AX5738, NJ 2006, 484, JIN 2006, 410, m.nt. Kessler. In casu heeft
de feitelijk leidinggever opzettelijk nagelaten de nodige informatie in te winnen en het toezicht
in overeenstemming te brengen met de wettelijke eisen. Dat hij ervan uitging dat aan de eisen
was voldaan, ontslaat hem niet van de plicht om deskundig advies in te winnen. Zie voorts HR
1 februari 2005, LJN AP4584, NBStraf 2005, 101 (SE Fireworks), r.o. 8.11.1, waarin is beslist
dat de verdachte slechts door nalatigheid geen kennis heeft gedragen van de opslag van massa-
explosief vuurwerk.
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Vellinga en Vellinga-Schootstra hebben er op gewezen dat uit het zich min of
meer bewust onwetend en/of onbekwaam houden veelal voorwaardelijk opzet op
de verboden gedragingen kan worden afgeleid, met name wanneer het gaat om
overtreding van voorschriften die op de bedrijfsvoering van de rechtspersoon be -
trekking hebben.194

(2) Bevoegd en redelijkerwijze gehouden tot het treffen van maatregelen

Uit r.o. 5.1.1 van de Slavenburg II-beschikking volgt dat voor aansprakelijkheid
wegens feitelijke leiding geven sprake moet zijn van een bevoegdheid en een
plicht tot het nemen van maatregelen ter voorkoming van de verboden gedragin-
gen; (hij moet daartoe redelijkerwijs zijn gehouden).195 De verdachte dient dus
een zekere zeggenschap te hebben over het plaatsvinden van de verboden gedra-
gingen en hij dient een zorgplicht te hebben tot het treffen van (preventieve) maat-
regelen. Voor het antwoord op de vraag wanneer een functionaris bevoegd en
redelijkerwijs gehouden is tot het treffen van maatregelen kunnen specifieke
(wettelijke) zorgplichten196 van belang zijn, maar ook zullen de positie van de
verdachte binnen de rechtspersoon en de verdeling van verantwoordelijkheden en
taken binnen de organisatie bepalend zijn.197 Voor dit laatste is overigens – als
eerder aan de orde gesteld – de feitelijke situatie en niet de formele positie door-
slaggevend. Het antwoord op de vraag wie welke maatregelen dient te treffen is
dus in sterke mate afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden, in het
bijzonder de feitelijke positie van de functionaris en de structuur van de organi-
satie.198

In kleine organisaties zal de plicht tot het treffen van maatregelen vaak al vrij
snel kunnen worden aangenomen. In een arrest uit 1999 bijvoorbeeld, legde ons
hoogste rechtscollege de verplichting met betrekking tot het aanvragen van te -
werkstellingsvergunningen voor buitenlandse werknemers (neergelegd in art. 5
lid 1 Wet arbeid buitenlandse werknemers (vervallen)) mede op de vennote van
de vennootschap onder firma, nu zij actief betrokken was bij de bedrijfsuitoefe-
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194. Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 540-541.
195. Uiteraard is een bevoegdheid en plicht maatregelen te treffen niet vereist indien de verdachte

zelf alle delictsbestanddelen heeft vervuld.
196. Zie bijvoorbeeld HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579, waar de plicht tot het treffen van preventieve

maatregelen werd gebaseerd op het feit dat de verdachte actief betrokken was bij de bedrijfs -
uitoefening en als vennoot op grond van art. 5 lid 1 (van de inmiddels vervallen) Wet arbeid
buitenlandse werknemers (mede) gehouden was de tewerkstellingsvergunning aan te vragen en
HR 22 augustus 2006, NJ 2006, 484 inzake de aansprakelijkheid van een feitelijk leidingge ver
voor dood door schuld door de rechtspersoon begaan, wegens het niet informeren naar de wet-
telijke vereisten voor toezicht op zwembaden. Zie ook Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p.
540-541. 

197. Zie ook De Hullu 2006, p. 468.
198. Van Strien 1987, p. 45. Vgl. Roef 2001a, p. 392-393.
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ning.199 Deze actieve betrokkenheid bij de bedrijfsuitoefening is een argument
voor het aannemen van de zorgplicht van de vennote – zij was daartoe redelij -
kerwijs gehouden – zeker gelet op de eenvoudige structuur van de vennootschap:
samen met haar vader bestierde zij de vennootschap onder firma. De vennote had
dus ook de feitelijke macht om de maatregelen te treffen.200 In een dergelijke fei -
telijke constellatie is het vrij duidelijk dat de plicht tot het treffen van maatrege-
len mede op de vennote moet rusten.

Bij meer complexe organisaties is de vraag wie welke maatregelen had dienen
te treffen lastiger te beantwoorden. Van belang kan dan zijn dat intern een
taakverdeling is gemaakt, zo volgt uit één van de zaken in de Slavenburg-affaire.
In hoger beroep moest het Hof ’s-Gravenhage inhoudelijk oordelen over de zaak
tegen de voorzitter van de raad van bestuur van de bank.201 Of van de voorzitter
kon en mocht worden verlangd dat hij, nadat de raad van bestuur had besloten de
geconstateerde onregelmatigheden aan te pakken, toezicht en controle zou uit -
oefenen op de bestrijding van die onregelmatigheden, was volgens het hof door -
slaggevend dat binnen de raad van bestuur een interne taakverdeling bestond.
Aangezien de onregelmatigheden niet hadden plaatsgevonden binnen het taken-
pakket van de voorzitter mocht hij erop vertrouwen dat het daarvoor verant -
woordelijke lid van de raad van bestuur ervoor zou zorgen dat de onregel-
matigheden zouden worden bestreden. De voorzitter had eerst dan persoonlijk
toezicht op de uitvoering moeten uitoefenen indien hem signalen hadden bereikt
dat de door de raad van bestuur verboden onregelmatigheden voortduurden. Nu
niet is komen vast te staan dat dergelijke signalen de voorzitter hebben bereikt, is
de voorzitter van feitelijke leiding geven vrijgesproken. Dat de onregelmatighe-
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199. HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579, m.nt. ‘t Hart. Zie ook de vonnissen van de Rechtbank Haarlem
inzake de nieuwjaarsramp te Volendam: Rb. Haarlem 18 juli 2003, NBStraf 2003, 304-306. In
casu betrof het weliswaar een vervolging op basis van (functioneel) plegen maar de overwe -
gingen zijn ook in dit kader interessant. De rechtbank heeft geoordeeld dat de bedrijfsleider
niet een zodanige positie bekleedde in het Wirwar-complex dat hij in strafrechtelijke zin
verantwoor delijk kan worden gehouden voor (de gevolgen van) gebreken in de bedrijfsvoering.
Zijn dienstverband had nog maar kort geduurd, hij had geen relevante vooropleiding die bij een
positie van leidinggevende zou passen en de feitelijke situatie was zodanig dat hij slechts een
zeer beperkte bevoegdheid had om zelfstandig beslissingen aangaande het bedrijf te nemen.
Ook de dochter van eigenaar Veerman is vanwege haar zeer beperkte bevoegdheid zelfstandig
beslissingen aangaande het bedrijf te nemen vrijgesproken. Eigenaar Veerman is daarentegen
wel veroordeeld.

200. Zie over de (on)mogelijkheid tot het treffen van maatregelen: Hof Amsterdam 6 juni 1986 (te
vinden in HR 16 december 1986, NJ 1987, 321, m.nt. ’t Hart), waarin het hof oordeelde dat de
mogelijkheid en de plicht tot het treffen van maatregelen ter voorkoming van (verder) verbo-
den handelen komt te vervallen, indien de functionaris het vermogen heeft verloren om
zeggenschap over het verboden handelen uit te oefenen (tenzij de verdachte een exclusieve
wetenschap zou bezitten; ik kom op dit arrest hierna nog terug). In HR 1 juni 1993, NJ 1993,
53 had de verdachte eerst in cassatie een beroep gedaan op de onmogelijkheid tot het treffen
van maatregelen, gelegen in de verhouding tussen hem en zijn mede-vennoot, waardoor de
Hoge Raad niet inhoudelijk op dit verweer kon ingaan.

201. Hof ’s-Gravenhage 2 december 1987, NJ 1988, 433.
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den toch voortduurden en dat deze wellicht gemakkelijker hadden kunnen wor-
den voorkomen bij een andere organisatie of structuur van de bank kan volgens
het hof niet tot een ander oordeel leiden. Het gaat volgens het hof te ver om het
opzettelijk be vorderen van de onregelmatigheden aan de voorzitter toe te rekenen
‘louter en alleen op grond van het feit dat hij voorzitter was van de raad van bestu-
ur van de bank die nu eenmaal zo georganiseerd was als zij was’ (r.o. 5.18). Ik
vraag mij echter af of onder bepaalde omstandigheden niet toch tot aansprake-
lijkheid zou moeten worden geconcludeerd. Het oordeel van het hof is immers
gunstig voor leidinggevenden in een ‘gebrekkige’ organisatie, met name wat be -
treft de informatievoorziening. Van Strien heeft de vraag opgeworpen of van een
bedrijf niet mag worden verwacht dat de organisatie zodanig is dat een goede con-
trole mogelijk is.202 Dit lijkt mij ook voor de (hoogste) leiding te gelden. Indien
lei dinggevenden bewust de organisatie zodanig inrichten dat controle en toezicht
lastig zijn uit te oefenen, lijkt aansprakelijkheid mijns inziens wel in de rede te
liggen. In dat geval heeft de functionaris het mogelijk plaatsvinden van strafbare
feiten immers in hand gewerkt.203

Interessant is nog te vermelden dat het hof voorts van oordeel was dat het feit
dat op een gegeven moment de (Franse) aandeelhoudster steeds meer het beleid
binnen de bank bepaalde, de voorzitter niet ontsloeg van de verplichting zelf maat -
regelen te treffen ter voorkoming van de verboden gedragingen dan wel andere
functionarissen daartoe aan te zetten (r.o. 5.10). Die verplichting eindigde eerst
op het moment dat de voorzitter uit de raad van bestuur van de bank trad. Een
dominante rol van andere (rechts)personen kan de functionaris met andere woor-
den niet disculperen. 

In beginsel eindigt de plicht tot het treffen van maatregelen eerst op het mo -
ment van aftreden, maar onder bijzondere omstandigheden kan die verplich ting
ook eerder eindigen of juist nadien op de functionaris blijven rusten, aldus (nog
steeds) het Hof ’s-Gravenhage. Het hof specificeert deze bijzondere om stan -
digheden echter niet. Dit is wel gebeurd in een jaar eerder gewezen beschikking
van het Hof Amsterdam inzake een ander lid van de raad van bestuur van de bank,
welke beschikking heeft geleid tot één van de twee Slavenburg II-uitspraken van
de Hoge Raad.204 Het door het hof gegeven oordeel – dat door ons hoogste
rechtscollege op dit punt in stand is gelaten – komt erop neer dat de mogelijkheid
en de plicht tot het treffen van maatregelen ter voorkoming van (verder) verboden
handelen komt te vervallen, indien de functionaris het vermogen heeft verloren
om zeggenschap over het verboden handelen uit te oefenen. Dit leidt alleen uit-
zondering indien de functionaris een zodanige exclusieve wetenschap omtrent het
plegen van strafbare feiten door de bank zou hebben, dat hij slechts door het over-
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202. Van Strien 1987, p. 45.
203. Vgl. HR 22 maart 1983, NJ 1983, 502, waarin de verdachte directeur van een BV een zodanig

beleid voerde dat de uitvoering van de werkzaamheden wel moest leiden tot overtreding van de
rijtijdenwetgeving. Zie hierover ook De Hullu 2006, p. 468-469. 

204. Hof Amsterdam 6 juni 1986, in: HR 16 december 1986, NJ 1987, 321, m.nt. ’t Hart.
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dragen van zijn wetenschap aan degene die hem in zijn machtspositie opvolgde,
zich van zijn zorgplicht had kunnen ontlasten. De overwegingen van het hof zijn
nog op twee andere punten vermeldenswaardig. Als de verdachte wetenschap zou
dragen van het plaatsvinden van de verboden gedragingen rust volgens het hof de
zorgplicht voortduring of herhaling van verboden gedragingen te voorkomen des
te scherper (mijn curs.; SdV) op hem nu deze wetenschap het plegen van misdrij -
ven betrof, binnen de afdeling van de bank waarover hij in de raad van bestuur in
het bijzonder met de zorg was belast (r.o. 3.2.3.). Door de interne taakverdeling
rust met andere woorden op deze leidinggevende een verscherpte zorgplicht tot
toezicht/controle, als hij kennis zou dragen van het plaatsvinden van onregel-
matigheden binnen het aan hem toebedeelde werkterrein. Voorts blijkt uit de over-
wegingen van het hof dat intern verzet van de functionaris soms grond kan zijn
voor het afwijzen van aansprakelijkheid wegens feitelijke leiding geven. Volgens
het hof behoeft er onder omstandigheden geen sprake te zijn van het aanvaarden
van verboden gedragingen, indien de verdachte zich als bestuurder heeft verzet
tegen het plaatsvinden van die verboden gedragingen, waarvan hij wetenschap
heeft gehad, maar in zijn verzet is overstemd door meerderen of door een meer -
derheid in het bestuur. Dit dient aan de hand van alle omstandigheden van het
geval te worden beoordeeld. Het hangt daarbij in hoge mate af van de ernst van
de begane strafbare feiten of de overstemde leidinggevende functionaris niettemin
moet worden aangemerkt als feitelijke leidinggever, aldus het hof (r.o. 3.2.8.). Het
lijkt erop dat hoe ernstiger de strafbare feiten zijn, hoe eerder strafrechtelijke
aansprakelijkheid in beeld zal komen. 

Niet beëindigen van strafbare feiten; NCB-beschikking 

In de Slavenburg II-beschikking overwoog de Hoge Raad dat ‘onder omstandig-
heden’ van feitelijke leiding geven sprake kon zijn indien de functionaris heeft
nagelaten maatregelen ter voorkoming van strafbare feiten te treffen. Opgemerkt
zij dat de Hoge Raad reeds in 1984 heeft beslist dat ook het niet beëindigen van
verboden gedragingen tot aansprakelijkheid kan leiden, namelijk indien de func-
tionaris op de hoogte was van de verboden gedragingen, maar daaraan – hoewel
daartoe in staat – geen einde heeft gemaakt.205 De eis van ‘op de hoogte zijn’ moet
natuurlijk na de Slavenburg-beschikkingen worden gerelativeerd in die zin dat hij
voorwaardelijk opzet moet hebben gehad. Of de functionaris redelijkerwijze in
staat is om bepaalde maatregelen te nemen hangt wederom samen met de organi-
satie en de verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de rechtspersoon.

436

205. HR 20 november 1984, NJ 1985, 355, m.nt. Mulder. Van vóór deze uitspraak stamt HR 2 maart
1982, NJ 1982, 446, waarin de Hoge Raad echter niets heeft beslist over de te hanteren criteria
maar slechts heeft vastgesteld dat er voor feitelijke leiding geven toereikend bewijs was.
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Aansprakelijkheid van feitelijke leidinggevers van publiekrechtelijke
rechtspersonen 

Voor het vaststellen van feitelijke leiding geven van een functionaris van een pu -
bliekrechtelijke rechtspersoon gelden eveneens de Slavenburgcriteria zeggen-
schap en voorwaardelijk opzet.206 Het moet ook hier gaan om feitelijke zeggen-
schap; verschuilen achter politiek verantwoordelijken dan wel aanvoeren dat juist
geen politieke verantwoordelijkheid bestaat, disculpeert de betreffende (politie-
ke) functionaris niet.207 De aansprakelijkheidsgrond feitelijke leiding geven kan
echter niet altijd worden ingezet. Op grond van de rechtspraak is vervolging
wegens opdracht of feitelijke leiding geven nimmer mogelijk jegens functionaris-
sen van de staat en slechts onder bepaalde omstandigheden jegens functionaris-
sen van openbare lichamen in de zin van Hoofdstuk 7 van de Grondwet. Zoals in
het vorige hoofdstuk beschreven, is op de toekenning van immuniteit aan publiek-
rechtelijke rechtspersonen en aan de opdracht en feitelijke leidinggevers veel kri-
tiek geleverd. Op de vraag of de immuniteit van deze functionarissen opgeheven
zou moeten worden, ga ik in de volgende paragraaf nader in. 

In de literatuur is erop gewezen dat – ook als vervolging van alle publiek -
rechtelijke rechtspersonen mogelijk zou zijn – het vaststellen van feitelijke lei -
ding geven aan de hand van de Slavenburgcriteria in het bijzonder bij de staat heel
moeilijk kan zijn vanwege de zeer complexe structuur van de staat.208 Zoals ik in
het vorige hoofdstuk al heb gesteld, heeft het in 2003 gewezen Zijpe-arrest pro-
blemen met betrekking tot het vaststellen van daderschap van rechtspersonen ver-
minderd, omdat de ijzerdraadcriteria (en daarmee het aanvaardingscriterium) niet
steeds van toepassing zijn. Bewijsproblemen kunnen zich overigens ook bij com-
plexe privaatrechtelijke rechtspersonen voordoen. Dit geldt eveneens voor het
feitelijke leiding geven: de Slavenburgzaken laten zien dat feitelijke leiding geven
van topfunctionarissen ook bij de meer complexe privaatrechtelijke rechtsperso-
nen lastig kan zijn vast te stellen. 

Feitelijke leiding geven versus functioneel daderschap

Hoewel de formuleringen niet gelijkluidend zijn, vertonen de criteria uit de Sla -
venburg II-beschikking opmerkelijke overeenkomsten met de criteria die de Hoge
Raad in het IJzerdraad-arrest heeft geformuleerd voor het functioneel da derschap
van de natuurlijke persoon, zo is door verscheidene auteurs opgemerkt.209
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206. Roef 2001a, p. 397-398; Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 7, p. 19. Vgl. Brants & De
Lange 1996, p. 52-53.

207. Roef 2001a, p. 392.
208. O.a. Brants & De Lange 1996, p. 48-55; Roef 2001a, p. 393-401. Zie ook Commissie Roelvink

2002, p. 25 en Brants 2003, p. 10-11.
209. O.a. Van Woensel 1993, p. 103-104; Vellinga-Schootstra & Vellinga 1999, p. 63; De Hullu

2006, p. 469; Knigge 1992a, p. 150; Wolswijk 2007a, p. 106-107; Vellinga & Vellinga-Schoot -
stra 2005, p. 542-543.
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Daarentegen is ook betoogd dat de wat afwijkende formuleringen zouden kunnen
duiden op enigszins andere voorwaarden voor aansprakelijkheid.210

Zoals ik eerder in dit hoofdstuk heb betoogd, zijn enigszins verschillende
voorwaarden mijns inziens goed verklaarbaar en verdedigbaar, nu het bij func-
tioneel plegen gaat om primair daderschap, terwijl aansprakelijkheid wegens fei-
telijke leiding geven een afgeleid, secundair daderschap is. Op basis van dit ver-
schil in aansprakelijkheidsgrondslag kan verdedigd worden dat de feitelijke lei -
dinggever altijd voorwaardelijk opzet op de verboden gedraging moet hebben,
ook als het een overtreding betreft.211 Functioneel plegen kan daarentegen onder
omstandigheden op lichtere gronden worden aangenomen. Daarmee is niet ge -
zegd dat de grondslag functioneel plegen in alle gevallen sneller tot aansprake-
lijkheid zal leiden dan feitelijke leiding geven. De functioneel pleger dient
immers in geval van een misdrijf zelf te beschikken over het voor het delict
vereiste opzet dan wel culpa, zo volgt uit het IJzerdraad-arrest, terwijl de fei -
telijke leidinggever ‘slechts’ voorwaardelijk opzet hoeft te hebben gehad op de
kern van het delict. Een verderstrekkend opzetvereiste is niet nodig, nu zijn
daderschap accessoir is aan dat van de rechtspersoon. De rechtspersoon is de pri-
maire dader. Aan de verschuiving die zich (met name in het ordeningsrecht) in het
normadressaatschap heeft voltrokken, heeft Gritter in zijn dissertatie aandacht
besteed.212 Nu de rechtspersoon de primaire dader is, zijn de vrij strenge, subjec-
tieve Slavenburgcriteria volgens hem redelijke voorwaarden voor het vaststellen
van feitelijke leiding geven. Aangezien de rechtspersoon kan worden vervolgd,
vormen deze criteria geen be letsel (meer) voor een effectieve wetshandhaving, zo
betoogt hij.213

De beslissing om te vervolgen op grond van feitelijke leiding geven of func-
tioneel plegen hangt overigens ook af van het feit of de overtreden strafrechtelijke
norm een bepaalde kwaliteit van de dader vereist. Voor functioneel plegen dient
de functionaris zelf over deze kwaliteit te beschikken. Voor feitelijke leiding
geven is dit niet vereist. Indien de rechtspersoon (uitsluitend) over de vereiste
kwaliteit beschikt, kan een functionaris dan ook alleen op grond van feitelijke lei-
ding geven (of deelneming) worden vervolgd. Zoals eerder gesteld, kan daarente-
gen functioneel plegen bij publiekrechtelijke rechtspersonen juist de mogelijk -
heid bieden tot het vervolgen van leidinggevende ambtenaren voor de overtre ding
van ambtsdelicten. Ambtsdelicten zijn – zo is communis opinio – immers toe -
gesneden op de natuurlijke persoon als dader; een rechtspersoon kan daarvan
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210. Zie daarover nader Knigge 1992a, p. 145 en 150 en Gritter 2003, p. 360-361.
211. Zie ook Gritter 2003, p. 361, die de strenge subjectieve voorwaarden bij feitelijk leidinggeven

niet als een belemmering ziet, nu het primaire daderschap van de rechtspersoon effectieve
wets hand having waarborgt. Mulder & Doorendos (2002, p. 55) achten vervolging wegens
opdracht geven en feitelijk leiding geven slechts geïndiceerd bij daadwerkelijk bewuste be -
vordering door de betrokken functionarissen van de verboden gedraging(en) van de rechtsper-
soon.

212. Gritter 2003, p. 299-341.
213. Gritter 2003, p. 361-362. 
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geen dader zijn.214 Het OM heeft in voorkomende gevallen (als het delict een
kwaliteit van de dader vereist) de keuze of het de functionaris op grond van func-
tioneel plegen of wegens feitelijke leiding geven zou willen vervolgen.215 Welke
grondslag de voorkeur geniet, zal afhangen van de concrete omstandigheden nu
voor beide grondslagen enigszins andere voorwaarden gelden. De officier van
justitie kan ook voor beide ankers gaan liggen. Indien het echter gaat om een lei-
dinggevende functionaris van een publiekrechtelijke rechtspersoon die immu-
niteit geniet, kan onder de huidige rechtspraak slechts vervolging op grond van
(functioneel) plegen of deelneming (eigen daderschap) worden ingesteld, zo volgt
uit het Pikmeer I-arrest. Deze problematiek staat in de volgende paragraaf cen-
traal. 

Het feit dat de rechtspersoon als primaire dader kan worden aangemerkt, heeft
in bepaalde gevallen geleid tot een terughoudend strafvorderingsbeleid door het
OM jegens natuurlijke personen die in het verband van de rechtspersoon zijn
opgetreden. Oók als vervolging van natuurlijke personen op zichzelf wel mo -
gelijk zou zijn (omdat aan de voorwaarden voor plegen, deelnemen of feitelijke
leiding geven is voldaan), wordt hiertoe niet steeds besloten. In Aanwijzingen
voor de handhaving van een aantal wetten is bepaald dat slechts in bepaalde
omstandigheden – recidive of faillissement van de rechtspersoon, het verwijt treft
met name de natuurlijke persoon – zal worden overgegaan tot vervolging van de
(leidinggevende) functionaris.216 Keulen heeft ervoor gepleit om een dergelijk
terughoudend vervolgingsbeleid ook te hanteren jegens ambtenaren en ambts-
dragers, als ervoor zou worden gekozen de immuniteit van publiekrechtelijke
rechtspersonen op te heffen.217 Zijns inziens zou vervolging van een functionaris
eerst aan de orde dienen te komen ‘als zijn persoonlijke schuld in het oog springt’. 

6.5 De bijzondere positie van leidinggevenden van sommige
publiekrechtelijke rechtspersonen 

6.5.1 Inleiding 

Lange tijd is onduidelijk geweest of (leidinggevende) functionarissen van pu -
bliekrechtelijke rechtspersonen een andere aansprakelijkheidspositie hebben dan

439

214. Wel kan de publiekrechtelijke rechtspersonen eventueel als deelnemer worden vervolgd en in
dat geval biedt ook het feitelijk leidinggeven aan deelneming door de rechtspersoon aan
ambtsdelicten mogelijkheden. Een meer rechtstreekse manier is echter om de leidinggevende
ambtenaar op de grondslag van functioneel daderschap aan te pakken. Zie Sikkema 2005, p.
164-165.

215. Zie bijvoorbeeld HR 21 oktober 1986, NJ 1987, 362.
216. Zie hierover nader Gritter 2003, p. 340-341. Zie o.a. ook de – inmiddels vernieuwde – Aan -

wijzingen handhaving Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet 2005, Stcrt. 2005, 73,
p. 9-10 en de Aanwijzing handhaving milieubeleid 2005, Stcrt. 2005, 253, waarin de terug -
houdendheid ook is terug te vinden.

217. Keulen 2007, p. 146.
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die van privaatrechtelijke rechtspersonen. De reden voor die onduidelijkheid is
gelegen in het feit dat de rechter vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw
voor bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen een beperkte dan wel algehele
immuniteit heeft gecreëerd. Hoewel in art. 51 Sr geen onderscheid is gemaakt
naar de aard van de rechtspersoon, heeft de wetgever wel gesteld dat publiek-
rechtelijke rechtspersonen bij vervulling van een bestuurstaak een bijzondere
positie hebben. In dat geval ‘zal de verantwoording behoren te geschieden aan de
instellingen en organen die daartoe in het staats- en administratieve recht in het
bijzonder zijn aangewezen’, zo valt in de MvT te lezen.218 Over de persoonlijke
aansprakelijkheid in geval van vervulling van een bestuurstaak merkte de wetge-
ver slechts op: 

‘Uiteraard sluit dit niet uit, dat een bepaalde bestuurder bij wie alle bestand-
delen van een bepaald strafbaar feit aanwezig zijn uit eigen hoofde, dus
wegens een door hem gepleegd delict, voor de strafrechter ter verantwoording
wordt geroepen.’219

Maar over de gevolgen voor de aansprakelijkheid van opdrachtgevers en feitelij-
ke leidinggevers repte de wetgever met geen woord. 

Toen de rechter vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw aan sommige
publiekrechtelijke rechtspersonen een bijzondere positie ging toekennen –
namelijk dat deze (onder omstandigheden) van vervolging zijn uitgesloten – rees
de vraag wat de gevolgen hiervan zouden (moeten) zijn voor de vervolgbaarheid
van de functionaris wegens opdracht of feitelijke leiding geven. Al in een noot
onder het eerste arrest waarin immuniteit voor een publiekrechtelijke rechtsper-
soon aan de orde was – het zogenaamde Tilburgse verkeersdrempels-arrest uit
1981 – heeft Mulder de vraag naar de implicaties van de immuniteitsleer voor de
feitelijke leidinggevers opgeworpen.220 In zijn annotatie bij het Volkel-arrest uit
1995 stelt Corstens dat er geen reden is om óók voor leidinggevers van publiek -
rechtelijke rechtspersonen immuniteit te aanvaarden, omdat hun aansprakelijk -
heid is gegrond op het daderschap van de rechtspersoon en dit daderschap op zich
niet ter discussie staat.221 Anderen hebben daarentegen wel een koppeling van de
immuniteit bepleit. Als een belangrijke gedachte achter de immuniteit wordt wel
het beginsel van de machtenscheiding gezien; de strafrechter behoort niet te tre-
den in de beoordeling van het handelen van het bestuur. Als de leidinggever wel
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218. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 21.
219. Kamerstukken II 1975/76, 13 655, nr. 3, p. 21.
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rechtelijke rechtspersonen nooit echt problematisch geweest – art. 51 Sr maakt ook geen onder-
scheid naar de aard van de rechtspersoon – maar: ‘Wel omstreden is of de overheid, hoezeer
formeel strafbaar, voor haar laakbare gedrag strafrechtelijk vervolgd kan worden (...).’

HOOFDSTUK 6



kan worden vervolgd zal de strafrechter zich uiteindelijk toch (indirect) uitlaten
over het bewuste optreden. In deze zin concludeerde A-G Van Dorst voor het
(hierna te bespreken) Pikmeer I-arrest. Van Dorst zou die immuniteit ook willen
laten gelden voor het eigen daderschap van die personen. De leidinggever valt,
zelfs wanneer deze alle bestanddelen van het strafbaar feit heeft vervuld, ook
onder de immuniteit, mits het feit door de rechtspersoon wordt gedekt. In dat
geval is er volgens de A-G naast de bestuursrechtelijke middelen geen behoefte
aan strafrechtelijk optreden. Van Strien zou deze immuniteit tevens willen laten
gelden voor anderen dan ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van de
overheid, immers ook dan staat het handelen van de publiekrechtelijke rechtsper-
soon impliciet ter beoordeling.222 Het is echter de vraag of deze opvattingen wel
stroken met het hiervoor vermelde uitgangspunt van de wetgever bij de invoering
van art. 51 Sr, namelijk dat vervolging wegens eigen daderschap (plegen, deelne-
men) niet is uitgesloten.

6.5.2 Het Pikmeer I-arrest: gekoppelde immuniteit

Het Pikmeer I-arrest

De Hoge Raad heeft in het Pikmeer I-arrest het standpunt van zijn A-G deels
gevolgd door te beslissen dat in geval van immuniteit van de publiekrechtelijke
rechtspersoon de opdrachtgever of feitelijke leidinggever evenmin vervolgbaar
is.223 In tegenstelling tot A-G Van Dorst acht de Hoge Raad – in lijn met de bedoe-
ling van de wetgever – vervolging van de functionaris voor eigen daderschap ech-
ter wel mogelijk. 

In casu had de Gemeente Boarnsterhim (tezamen met de Grondmij NV) ver -
ontreinigde baggerspecie afkomstig uit de Groundaem zonder vergunning in het
Pik meer gebracht. Onder andere werd gemeenteambtenaar Tjitske K. vervolgd
voor (onder meer) feitelijke leiding geven aan de gepleegde strafbare feiten. In
hoger beroep is het beroep van de verdachte op niet-ontvankelijkheid van het OM
verworpen (r.o. 7.2): 

‘Indien de gemeente B. strafrechtelijk niet kan worden vervolgd, neemt dit
niet weg dat zij strafbare feiten kan plegen en dat degene die feitelijke leiding
heeft gegeven aan de verboden gedragingen daarvoor kan worden vervolgd.’ 

Deze overweging kan de toets in cassatie niet doorstaan. De Hoge Raad over-
weegt:

‘6.2. Het Hof heeft veronderstellenderwijs aangenomen dat de Gemeente
strafrechtelijk niet kan worden vervolgd. Kennelijk is het Hof tot die veron-
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derstelling gekomen omdat het ervan is uitgegaan dat de Gemeente de veron-
treinigde baggerspecie in het Pikmeer heeft gebracht in haar hoedanigheid van
openbaar lichaam als bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Grondwet en ter behar-
tiging van een aan haar als zodanig opgedragen bestuurstaak. Een en ander
dient dan ook in cassatie eveneens als uitgangspunt te worden genomen.
6.3. Het middel stelt de vraag aan de orde of het onder 6.2. vermelde uit-
gangspunt meebrengt dat ook de verdachte als degene die aan de gedraging
van de Gemeente feitelijke leiding heeft gegeven, niet strafrechtelijk kan wor-
den vervolgd. Die vraag moet bevestigend worden beantwoord.
6.4 Indien een rechtspersoon een strafbaar feit begaat kan de strafvervolging
ingevolge art. 51, tweede lid, Sr worden ingesteld en kunnen de in de wet
voorziene straffen en maatregelen, indien zij daarvoor in aanmerking komen,
worden uitgesproken tegen 1. die rechtspersoon, dan wel 2. tegen hen die tot
het feit opdracht hebben gegeven en tegen hen die aan de verboden gedraging
feitelijke leiding hebben gegeven, dan wel 3. tegen de onder 1 en 2 genoem-
den tezamen.
De vervolgbaarheid van de onder 1 en die van de onder 2 genoemden zijn zo
nauw met elkaar verbonden dat de omstandigheid dat de rechtspersoon zelf
niet vervolgd kan worden omdat deze een openbaar lichaam in de zin van
hoofdstuk 7 van de Grondwet is en optreedt ter vervulling van een in de wet
opgedragen bestuurstaak, meebrengt dat een strafvervolging evenmin kan
worden ingesteld tegen ambtenaren en arbeidscontractanten in dienst van het
openbaar lichaam indien dezen in die hoedanigheid ter uitvoering van die
bestuurstaak opdracht hebben gegeven tot of feitelijk leiding hebben gegeven
aan de verboden gedraging als bedoeld in art. 51, tweede lid, onder 2, Sr.’

De Hoge Raad vernietigt vervolgens het arrest van het hof en wijst de zaak terug
naar de economische kamer van het Hof Leeuwarden en geeft het hof nog een
opdracht mee. In r.o. 7.2 merkt de Hoge Raad op dat het hof na terugwijzing dient
vast te stellen of de onder r.o. 6.2 bedoelde veronderstelling juist is en dat, als dat
zo is, dit de mogelijkheid onverlet laat dat de verdachte uit hoofde van eigen
daderschap wordt veroordeeld.

Deze principiële uitspraak van de Hoge Raad heeft in de literatuur, politiek en
media veel ophef veroorzaakt. De kritiek betreft vooral de onder omstandigheden
onschendbare positie van decentrale overheden. Het in de jurisprudentie uitge -
kristalliseerde onderscheid blijkt niet langer onverdeelde steun in de maat schappij
te genieten. Voor een beschrijving van deze discussie verwijs ik naar het vorige
hoofdstuk. Op deze plaats bespreek ik een aantal reacties op de in dit arrest ver-
leende immuniteit aan de opdracht- en feitelijke leidinggevers. 

De belangrijkste bezwaren tegen de immuniteitsregel zijn door ’t Hart in zijn noot
in de NJ bij het Pikmeer I-arrest weergegeven.224 Volgens hem is de constructie
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juridisch gezien gewrongen, nu vervolging en bestraffing van leidinggevers niet
meer slechts afhankelijk zijn van het daderschap van de rechtspersoon maar ook
van de vervolgbaarheid. Ook Van Strien heeft zich kritisch uitgelaten over deze
koppeling tussen daderschap en vervolgbaarheid. Het argument van de nauwe
verwevenheid is volgens haar niet steekhoudend, omdat de accessoriteitseis in het
algemeen beperkt wordt uitgelegd. De koppeling strookt bovendien niet met
andere jurisprudentie: volgens de Hoge Raad kan een feitelijke leidinggever van
een inmiddels ontbonden rechtspersoon (die niet vervolgbaar is) juist wel worden
vervolgd.225

Een ander bezwaar van ’t Hart tegen de koppeling is dat de constructie tot
incoherentie leidt, nu immuniteit alleen is verleend aan leidinggevers. Vervolging
op basis van eigen daderschap is immers nog wel mogelijk. De reden voor immu-
niteit is de nauwe verbondenheid van de feitelijke leidinggevers met de rechtsper-
soon, maar deze verbondenheid is niet minder nauw voor degenen die uiteindelijk
alle delictsbestanddelen zelf hebben vervuld. Evenals bij het beoordelen of
sprake is geweest van feitelijke leiding geven kan de strafrechter bij eigen dader-
schap verzeild raken in een (indirecte) beoordeling van het optreden van de
rechtspersoon/overheid zelf, vooral bij de beoordeling of sprake is van een straf -
uitsluitingsgrond (denk in het bijzonder aan afwezigheid van alle schuld, wettelijk
voorschrift ex art. 42 Sr en (onbevoegd gegeven) ambtelijk bevel ex art. 43 Sr).226

Door slechts immuniteit aan feitelijke leidinggevers toe te kennen, dreigt er dan
ook ongelijkheid te ontstaan, zo stelt ‘t Hart. Datzelfde geldt voor leidinggevers
die geen ambtenaar of arbeidscontractant zijn, maar van ‘buiten’ op privaat -
rechtelijke basis zijn opgetreden. Deze zijn eveneens van immuniteit uitgesloten.
Het standpunt van de Hoge Raad, dat nog wel vervolging mogelijk is wegens
eigen daderschap, lijkt volgens Hendriks bovendien niet te stroken met de bedoe-
ling van art. 51 Sr de organisatie of de leidinggevenden daarvan treffen.227 Ook
De Roos vindt het inconsistent om ter zake van immuniteit onderscheid te maken
tussen aansprakelijkheid op grond van art. 51 Sr en op grond van eigen dader-
schap; beslissend zou moeten zijn of de rechtspersoon het feit voor haar rekening
neemt. Er moet een duidelijke relatie kunnen worden gelegd tussen het handelen
van de feitelijke leidinggever en de wettelijke taak van de rechtspersoon, hoewel
zijns inziens uitdrukkelijke besluiten niet zijn vereist.228 Volgens Van Elst zou van
geval tot geval moeten worden bekeken of strafrechtelijke vervolging opportuun
is in plaats van immuniteit automatisch te verlenen.229

Mijns inziens is het – àls wordt uitgegaan van immuniteit (ik ben daarvan geen
voorstander, zie hoofdstuk 5) – verdedigbaar dat de Hoge Raad een koppeling
tussen vervolgbaarheid van rechtspersoon en leidinggevende heeft gemaakt. Als
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de reden voor immuniteit van de rechtspersoon (mede) is gelegen in de idee dat
de strafrechter niet behoort te oordelen over het handelen van de overheid in geval
sprake is van de uitoefening van een bestuurstaak (machtenscheiding), lijkt er
immers weinig ruimte om een natuurlijk persoon die feitelijke leiding heeft
gegeven aan het door de rechtspersoon begane strafbare feit wèl te vervolgen,
terwijl de rechtspersoon zelf zich vanwege de aard van de taak kan beroepen op
immuniteit.230 Indirect komt de beoordeling van het handelen van de overheid dan
toch op het bordje van de strafrechter terecht.231 De Hoge Raad lijkt hier met
‘nauwe verwevenheid’ op te doelen. Voor eigen daderschap ligt dit toch anders:
daar kán zich ‘verwevenheid’ voordoen, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Een
voorbeeld waarin van die verwevenheid wel sprake was, is te vinden in het arrest
van het Hof Arnhem inzake het beklag wegens niet-vervolging van overheden en
functionarissen voor de vuurwerkramp te Enschede (art. 12 Sv-procedure).232

Deze benadering lijkt ook overeen te stemmen met de bedoeling van de wetge ver;
in de MvT uit 1976 wordt namelijk opgemerkt dat vervolging voor eigen dader-
schap van een bestuurder niet is uitgesloten als alle bestanddelen van een bepaald
strafbaar feit bij hem aanwezig zijn. A contrario zou hieruit kunnen worden
afgeleid dat (ook) de wetgever van oordeel was dat niet op de grondslag van
opdracht of feitelijke leiding geven zou kunnen worden vervolgd. 

Het kabinet denkt over deze kwestie anders, getuige het concept-wetsvoorstel
dat hij in 2006 naar de Raad van State voor advies heeft gestuurd (dat in hoofd-
stuk 5 reeds kort is besproken en waaraan ik in 6.5.3 nog kort aandacht besteed).
Volgens het kabinet is het argument van de nauwe verbondenheid vooral op de
redactie van art. 51 Sr gebaseerd, dat ‘suggereert’ dat de aansprakelijkheid slechts
een afgeleide is van die van de rechtspersoon.233 Volgens het kabinet wijzen de
doelstellingen en de beginselen van het strafrecht evenwel in een andere richting:
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230. Zie ook Brants 2003, p. 11. Ik merk op dat indien de reden voor immuniteit echter vooral moet
worden gezocht in een argument van opportuniteit – namelijk dat correctie ook via andere ka -
nalen kan geschieden (zoals de MvT 1976 lijkt te doen) – een koppeling minder voor de hand
lijkt te liggen. De politieke en bestuurlijke controle zijn immers vooral gericht op correctie in
de organisatie (preventie en herstel).

231. Ik heb in het vorige hoofdstuk echter al aangegeven dat dit argument (machtenscheiding) mijns
inziens – mede gelet op de wijze waarop in het privaatrecht en bestuursrecht rechterlijke con-
trole op het overheidshandelen plaatsvindt – onvoldoende overtuigingskracht heeft en dus moet
worden verworpen.

232. Hof Arnhem 24 september 2002, LJN AE7956 (Vuurwerkramp Enschede), r.o. 19: ‘Het optre-
den van deze natuurlijke personen heeft geheel plaatsgevonden in de publieke sfeer en enig
eigenmachtig optreden is door klagers niet gesteld en overigens ook niet gebleken. In deze pro-
cedure is niet aannemelijk geworden dat de ambtenaren zich schuldig hebben gemaakt aan
strafbare feiten. Zij hebben slechts uitvoering gegeven aan door de wet aan de gemeente opge-
dragen taken. Ook als bewezen zou kunnen worden dat de ambtenaren als natuurlijk persoon
strafbare feiten hebben verricht, is het hof van oordeel dat het niet in het algemeen belang zou
zijn om hen te vervolgen. Voor zover de beslissing van de officier van justitie tot niet-vervol-
ging dus ook begrepen kan worden betrekking te hebben op de vervolging van de ambtenaren
als (fysieke) dader/medeplichtige is deze juist.’

233. Concept-wetsvoorstel, p. 5-7.
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‘Aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon staat in het strafrecht centraal, ook
bij strafbaar handelen dat in de sfeer van rechtspersonen plaatsvindt.’ Het kabinet
wijst er nog op dat onder meer ook de Commissie Roelvink de aansprakelijkheid
van natuurlijke personen, ambtsdragers en ambtenaren voorop stelt. Door in het
concept-wetsvoorstel te kiezen voor vervolgbaarheid van de opdrachtgevers en
feitelijke leidinggevers (en handhaving van de immuniteit van de publiekrech -
telijke rechtspersoon) worden deze aansprakelijkheden meer op één lijn gesteld
met strafrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van daderschap en deelneming;
het gelijktrekken van deze aansprakelijkheidsconstructies komt het kabinet
gelukkig voor: 

‘Er is geen reden om aansprakelijkheid van een ambtenaar als functioneel
pleger of uitlokker fundamenteel anders te beoordelen dan diens aansprake-
lijkheid als feitelijke leidinggever, zeker nu het feitelijk handelen dat door elk
van deze constructies bestreken wordt overlappingen kan vertonen.’234

Ik meen evenwel dat er wel zou moeten worden onderscheiden tussen (functio-
neel) plegen en deelneming enerzijds en opdracht en feitelijke leiding geven
anderzijds. Voor deze constructies gelden blijkens de hiervoor besproken recht-
spraak ook andere aansprakelijkheidsvoorwaarden. Opdracht of feitelijke leiding
geven is een specifieke aansprakelijkheidsgrondslag in geval strafbaar is gehan-
deld in het kader van een organisatie; de rechtspersoon is in dat geval de primai-
re dader. Op het concept-wetsvoorstel en de kwestie of de immuniteit alleen ten
aanzien van de opdracht- en feitelijke leidinggevers moet worden opgeheven, ga
ik in 6.5.3 verder in.  

Reikwijdte van de immuniteit voor functionarissen van decentrale overheden en
de staat

Het Pikmeer I-arrest heeft door de verwijzing door de Hoge Raad een vervolg
gekregen, dat uiteindelijk tot nog een tweede, zeer belangrijk arrest van ons hoog-
ste rechtscollege heeft geleid. Dit arrest is vooral van belang door de overwegin-
gen over de positie van de publiekrechtelijke rechtspersonen. Ten aanzien van de
vervolgbaarheid van leidinggevers zijn geen nieuwe regels geformuleerd. Wel is
het criterium voor immuniteit van decentrale overheden verscherpt, waardoor dit
arrest toch van grote betekenis is voor de aansprakelijkheidspositie van leiding-
gevers, immers als gevolg van het Pikmeer I-arrest zijn de immuniteit van de
rechtspersoon en leidinggever gekoppeld. Deze koppeling is in het tweede Pik -
meer-arrest gehandhaafd. Zie voor een uitgebreide bespreking van dit tweede
Pikmeer-arrest het vorige hoofdstuk. 

Doordat de immuniteit van openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van
de Grondwet sterk is ingeperkt, kunnen functionarissen van dergelijke organisa -

445

234. Concept-wetsvoorstel p. 7.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET STRAFRECHT 



ties eveneens minder snel een beroep op immuniteit doen. De vraag is nu waar de
grens voor immuniteit precies ligt? Het antwoord op deze vraag valt niet met ze -
kerheid uit het Pikmeer II-arrest af te leiden. De Hullu spreekt in zijn noot in de
NJ het vermoeden uit dat er nauwelijks ruimte zal overblijven voor immuniteit.235

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, blijkt uit na het Pikmeer II-arrest
gewezen rechtspraak dat de ruimte voor immuniteit door de rechter zeer beperkt
wordt opgevat.236 Ook de vraag wanneer er beroep op een rechtvaardi gingsgrond
mogelijk is, staat na het Pikmeer II-arrest nog open. Deze zal door de rechtspraak
moeten worden beantwoord.

In vergelijking met de positie van opdracht- en feitelijke leidinggevers bij decen-
trale overheden is de aansprakelijkheidspositie van opdracht- en feitelijke lei-
dinggevers bij onderdelen die onder de rechtspersoon staat ressorteren veel beter,
nu de staat ingevolge het Volkel-arrest nimmer kan worden vervolgd. Door de
koppeling in het Pikmeer I-arrest tussen vervolgbaarheid van rechtspersoon en de
opdracht- of feitelijke leidinggever, geniet de functionaris in dienst van een onder
de staat ressorterende eenheid (zonder rechtspersoonlijkheid) volledige immuni-
teit voor vervolging op basis van art. 51 Sr.237 Het Pikmeer II-arrest brengt hier-
in geen verandering nu de Hoge Raad in dit arrest in de volledige immuniteit van
de staat geen verandering heeft aangebracht. 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb besproken, was een inhoudelijke be -
oordeling door de strafrechter van het handelen van (onderdelen van) de staat en
daarmee ook van zijn (leidinggevende) functionarissen inzake de rampen in
Enschede en het cellencomplex te Schiphol-Oost als gevolg van deze rechtspraak
(Volkel en Pikmeer I) dan ook onmogelijk, hetgeen niet in overeenstemming lijkt
te zijn met de eisen die het EHRM in het Öneryildiz-arrest heeft geformuleerd.238

De op art. 12 Sv gebaseerde klacht tot niet-vervolging van de Gemeente En -
schede, de staat en een aantal van hun functionarissen is – zoals ook eerder be -
sproken – door het Hof Arnhem afgewezen. 

Ook inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost is geprobeerd om
via een beklagprocedure strafrechtelijke vervolging af te dwingen: een aantal
klagers (vrienden, familieleden en verwanten van de slachtoffers) heeft getracht
de oud-Ministers Donner van Justitie en Verdonk van Vreemdelingenzaken en
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235. De Hullu 1998, nr. 10.
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man). Het belast zijn met een algemene (exclusieve) bestuurstaak zoals de zorg voor de
brandweer brengt naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer mee, dat alle met die taak
samenhangende activiteiten ook als exclusieve bestuurstaken moeten worden aangemerkt, die
slechts door bestuursfunctionarissen kunnen worden verricht. In casu was de brandweerman
omgekomen tijdens een door de brandweer georganiseerde duiktraining. Zie voorts: HR 18
september 2007, NBStraf 2007, 364 (Lozen door Gemeente Zederik).

237. Wel kan een functionaris worden vervolgd op basis van eigen daderschap (plegen dan wel deel-
nemen), maar hieraan kleven eveneens de hiervoor genoemde bezwaren.

238. EHRM 30 november 2004, NJ 2005, 210, m.nt. EEA (Öneryildiz). Zie hierover nader hoofd-
stuk 5.
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integratie wegens schending van ambtsdelicten te laten vervolgen. De oud-minis-
ters zou volgens de klagers dood door schuld en medeplichtigheid aan het toe-
brengen van zwaar lichamelijk letsel kunnen worden verweten, doordat zij – zeer
kort samengevat – diverse internationale verdragen zouden hebben geschonden
(waaronder onmenselijke behandeling in de zin van art. 3 EVRM). Het Hof
’s-Gra venhage heeft zich op de voet van art. 76 RO en art. 13a Sv onbevoegd
verklaard en de zaak verwezen naar de Hoge Raad, omdat het in casu om de ver-
volging van ministers gaat. Voor ministers (en ook staatssecretarissen en ka -
merleden) geldt namelijk ingevolge art. 119 Gw in samenhang met art. 483 e.v.
Sv de bijzondere procedure van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid in geval
van schending van ambtsmisdrijven in functie gepleegd.239 Maar ook bij de Hoge
Raad hebben de klagers geen succes240: weliswaar dient de Hoge Raad te oorde-
len over door (oud)ministers beweerdelijk gepleegde ambtsmisdrijven, de op -
dracht tot vervolging kan ingevolge art. 119 Gw echter uitsluitend door het kabi-
net of de Tweede Kamer worden gegeven. Volgens de Hoge Raad is deze ex -
clusieve bevoegdheid niet in strijd met de betreffende internationale verdragen en
is deze bij de vorige Grondwetsherziening opnieuw afgewogen en gehandhaafd:

‘Daarbij is door de regering beklemtoond dat doordat de beslissing tot ver-
volging van de in art. 119 genoemde politieke ambtsdragers in handen van
politieke organen bij uitstek is gebleven (hetzij de regering, hetzij de Tweede
Kamer), recht wordt gedaan aan de omstandigheid dat de beoordeling van de
draagwijdte en de inhoud van ambtsmisdrijven van kamerleden, ministers en
staatssecretarissen in sterke mate een politiek karakter draagt. Daaraan werd
toegevoegd dat door de beslissing omtrent vervolging exclusief in handen te
laten van de regering of de Tweede Kamer, de betrokken ambtsdragers worden
beschermd tegen een op lichtvaardige gronden ingestelde vervolging.’

Uit de conclusie van A-G Langemeijer (nr. 1.3) kan worden opgemaakt dat het-
geen de ministers wordt verweten vooral ziet op hun verantwoordelijkheid voor
het handelen of nalaten van de staat voor en tijdens de ramp, namelijk: het niet
naleven van bouw- en brandveiligheidsvoorschriften bij de bouw en de inrichting
van het detentiecentrum, het ontbreken van voldoende getraind personeel in dit
detentiecentrum en het tekortschieten van redding en hulpverlening tijdens de
ramp, waaronder met name het niet tijdig vrijlaten van gedetineerden tijdens de
brand en het wederom insluiten van overlevenden terstond na de brand. Hieruit
blijkt dat aansprakelijkheid van de staat meer voor de hand zou liggen dan (al -
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239. Zie over de aansprakelijkheid van ministers en staatssecretarissen voor ambtsdelicten en de
daartoe te volgen bijzondere procedure uitgebreider: Broeksteeg 2004, hoofdstuk 4 en p. 309-
312, die ook andere gevallen bespreekt waarin is geprobeerd – maar zonder succes – deze pro -
cedure in te zetten tegen ministers persoonlijk. Zie voorts in kritische zin over deze procedure
o.a. Sikkema 2007, p. 411-439; Sikkema 2005, p. 105, 123, 151; De Wijkerslooth & Simonis
2004; Bovend’Eert 2002, p. 22-27 en Broeksteeg, Sikkema & Warmelink 2000.

240. HR 19 oktober 2007, LJN BA8454.
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leen) strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers. Het in het Volkel-arrest
genoemde stelsel van strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid en ambts-
misdrijven – één van de argumenten vóór immuniteit van de staat – bood dus geen
soelaas.241 Wel heeft de brand politieke gevolgen gehad: na publicatie van het rap-
port van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn Minister Donner van Justitie en
Minister Dekker van VROM afgetreden.242 In het licht van het Öneryildiz-arrest
kan worden betwijfeld of dit voldoende is, immers in geval van dodelijke slacht-
offers dient er volgens het hof een effectieve strafrechtelijke procedure te bestaan
teneinde de verantwoordelijken te kunnen vervolgen en bestraffen. Hieraan is in
casu niet voldaan.243

De aanhoudende kritiek op het onderscheid in vervolgingsmogelijkheden van
(functionarissen van) de staat, decentrale overheden en andere publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke rechtspersonen heeft de immuniteitskwestie op de politieke
agenda gezet en heeft ertoe geleid dat concrete stappen zijn gezet op weg naar een
wetswijziging. 

6.5.3 Opheffing van de immuniteit?

Advies van de Commissie Roelvink 

Naar aanleiding van de kritiek in de media, politiek en rechtsliteratuur op de vol-
ledige immuniteit van de staat heeft de minister aan een commissie onder voor-
zitterschap van Roelvink advies over deze kwestie gevraagd. De commissie heeft
in haar advies van 2002 een voorstel tot aanpassing van art. 51 Sr gedaan, dat
onder meer een belangrijke wijziging in de aansprakelijkheidspositie van lei-
dinggevers van alle publiekrechtelijke rechtspersonen behelst. Op het advies ben
ik in het vorige hoofdstuk uitgebreid ingegaan, waarnaar ik dan ook verwijs. Op
deze plaats besteed ik alleen nog aandacht aan de voorstellen van de commissie
over de positie van leidinggevenden. 

De commissie is van oordeel dat de in het Pikmeer I-arrest aan leidinggeven-
den van publiekrechtelijke rechtspersonen toegekende immuniteit zou moeten
worden opgeheven. In de wet zou moeten worden vastgelegd dat de onder om -
standigheden aan de rechtspersoon (dan wel een organisatorische eenheid van de
staat) toegekende immuniteit niet in de weg staat aan vervolging van degenen die
feitelijke leiding aan of opdracht tot het strafbare feit hebben gegeven.244 Indi -
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241. Brants & De Lange (1996, p. 67) stellen dat de ambtsdelicten en de strafrechtelijke ministeriële
verantwoordelijkheid onvoldoende compenseren voor de strafrechtelijke immuniteit van de
overheid. Zie voorts in kritische zin over de procedure van de Wmv – onder meer omdat deze
leidt tot feitelijke immuniteit van ministers – o.a. Sikkema 2007, p. 418-426. 

242. Zie nader conclusie van A-G Langemeijer 1.1 voor het arrest.
243. De vervolging van de illegaal die door het weggooien van een brandende sigaret in de prul-

lenmand als directe veroorzaker van de brand kan worden aangemerkt, kan in dit verband na -
tuurlijk niet als voldoende worden beschouwd.

244. Ook Broeksteeg (2004, p. 378-379) bepleit een dergelijke ontkoppeling. Kritisch is Buruma
2003, p. 80-82.
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viduele aansprakelijkheid dient naar het oordeel van de commissie voorop te
staan voor die gevallen waarin aan de rechtspersoon immuniteit is toegekend, te
weten indien commune delicten zijn gepleegd.245 Bij deze delicten, waarbij
schuld in de zin van opzet of verwijtbaarheid centraal staat, ligt het volgens de
commissie meer in de rede (en is het veelal effectiever) om op zoek te gaan naar
individuele fouten en persoonlijke verwijtbaarheid dan schuld bij de rechtsper-
soon te construeren. Ik merk op dat het weliswaar lastig kan zijn schuld bij de
rechtspersoon te construeren, maar dat destijds juist uitdrukkelijk voor invoering
van corporatieve aansprakelijkheid is gekozen vanwege het feit dat soms alleen
de organisatie het (strafrechtelijk) verwijt kan worden gemaakt. Er zijn niet altijd
natuurlijke personen te vinden die strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Bovendien ligt het in sommige gevallen meer in de rede om juist de
rechtspersoon en niet een individuele functionaris te vervolgen. Roef noemt in dit
verband de rampen in Enschede en Volendam als voorbeelden van gevallen
waarin de schuld eerder collectief en organisatorisch van aard is en acht dan ook
een beperking van de strafvervolging tot het ordeningsrecht onwenselijk.246 Ook
de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost in oktober 2005 is een sprekend
voorbeeld waarin de gemaakte fouten juist sterk verband houden met de wijze
van organisatie en bedrijfsvoering.

Voorts kan het door de commissie gesignaleerde gevaar van verwarring van
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke verantwoordelijkheid (bij vervolging van
publiekrechtelijke rechtspersonen voor commune delicten) ook optreden indien
individuele functionarissen worden vervolgd wegens feitelijke leiding geven (of
opdracht geven) aan een in de sfeer van de rechtspersoon gepleegd commuun
delict, terwijl die rechtspersoon immuniteit geniet. Voor aansprakelijkheid van de
leidinggevende op grond van art. 51 Sr dient immers het daderschap van de
rechtspersoon vast te staan. Weliswaar wordt er doorgaans bij die beoordeling vrij
gemakkelijk aan de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon voorbij
gegaan, niet is uitgesloten dat de rechter toch expliciet een oordeel dient te vor-
men over het daderschap van de (publiekrechtelijke) rechtspersoon, vooral bij de
beoordeling of er sprake is van een strafuitsluitingsgrond. Het gevaar bestaat dus
dat de rechter zich indirect toch buigt over vragen die primair behoren tot de poli-
tieke en bestuurlijke controle, hetgeen de commissie (kennelijk) niet wenselijk
acht. 

Een ander bezwaar van de commissie is dat de opheffing van immuniteit van
publiekrechtelijke rechtspersonen de aandacht van de bestuurlijke en politieke
controle naar het strafrecht kan doen verschuiven waardoor het strafrecht niet
langer ultimum remedium is. Dit is inderdaad niet ondenkbaar. Mijns inziens kan
echter evenmin worden uitgesloten dat – óók als alleen de immuniteit van de lei-
dinggevers wordt opgeheven – de aandacht zich vooral gaat richten op de vervol-
ging van de natuurlijke personen en dat politieke of bestuurlijke controle achter-
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245. Commissie Roelvink 2002, p. 30.
246. Zie Roef 2003b, p. 21. Zie ook Kamerstukken II 2007/08, 30 538, nr. 3, p. 9-10.
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wege blijft. Een oplossing lijkt dan ook vooral te moeten worden gezocht in een
terughoudend vervolgingsbeleid. 

Wetswijziging? 

Het voorstel van de commissie tot het loslaten van de koppeling tussen vervolg-
baarheid van de rechtspersoon en de functionaris is door het kabinet overgeno-
men. In het in het vorige hoofdstuk reeds besproken concept-wetsvoorstel van het
kabinet wordt uitgegaan van het handhaven van de immuniteit voor de staat en de
decentrale overheden, maar wordt de immuniteit van functionarissen van alle
publiekrechtelijke rechtspersonen op grond van art. 51 Sr (feitelijk leiding geven)
opgeheven. Volgens het kabinet volgt uit de omstandigheid dat de publiekrechte-
lijke rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer als dader van een strafbaar feit
wordt gezien niet dat de opdracht- en feitelijke leidinggevers immuniteit dienen
te genieten:

‘De wettelijke constructie van artikel 51 Sr suggereert dat deze aansprake-
lijkheid slechts een afgeleide is van die van de rechtspersoon; de doelstellin-
gen en beginselen van het strafrecht wijzen evenwel in een andere richting.
Aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon staat in het strafrecht centraal,
ook bij strafbaar handelen dat in de sfeer van rechtspersonen plaatsvindt.’247

In deze passage wordt mijns inziens onvoldoende erkend dat de rechtspersoon
inmiddels een volwaardige positie heeft ingenomen als rechtssubject in het straf-
recht.248 Dit is ook min of meer de kritiek die is terug te vinden in de MvT van
het in 2006 ingediende initiatiefwetsvoorstel.249 Het initiatiefwetsvoorstel voor-
ziet in een volledige opheffing van de immuniteit van overheden (zie hoofdstuk
5). Het mijns inziens belangrijkste bezwaar dat in de MvT tegen het door het
kabinet bepleite systeem is aangevoerd, is dat het strafbare feit vooral door de
wijze van organisatie of organisatiecultuur kan zijn veroorzaakt waardoor het
unfair en/of heel lastig kan zijn om individuen strafrechtelijk aansprakelijk te
stellen. In zo’n geval is het voorts – juist vanuit een oogpunt van preventie en/of
herstel van fouten binnen de organisatie en van de (effectiviteit van de) toepasse-
lijke sancties – de rechtspersoon die zou moeten worden gestraft en niet (alleen)
de individuele ambtenaar. De situatie kan dus bestaan dat er geen verantwoorde-
lijke(n) kunnen worden bestraft als de rechtspersoon immuniteit heeft. Dit lijkt
mij ook niet in overeenstemming met de eisen die het EHRM voor bepaalde situ-
aties heeft geformuleerd (Öneryildiz-arrest). Een ander bezwaar is dat het gevaar
bestaat dat door immuniteit van de rechtspersoon verhoudingsgewijs te snel en te
veel de aandacht zal komen te liggen bij de individuele functionarissen die fou-
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247. Concept-wetsvoorstel, p. 6.
248. Zie ook Kamerstukken II 2005/06, 30 538, nr. 3, p. 11-13; Sikkema 2006 en De Hullu 2006, p.

120.
249. Kamerstukken II 2005/06, 30 538, nr. 3, p. 12 en 2007/08, 30 538, nr. 7, p. 2.
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ten hebben gemaakt, terwijl het eigenlijk de organisatie is die het grootste verwijt
treft. Volgens De Hullu zou dit systeem van het kabinet neer kunnen komen op
een te sterke individualisering van collectieve verantwoordelijkheden.250 Voorts
mag niet uit het oog worden verloren dat overheden ook een groot voordeel kun-
nen genieten van het plegen van strafbare feiten. Dit was ook één van de redenen
voor de wetgever om in 1976 strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtsperso-
nen in het algemeen mogelijk te maken. Uit de in het vorige hoofdstuk besproken
arresten inzake het medeplegen van belastingfraude en valsheid in geschrifte door
een gemeente blijkt dat dit óók op kan gaan voor publiekrechtelijke rechtsperso-
nen.251

In het initiatiefwetsvoorstel wordt gekozen voor volledige opheffing van de
be staande immuniteiten. Deze weg dient mijns inziens te worden ingeslagen. Dit
neemt niet weg dat met de bijzondere positie van de overheid en de (leiding -
gevende) functionaris geen rekening kan (en moet) worden gehouden. De Hoge
Raad heeft in het Pikmeer II-arrest al gesteld dat dit kan geschieden bij de ver-
volgingsbeslissing door het OM, bij de beoordeling of sprake is van strafuitslui -
tingsgronden en bij het bepalen van de strafmaat.252 In het wetsvoorstel wordt
hiertoe ook voorgesteld een nieuw tweede lid toe te voegen aan art. 42 Sr, na -
melijk dat niet strafbaar is de ambtenaar of publiekrechtelijke rechtspersoon die
een strafbaar feit begaat dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van
een publieke taak bij wettelijk voorschrift opgedragen. 

6.6 Herstelmaatregelen

In het voorgaande ben ik ingegaan op de vraag onder welke omstandigheden een
leidinggevende functionaris als (functioneel) pleger, deelnemer of opdracht- of
feitelijke leidinggever kan worden aangemerkt en in welke omstandigheden er
voor functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen bijzondere regels gel-
den. Als eenmaal is vastgesteld dat sprake is van strafrechtelijke aansprakelijk-
heid253 van de (functioneel) pleger, de deelnemer en/of de opdracht- of feitelijke
leidinggever, dan kan c.q. kunnen aan deze sancties worden opgelegd. De be -
kendste en belangrijkste sancties zijn de vrijheidsstraf en de geldboete. In het
straf recht zijn er evenwel nog meer sancties te vinden. In het vorige hoofdstuk
ben ik al kort ingegaan op de (bijkomende) straffen en (voorlopige) maatregelen
uit het Wetboek van Strafrecht en de WED in verband met de sanctieoplegging
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250. De Hullu 2006, p. 120. Zie ook Roef 2003b, p. 20 en Buruma 2003, p. 82.
251. Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2006, LJN AU9253 en AU9261, bevestigd door HR 29 april

2008, NBStraf 2008/206 (Fraude Gemeente Etten-Leur).
252. Zie ook Sikkema 2006, par. 3.4 en Brants 2003, p. 12. Zie ook Keulen 2007, p. 145-147 die

een richtlijn voor het OM inzake de vervolging van ambtenaren bepleit, waarin uitgangspunt
zou moeten zijn dat vervolging – ook bij eigen daderschap – eerst aan de orde komt als de per-
soonlijke schuld van de ambtenaar of ambtsdrager er uit springt.

253. In de zin dat de delictsomschrijving is vervuld en er geen strafuitsluitingsgronden zijn.
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aan rechtspersonen. De (bijkomende) straffen hebben primair een punitief karak-
ter. De aldaar door mij besproken strafrechtelijke maatregelen beogen daarente-
gen een ongewenste situatie op te heffen.254 Zoals ik in de inleiding van dit boek
heb aangegeven wil ik in verband met de bespreking van de bestuurlijke herstel-
sancties in de hoofdstukken 7 en 8 ook kort aandacht schenken aan de vraag of in
het privaatrecht en het strafrecht de mogelijkheid bestaat om aan leidinggevenden
sancties op te leggen die een dergelijk herstelkarakter dragen indien de rechts-
persoon als primaire dader moet worden aangemerkt.255

Kan in geval een rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan of daarvan
wordt verdacht aan een leidinggevende functionaris een (herstel)maatregel wor-
den opgelegd? Ingevolge art. 51 Sr kunnen alle straffen en maatregelen uit het
wetboek, indien zij daarvoor in aanmerking komen, ook worden uitgesproken
tegen de opdracht- en feitelijke leidinggevers. In art. 6 WED is bepaald dat de in
de WED genoemde sancties kunnen worden opgelegd aan degene die het
economisch delict begaat. Volgens Van Woensel mag worden aangenomen dat
ook opdracht- en feitelijke leidinggevers een feit begaan, waardoor ook aan hen
de sancties en maatregelen uit de WED kunnen worden opgelegd.256

Welke (herstel)maatregelen komen voor toepassing in aanmerking? In de
eerste plaats kan worden gedacht aan de maatregel van art. 8 sub c WED (kort
gezegd: de verplichting tot herstel) en de voorlopige maatregelen genoemd in art.
28 lid 1 en 29 lid 1 sub d en e WED (bevel tot onthouden van bepaalde han-
delingen dan wel tot zorgdragen voor opslag van bepaalde voorwerpen).257 In de
literatuur en rechtspraak ben ik ten aanzien van deze maatregelen één geval
tegengekomen waarin oplegging aan leidinggevenden (natuurlijke personen)
expliciet aan de orde is geweest. In een noot van De Lange bij een vonnis van de
Rechtbank Assen uit 1999 wordt een uitspraak aangehaald van diezelfde recht-
bank, waarin (kennelijk) is beslist dat een maatregel, inhoudende de sanering van
een door de coöperatie aangekocht terrein, niet kon worden opgelegd aan de
voorzitter en secretaris/penningmeester (van die coöperatie) die als natuurlijke
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254. Zie ook Kooijmans 2002, p. 228-237.
255. Vermeld zij dat onder omstandigheden de bijkomende straf (dus geen maatregel) van art. 28

lid 1 Sr kan worden opgelegd, die juist functionarissen persoonlijk treft. Het gaat in deze bepa -
ling namelijk (onder andere) om de ontzetting uit het recht tot het bekleden van een ambt (sub
1) en de uitoefening van een bepaald beroep (sub 5). Zie hierover nader Mulder & Doorenbos
2002, p. 74.

256. Van Woensel 2006 (T&C Sr), art. 51, aant. 1 sub d, wijst in dit verband op de bedoeling van
de wetgever van 1881 alle personen die wegens hun betrokkenheid bij het delict kunnen wor-
den gestraft onder het begrip ‘begaan’ te brengen. 

257. Zie over deze maatregelen ook Keulen 1995, p. 208-213. Ook de maatregel schadevergoeding
van art. 36f Sr kan als een herstelsanctie worden aangemerkt, maar heeft niet primair als oog-
merk de naleving van rechtsnormen te bewerkstelligen. De schadevergoedingsmaatregel stemt
materieel overeen met de onrechtmatige daad en ziet dus op het bieden van compensatie; voor
toewijzing van de vordering dient dan ook aan de vereisten van de onrechtmatige daad te zijn
voldaan. Omdat de vaststelling niet altijd eenvoudig is, wordt deze maatregel in de praktijk niet
zo vaak toegepast.
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personen waren vervolgd voor schending van de Wet bodembescherming.258 Vol -
gens de rechtbank kon de maatregel in deze zaak uitsluitend aan de coöperatie en
niet aan de natuurlijke personen worden opgelegd. Onduidelijk is of de rechtbank
meent dat alleen in casu (gelet op de omstandigheden van dit geval) de maat regel
niet voor toepassing in aanmerking komt, of dat deze maatregel nimmer kan wor-
den opgelegd aan natuurlijke personen in dienst van een rechtspersoon. Deze laat-
ste uitleg strookt niet met de wettekst. Ook de Rechtbank Roer mond gaat in een
vonnis uit 2003 van een ruime uitleg uit, door te overwegen dat de tekst van art.
8 aanhef en onder sub c WED geen beletsel oplevert ook aan een uitlokker, mede-
pleger of medeplichtige de maatregel op te leggen.259 Mijns inziens kan aan dit
rijtje ook de opdracht- of feitelijke leidinggever worden toegevoegd. Het op -
leggen van een dergelijke maatregel aan leidinggevenden persoonlijk zou ook
effectief kunnen zijn, omdat zij vanwege hun zeggenschap over de activiteiten
van de rechtspersoon vaak in staat zullen zijn om aan de opgelegde verplich -
ting(en) te voldoen.260 Bovendien is het voor het opleggen van de maatregel dan
niet steeds nodig om óók de rechtspersoon te vervolgen.261 Opgemerkt zij nog dat
het resultaat dat in casu met de maatregel was beoogd (sanering), ook zou kun-
nen worden bereikt met bestuurlijke handhaving (bestuursdwang of dwang-
som).262 Deze sancties kunnen onder omstandigheden (ook) aan functionarissen
persoonlijk worden opgelegd (zie hoofdstuk 8).263 Bestuurlijke handhaving zal
gelet op de expertise van het bestuur(sorgaan) doorgaans te prefereren zijn en
afstemming tussen bestuur en OM in dergelijke zaken lijkt dan ook raadzaam.264

Ook de in art. 28 lid 1 en 29 lid 1 sub d en e WED genoemde voorlopige maat -
regelen – het bevel tot het onthouden van bepaalde handelingen respectievelijk
het bevel zorg te dragen dat voorwerpen worden opgeslagen en bewaard – lijken
zonder problemen op leidinggevenden te kunnen worden toegepast. 

Voor de stillegging (art. 7 sub c, art. 29 lid 1 sub a) en de onderbewindstelling
(art. 8 sub b, 29 lid 1 sub b) geldt echter dat het moet gaan om de onderneming
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258. Rb. Assen 10 februari 1999, M en R 1999, 99, m.nt. De Lange. Zie hierover ook Visser 2002,
p. 250-253.

259. Rb. Roermond 30 juli 2003, NJ 2003, 562. In casu is een natuurlijk persoon veroordeeld voor
schending van art. 82 (oud) Wtk 1992. Uit het vonnis blijkt niet duidelijk of deze persoon al
dan niet in het kader van een rechtspersoon heeft gehandeld.

260. Voor het opleggen van de maatregel lijkt wel vereist dat de leidinggevende daadwerkelijk in
staat is om aan de opgelegde verplichting(en) te voldoen.

261. Uit de noot van De Lange maak ik op dat de officier van justitie in voornoemde zaak zich na
afwijzing van de eis door de rechtbank tot het treffen van een maatregel ex art. 8 sub b WED
jegens de voorzitter en de secretaris persoonlijk wel genoodzaakt zag alsnog vervolging in te
stellen tegen de coöperatie, hetgeen heeft geleid tot voornoemd vonnis uit 1999.

262. Zie ook Visser 2002, p. 252.
263. Onder het huidige recht zitten hieraan soms beperkingen indien sprake is van een kwaliteits-

delict. In de vierde tranche van de Awb wordt echter voorzien in een algemene grondslag voor
het opleggen van bestuurlijke sancties wegens opdracht of feitelijke leiding geven. Ik ga hierop
in de hoofdstukken 7 en 8 in, waarnaar zij verwezen. 

264. Visser 2002, p. 252-253. Zie over gecombineerde en integrale handhaving ook Blomberg 2007,
p. 188- 196 en Blomberg 1997, p. 101-104. 
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van de veroordeelde of verdachte (mijn curs.; SdV). Hieruit zou kunnen worden
afgeleid dat vereist is dat een dergelijke bijkomende straf of (voorlopige) maat -
regel slechts kan worden opgelegd aan de eigenaar-ondernemer. Dit is echter een
te beperkte uitleg, zo heeft de Hoge Raad in een arrest uit 2003 uitgemaakt. In
casu was aan één van de twee broers die samen een agrarische inrichting ex -
ploiteerden de bijkomende straf opgelegd. Met een beroep op de wetsgeschiede-
nis komt de Hoge Raad tot het oordeel dat de bijkomende straf van stillegging van
de onderneming niet alleen aan de eigenaar van de onderneming, maar ook aan
degene die het bedrijf in de onderneming uitoefende, kan worden opgelegd.265

Beperking tot de eigenaar van de onderneming zou de mogelijkheden tot hand-
having te veel uithollen. Er kunnen dus meer (rechts-)personen zijn die (samen)
het bedrijf in de onderneming uitoefenen. Het gaat er om wat moet worden
begrepen onder het uitoefenen van het bedrijf in de onderneming. Kan van een
bestuurder van een rechtspersoon worden gezegd dat deze het bedrijf in de on -
derneming (mede) uitoefent? Dit zal sterk afhangen van de omstandigheden van
het geval. De Rechtbank Amsterdam heeft deze vraag in een vonnis uit 1997
bevestigend beantwoord. Zij heeft de voorlopige maatregel van art. 29 lid 1 sub a
– algehele stillegging van de onderneming – namelijk niet alleen aan de
rechtspersoon zelf opgelegd maar ook aan de enig bestuurder-rechtspersoon
(Beheer BV).266 In geval in strijd wordt gehandeld met deze voorlopige maat -
regel, dan pleegt de bestuurder een zelfstandig economisch delict (art. 33
WED267). Als de (voorlopige) maatregel alleen aan de rechtspersoon is opgelegd,
kan de bestuurder overigens mogelijk worden vervolgd op grond van feitelijke
leiding geven aan het overtreden door de rechtspersoon van art. 33 WED. Dit kan
worden gezien als een meer indirect drukmiddel om ervoor te zorgen dat de
rechtspersoon de (voorlopige) maatregel naleeft.268

Geconcludeerd kan worden dat onder omstandigheden aan een (veroordeelde
of verdachte)269 leidinggevende (herstel)maatregelen kunnen worden opgelegd
voor strafbare feiten die de rechtspersoon (primair) heeft begaan. Gelet op het feit
dat hierover weinig (gepubliceerde) rechtspraak is, bestaat hieraan in de praktijk
kennelijk niet veel behoefte. Ten opzichte van de mogelijkheden van bestuurlijke
handhaving hebben sommige strafrechtelijke (herstel)maatregelen ook niet veel
extra’s bieden. Maar als bestuurlijke handhaving niet wordt toegepast of faalt,
kunnen de strafrechtelijke maatregelen (als ultimum remedium) worden ingezet
om het plegen van delicten te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan te her-
stellen.270 Bovendien zijn er (voorlopige) maatregelen die niet in het bestuurs -
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265. HR 20 mei 2003, NJ 2003, 510.
266. Rb. Amsterdam 10 juli 1997, NJ 1997, 697. Zie ook Keulen 1995, p. 188-189.
267. Zie over art. 33 WED nader Keulen 1995, p. 224 e.v.
268. Zie Hof Leeuwarden 19 oktober 2004, nr. 24-000054-04 (Oldenburger) en 24-000055-04 (Me -

taal handel Oldenburger), beide n.g. 
269. De leidinggevende dient uiteraard ook zelf als verdachte te kunnen worden aangemerkt (in ge -

val van het opleggen van een voorlopige maatregel) dan wel te zijn veroordeeld (bij een maat -
regel of bijkomende straf).

270. Zie ook Visser 2002, p. 252.
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recht voorkomen, zoals de onderbewindstelling en de stillegging van de onderne-
ming van de veroordeelde/verdachte. De leidinggevende functionaris kan in dit
verband ten slotte ook worden geconfronteerd met een vervolging op grond van
het opdracht- of feitelijke leiding geven aan het niet-naleven van een (voorlopige)
maatregel door de rechtspersoon (art. 33 WED).  

6.7 Conclusie

Een leidinggevende is pleger van een strafbaar feit, indien zijn gedrag overeen-
stemt met dat wat in de delictsomschrijving is omschreven. Gedrag kan bestaan
uit handelen of nalaten of een combinatie daarvan. Ook al zweeg de wet erover,
vroeger werd – vooral in de literatuur – er vanuit gegaan dat plegen zeer fysiek
moest worden opgevat. Alleen degene die feitelijk, fysiek was opgetreden kon als
pleger worden aangemerkt. 

Vooral ontwikkelingen op het terrein van het sociaal-economische recht
noopten echter tot een andere kijk op daderschap, omdat daar het optreden in een
bepaalde hoedanigheid of functie meer op de voorgrond kwam te staan. Met na -
me de rechtspraak heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen
op het terrein van het plegen. De rechter bleek namelijk bereid om de delicts -
omschrijvingen niet al te fysiek te interpreteren, maar juist te letten op wat
daaronder in het maatschappelijk verkeer wordt verstaan. Naast de fysiek hande-
lende werd onder omstandigheden ook de voor het strafbare feit verant woor -
delijke figuur als functioneel dader aangemerkt. Een meer functionele be nadering
maakt het vaststellen van daderschap wel lastiger dan een puur fysieke. Bij fysiek
daderschap gaat het erom dat de pleger de delictshandeling ook daadwerkelijk
eigenhandig heeft verricht, hetgeen vaak eenvoudig is vast te stellen. Het gedrag
van de functionele dader bestaat echter vaak uit een combinatie van handelen en
nalaten. 

Er is geen algemeen criterium te geven aan de hand waarvan in alle gevallen
het daderschap kan worden bepaald. Het gaat erom dat de concrete betrokkenheid
bij het delic tuele gebeuren zodanig is dat daarop in redelijkheid strafrechte lijke
aansprakelijkheid kan worden gebaseerd.271 Dit betekent dat per geval dient te
worden bekeken aan welke eisen het daderschap moet voldoen. Dit is een ca -
suïstische benadering van het daderschap. Komt het gedrag overeen met het
gedrag dat in de delictsomschrijving is beschreven? De factoren voor de vast-
stelling van daderschap zijn dan ook gelegen in de delictsomschrijving en de con-
crete omstandigheden. Dat betekent dat de aard van het delict en de strekking van
de regeling belangrijke factoren voor daderschap zijn. Deze kunnen met zich
brengen dat fysiek handelen (van anderen) voor de vervulling van de delicts -
omschrijving niet relevant is, zoals bij omissiedelicten (nalaten) of bij delicten die
een bepaalde toestand verbieden. Indien de delictsomschrijving bepaald handelen
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271. Knigge  1992a, p. 143.
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verbiedt, hangt het van de feitelijke omstandigheden af welke voorwaarden aan
het daderschap worden gesteld. Het kan zijn dat de functionaris rechtstreeks door
nalaten aan de delictsomschrijving voldoet. Het daderschap kan dan los van het
fysieke handelen van anderen worden vastgesteld. Indien de functionaris echter
wordt verweten het fysiek handelen van anderen (ondergeschikten) te hebben
bewerkstelligd, dienen – zo lijkt ook uit het Zijpe-arrest te volgen – de ijzer -
draadcriteria te worden ingezet om het daderschap vast te kunnen stellen. De cri-
teria beschikken en aanvaarden hebben tot gevolg dat naast de feitelijke macht tot
ingrijpen een bepaalde vorm van (objectieve) wetenschap vereist is om tot func-
tioneel daderschap te kunnen concluderen. 

Bij vergelijking van het vaststellen van het daderschap van natuurlijke perso-
nen met dat van rechtspersonen valt op dat bij het toeschrijven van het delictuele
gebeuren aan de rechtspersoon gebruik kan worden gemaakt van objectieve fac-
toren. Bij daderschap van natuurlijke personen zou de betrokkenheid bij het
delictuele gebeuren altijd een subjectief element moeten bevatten in de zin van
wetenschap of aanvaarden (in de nieuwe uitleg van de Hoge Raad). Voorts heeft
de Hoge Raad in het IJzerdraad-arrest uitdrukkelijk overwogen dat opzet ten
aanzien van enig delict(sbestanddeel) niet wordt toegerekend aan een natuurlijk
persoon. Het opzet (en ook de schuld) dient bij de natuurlijke persoon zelf aan-
wezig te zijn. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is gebleken, functioneert deze
eis bij rechtspersonen wat anders. Met name opzet is doorgaans een kwestie van
toerekenen. 

Naast functioneel plegen en deelnemen biedt het in art. 51 lid 2 Sr neergelegde
opdracht en feitelijke leiding geven een grondslag voor aansprakelijkheid van een
leidinggevende functionaris. De Hoge Raad heeft in de Slavenburg-jurispruden-
tie voorwaarden gegeven voor het op deze grond aannemen van aansprake-
lijkheid. Kort gezegd is vereist dat de functionaris de feitelijke macht heeft gehad
maatregelen ter voorkoming dan wel beëindiging te treffen, maar dit heeft nage-
laten, terwijl gezegd kan worden dat hij voorwaardelijk opzet heeft gehad op het
plaatsvinden van die verboden gedragingen. Het gaat daarbij om voorwaardelijk
opzet op de kern van het delict. Hier liggen twee verschillen met het functioneel
plegen als grondslag voor aansprakelijkheid. Verdedigd is dat functioneel plegen
onder omstandigheden ook kan worden aangenomen indien de functionaris culpa
kan worden verweten, terwijl voor feitelijke leiding geven voorwaardelijk opzet
nodig is. Aan de andere kant heeft de Hoge Raad in het IJzerdraad-arrest uit-
drukkelijk beslist dat opzet van een natuurlijke persoon nimmer aan een andere
natuurlijke persoon kan worden toegerekend; opzet dient altijd bij de functionaris
zelf te kunnen worden vastgesteld. Voor feitelijke leiding geven geldt echter dat
de functionaris slechts voorwaardelijk opzet op de kern van het delict behoeft te
hebben gehad. 

Opgemerkt zij dat er geen reden is om wegens de aard van de organisatie –
privaatrechtelijk of publiekrechtelijk – het functioneel daderschap (van natuur -
lijke personen) en het feitelijke leiding geven anders te behandelen. De voor-
waarden voor het aannemen van functioneel daderschap dan wel feitelijke leiding
geven zijn op dezelfde wijze toepasselijk in geval van een functionaris van een
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publiekrechtelijke rechtspersoon. In de jurisprudentie is evenwel aan leiding -
gevende functionarissen van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen een bij-
zondere positie toegekend. Indien de rechtspersoon immuniteit geniet, kunnen zij
evenmin op de grondslag van opdracht of feitelijke leiding geven worden ver -
volgd. Deze immuniteit laat overigens onverlet dat de functionaris wel op grond
van (functioneel) plegen of deelnemen aansprakelijk kan zijn. Vooral voor func-
tionarissen in dienst van een onderdeel van de staat dat geen eigen rechtsper-
soonlijkheid heeft, pakt deze gekoppelde immuniteit gunstig uit: nu de staat in -
gevolge het Volkel-arrest nimmer kan worden vervolgd, kunnen functionarissen
evenmin wegens opdracht of feitelijke leiding worden vervolgd. Voor functio -
narissen van decentrale overheden is de reikwijdte van de immuniteit na het
wijzen van het Pikmeer II-arrest in 1998 sterk ingeperkt. Uit de nadien gewezen
rechtspraak blijkt dat het Pikmeer II-criterium zeer beperkt moet worden uit-
gelegd. Op deze rechtspraak is in de literatuur, politiek en media evenwel kritiek
geleverd. De rampen in Enschede, Volendam en Schiphol-Oost hebben hieraan
bijgedragen, aangezien in deze zaken vanwege de in de rechtspraak ontwikkelde
immuniteitsleer geen vervolging kon worden ingezet. Hierdoor heeft de straf -
rechter in het geheel geen inhoudelijk oordeel kunnen geven over het handelen
en/of nalaten van de betreffende overheden en hun functionarissen. Betwijfeld
kan worden of dit in overeenstemming is met de eisen die het EHRM in dit soort
gevallen (dodelijke slachtoffers) stelt. 

Naar aanleiding van de aanhoudende kritiek is door de minister een com-
missie onder voorzitterschap van Roelvink ingesteld, die in het voorjaar van 2002
advies heeft uitgebracht. Dit advies bevat interessante voorstellen. Eén van de
voorstellen is om de koppeling met de vervolgbaarheid van de rechtspersoon los
te laten. Dit voorstel is door het kabinet inmiddels overgenomen in een concept-
wetsvoorstel dat in 2006 voor advies naar de Raad van State is gezonden. In dit
concept-wetsvoorstel wordt echter vastgehouden aan de bestaande immuniteits-
regels voor de decentrale overheden en voor de staat. Dit voorstel verdient geen
navolging, omdat er belangrijke bezwaren aan kleven. Het kan in de woorden van
De Hullu leiden tot een te sterke individualisering van collectieve verantwoor -
delijkheden. Ik ben voorstander van volledige opheffing van de bestaande immu-
niteit van overheden, zoals dat ook wordt beoogd in het in 2006 ingediende initi-
atiefwetsvoorstel. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb betoogd, is de belang-
rijkste reden om onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke
rechtspersonen ter zake van de strafrechtelijke vervolgbaarheid op te heffen reeds
te vinden in de MvT op art. 51 Sr: organisaties kunnen fouten maken, zonder dat
er verantwoordelijke natuurlijke personen zijn aan te wijzen die strafrechtelijk
kunnen worden aangepakt. Deze reden gaat evenzeer op voor publiekrechtelijke
rechtspersonen.272 De extra correctiemechanismen van staats- en administratief
recht waaraan de MvT refereert, zijn bovendien niet altijd effectief of worden
soms niet ingezet; zij kunnen dan niet de beoogde preventieve en herstelwerking
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hebben. Het strafrecht dient met andere woorden als noodzakelijke aanvulling op
de aanwezigheid van bestuurlijke en politieke controle teneinde ‘wetsconform
overheidshandelen’ te bewerkstelligen.273 Maar los daarvan kan soms – bijvoor-
beeld bij recidive door de betreffende overheid of vanwege de ernst van het feit
(Öneryildiz) – een bestraffende reactie gewenst of zelfs geëist zijn. In dat geval
zal overigens ook vaak persoonlijke aansprakelijkheid in beeld komen, maar het
is niet uitgesloten (met name bij culpose delicten) dat er geen natuurlijke perso-
nen kunnen worden gevonden aan wie een strafrechtelijk voldoende ernstig ver-
wijt kan worden gemaakt. Het is dan eigenlijk de organisatie waar de fout ligt en
daar moet dan ook in principe de straf worden gevoeld. Een andere belangrijke
reden voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden is dat aan de rechts -
persoon sancties en/of maatregelen kunnen worden opgelegd, die niet of op veel
minder effectieve wijze aan natuurlijke personen kunnen worden opgelegd. 

Geconcludeerd kan worden dat de bijzondere positie van de publiekrechtelijke
rechtspersoon en zijn leidinggevende functionaris niet tot uitdrukking moet
komen in het aannemen van immuniteit, maar dat met de bijzondere positie –
zoals ook door de Hoge Raad in het Pikmeer II-arrest overwogen – rekening zal
dienen te worden gehouden bij de beslissing tot vervolging (opportuniteitsbegin-
sel) en/of bij de beoordeling of sprake is van rechtvaardigingsgronden en bij de
strafmaat. Tot vervolging van de ambtenaar of ambtsdrager zou daarbij slechts in
de meer ernstige gevallen, waarbij zijn persoonlijke schuld in het oog springt274,
moeten worden besloten. Aan de (in de samenleving levende) behoefte tot
vergelding zal immers met de vervolging en bestraffing van de rechtspersoon zelf
doorgaans zijn voldaan.
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Deel IV

Bestuursrecht





Hoofdstuk 7

Aansprakelijkheid van rechtspersonen in het
bestuursrecht

7.1 Inleiding

Ter ordening van de maatschappij heeft de overheid voor allerlei maatschappelij-
ke en economische activiteiten bestuursrechtelijke regels gegeven.1 Deze regels
worden voornamelijk met bestuursrechtelijke en strafrechtelijke middelen ge -
handhaafd.2 Het belang van bestuursrechtelijke handhaving is in de loop der tijd
sterk toegenomen, doordat strafrechtelijke handhaving tekort bleek te schieten.3

Bestuursrechtelijke handhaving geschiedt door het uitoefenen van toezicht op de
naleving van de regels en het zonodig toepassen van sancties. De overheid heeft
de taak een voldoende niveau van naleving te verwerkelijken.4 Als blijkt dat de
regels niet worden nageleefd, dient de overheid op te treden om de geloofwaar-
digheid van haarzelf en de door haar gestelde regels te beschermen.5 De overheid
beschikt daartoe over een groot arsenaal aan bestuurlijke sancties, die grofweg
kunnen worden ingedeeld in zogenaamde herstelsancties (reparatoire sancties) en
bestraffende (leedtoevoegende) sancties.
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1. Het kabinet geeft in Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, nr. 67, p. 2, noot 4 een definitie
van wat het onder ordeningswetgeving verstaat: ‘de wetgeving die betrekking heeft op in ko -
mens- en vermogensafdrachten resp. die randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk ver -
keer. Ordeningswetgeving vormt een middel om – vaak in de tijd wisselende – overheids doel -
stellingen te verwerkelijken.’

2. Handhaving geschiedt in sommige gevallen ook door middel van tuchtrecht, denk aan de regels
die gelden voor vrije en medische beroepen. Privaatrechtelijke sancties kunnen bij de handha -
ving van bestuursrecht doorgaans slechts een beperkte rol spelen. Daarom is vooralsnog afge-
zien daarvoor een regeling in de Awb neer te leggen. Zie hierover het Voorontwerp Algemene
wet bestuursrecht vierde tranche 1999 (Voorontwerp Awb-IV), p. 92. De twee-wegenleer staat
veelal aan het gebruik door de overheid van privaatrechtelijke handhavingsmiddelen in de weg,
zie: HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393, m.nt. MS (Windmill); HR 18 februari 1994, NJ 1995,
718, m.nt. MS (Kabayel). Zie hierover ook Blomberg 1997, p. 101; Bröring 2005a, p. 8-11 en
Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 28-29.

3. Voorontwerp Awb-IV, p. 90-91.
4. Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, nr. 67, p. 4.
5. Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VI, nr. 67, p. 3. Zie ook Van Buuren, Jurgens & Michiels

2005, p. 1.



In hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht is een algemene regeling
ge geven voor de herstelsancties bestuursdwang en last onder dwangsom.6 Be -
stuurs dwang en dwangsom hebben tot doel een einde te maken aan een bestaan-
de illegale situatie. Onder bestuursdwang wordt volgens het bepaalde in art. 5:21
Awb verstaan ‘het door feitelijk handelen door of vanwege een bestuursorgaan
optreden tegen hetgeen in strijd met bij of krachtens enig wettelijk voorschrift
gestelde verplichtingen is of wordt gedaan, gehouden of nagelaten.’7 Aan toepas-
sing van bestuursdwang kleven soms echter praktische bezwaren, bijvoorbeeld
omdat er aan de feitelijke toepassing organisatorische en financiële risico’s ver-
bonden zijn.8 In plaats van bestuursdwang toe te passen, is daarom in art. 5:32
Awb aan het bestuursorgaan de mogelijkheid gegeven aan de overtreder een last
onder dwangsom op te leggen teneinde de reeds gepleegde overtreding ongedaan
te maken dan wel een herhaling of voortzetting daarvan te voorkomen. De
dwangsom is een indirecte sanctie: door financiële prikkels moet herstel van de
overtreding of verdere voorkoming van de overtreding worden bewerkstelligd. 

Bij de handhaving van sommige wetten kan het bestuursorgaan een bestraffen-
de sanctie inzetten. De bekendste bestraffende sanctie is de bestuurlijke boete.
Een bestuurlijke boete is een geldboete die door een bestuursorgaan – niet door
een rechter – wordt opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan boetes opgelegd door de
belastinginspecteur of de NMA. De bestuurlijke boete heeft tot doel de overtre-
der te bestraffen. De bestuurlijke boete wordt reeds lange tijd gebruikt om de
naleving van regels van belastingrecht en Europees recht af te dwingen. Sinds de
jaren negentig van de twintigste eeuw is de bestuurlijke boete echter ook op ande-
re terreinen – met name het economische ordeningsrecht – steeds vaker ingezet
teneinde de druk op de strafrechtelijke handhaving te verkleinen.9 Argumenten
als de geringe ernst van de overtredingen, massaliteit, vereiste specialistische des-
kundigheid voor handhaving en de wenselijkheid om reparatoire en bestraffende
handhaving in één hand te brengen, hebben bij het invoeren van de bestuurlijke
boete in verschillende wetten een rol gespeeld.10 Een algemene regeling van de
bestuurlijke boete ontbreekt echter nog in de huidige wetgeving; de bestuurlijke
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6. Deze bepalingen in de Awb – die per 1 januari 1998 in werking zijn getreden – zijn voorname -
lijk geïnspireerd door de regelingen van bestuursdwang en dwangsom die voorheen in afzon -
derlijke wetten waren neergelegd, namelijk in de Gemeentewet, de Provinciewet, de Water -
schaps wet en de Hinderwet. Zie: De Parlementaire geschiedenis van de Algemene wet be -
stuursrecht, Derde Tranche, 1998, p. 307.

7. Bestuursdwang biedt de overheid de mogelijkheid om op zeer korte termijn zelf een einde te
maken aan de illegale situatie. De snelheid en effectiviteit van deze sanctie is de reden dat
inmiddels een wijziging van de Warenwet bij de Tweede Kamer is ingediend, waarin de moge-
lijkheid tot toepassing van bestuursdwang wordt uitgebreid tot de gehele Warenwet: Kamer -
stukken II 2007/08, 31 262, nr. 1-8. 

8. Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 2; Rogier 2006, p. 85; Blomberg 1997, p. 98-99.
9. Zie bijvoorbeeld de Mededingingswet, de Wet administratieve handhaving verkeersvoorschrif -

ten, de Telecommunicatiewet. Zie over de voordelen van de bestuurlijke boete: Van Buuren
1998, p. 60.

10. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 117-118. Zie ook reeds Voorontwerp Awb-IV 1999,
p. 94-95. Zie voorts Bröring 2005a, p. 33-34.
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boete is alleen in bijzondere wetten te vinden en daar bovendien op verschillende
wijzen geregeld.11 Deze situatie zal wijzigen, als de vierde tranche van de Awb in
werking treedt. Het wetsvoorstel Awb-IV ligt inmiddels bij de Eerste Kamer.12

Hierin is een algemene regeling voor de bestuurlijke boete opgenomen, waardoor
meer eenheid en vereenvoudiging wordt bewerkstelligd.13 Voorts brengt de vier-
de tranche enkele wijzigingen in de huidige regeling voor de bestuurlijke dwang-
som en bestuursdwang aan en is een nieuwe algemene afdeling met algemene
bepalingen voor de handhaving opgenomen.14 In deze nieuwe afdeling staat bij-
voorbeeld een bepaling – art. 5.0.2 (5:2) Awb-IV – waarin algemene begrippen
als bestuurlijke sanctie, herstelsanctie en bestraffende sanctie zijn omschreven. 

De bestuurlijke sancties bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke
boete zijn voor het onderzoek interessant, omdat leidinggevende functionarissen
van rechtspersonen wegens toepassing van deze instrumenten in hun privéver-
mogen kunnen worden getroffen voor illegale situaties die betrekking hebben op
de rechtspersoon.15 De grondslag voor persoonlijke aansprakelijkheid ligt in het
aanmerken van de functionaris als ‘overtreder’ van de bepaling die de overheid
wil handhaven. Art. 5:25 Awb bepaalt dat de kosten verbonden aan de toepassing
van bestuursdwang in beginsel kunnen worden verhaald op de overtreder. Een last
onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder die het in zijn
macht heeft een einde te maken aan de illegale situatie. Indien geen gevolg wordt
gegeven aan de last, wordt een dwangsom verbeurd. Een bestuurlijke boete kan
eveneens alleen aan de overtreder worden opgelegd. Belangrijke vraag voor de
be oordeling van de aansprakelijkheid van (leidinggevende) functionarissen is
derhalve hoe het begrip overtreder in het bestuursrecht precies moet worden be -
grepen: wanneer kan een functionaris (eveneens) als overtreder worden aange-
merkt als de rechtspersoon (primair) een bestuursrechtelijke norm heeft geschon-
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11. De boete is onder meer te vinden in het sociaal verzekeringsrecht, het belastingrecht, de Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschriften, de Wet arbeid vreemdelingen, de Arbeids -
omstandighedenwet en de Mededingingswet. Zie voor een volledig overzicht (per 28 januari
2007) van de 69 wetten waarin een bevoegdheid tot het opleggen van een boete is opgenomen
de bijlage bij Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. C.

12. Het (gewijzigde) wetsvoorstel is op 3 juli 2007 bij de Eerste Kamer ingediend. Inwer king -
treding staat gepland op 1 januari 2009.

13. Zie ook Bröring 2005a, p. 33. De regeling van de bestuurlijke boete wordt neergelegd in hoofd-
stuk 5, titel 4 Awb. Art. 5.4.1.1 (5:40) lid 1 definieert de bestuurlijke boete als ‘de bestraffen-
de sanctie, inhoudende een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom.’

14. Het wetsvoorstel Awb-IV voegt naast regels over bestuurlijke handhaving regels toe aan de
Awb over bestuursrechtelijke geldschulden en attributie van bestuursbevoegdheden aan amb-
tenaren. Op 24 augustus 2007 is de Aanpassingswet vierde tranche Awb bij de Tweede Kamer
ingediend (Kamerstukken II 2007/08, 31 124), waarin een groot aantal bijzondere wetten wordt
aangepast aan de Awb-IV. Inwerkingtreding hiervan staat ook op 1 januari 2009 gepland. 

15. Andere bestuurlijke sancties zijn bijvoorbeeld de intrekking van een begunstigende beschik-
king, de bestuurlijke waarborgsom, de uitsluiting, de maatregel (in sociale zekerheidsrecht) en
de disciplinaire straf (in ambtenarenrecht). Zie Voorontwerp Awb-IV, Den Haag 1999, p. 91.
Zie voor een beschrijving van de verschillende bestuurlijke sancties ook Rogier 2006, p. 57-
73; Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 430-431.
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den? Welke criteria zijn daarvoor in de wet en/of jurisprudentie te vinden? En
brengt invoering van het wetsvoorstel Awb-IV hierin nog enige verandering?
Naast de beantwoording van de vraag onder welke voorwaarden ‘overtreder-
schap’ van een (rechts-)persoon kan worden aangenomen, wordt in het onderha-
vige en het volgende hoofdstuk ingegaan op de mogelijkheden tot het opleggen
van bestuurlijke sancties aan ‘de overheid’ en haar (leidinggevende) functionaris-
sen. Het opleggen van bestuurlijke boeten aan publiekrechtelijke rechtspersonen
blijkt namelijk vragen op te roepen, die verband houden met de discussie die in
het strafrecht wordt gevoerd over de immuniteit van overheden. Tijdens de parle-
mentaire behandeling van het wetsvoorstel Awb-IV is dit uitgebreid aan de orde
geweest. De te beantwoorden vraag is of ‘de overheid’ onder omstandigheden
thans (in de huidige rechtspraak) en/of in het toekomstige recht een bijzondere
positie toekomt ten aanzien van het opleggen van bestuurlijke sancties en zo ja,
of dit wel gerechtvaardigd is.

Hierna wordt eerst een korte schets gegeven van de meer algemene voorwaar-
den die worden gesteld aan het opleggen van bestuurlijke sancties. Voor een uit-
gebreide bespreking van de (voorwaarden voor het opleggen van) bestuurlijke
sancties verwijs ik naar andere literatuur.16 In de tweede plaats wordt ingegaan op
de vraag wanneer een rechtspersoon als dader – in de terminologie van de Awb:
‘overtreder’ – kan worden aangemerkt. De mogelijkheid tot het opleggen van be -
stuurlijke sancties aan functionarissen persoonlijk wordt in het volgende hoofd-
stuk besproken. Vervolgens wordt in het onderhavige hoofdstuk de positie van
publiekrechtelijke rechtspersonen belicht: kan aan deze rechtspersonen een be -
stuurlijke sanctie worden opgelegd en worden deze op gelijke wijze als privaat-
rechtelijke rechtspersonen als overtreders aangemerkt? In het volgende hoofdstuk
worden de gevolgen van een eventuele verschillende behandeling voor de positie
van functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen besproken. Het hoofd-
stuk wordt afgesloten met een conclusie. Opgemerkt zij ten slotte dat in het navol-
gende de regeling van de bestuurlijke handhaving uit het wetsvoorstel Awb-IV
wordt betrokken. Ik beperk de bespreking van dit wetsvoorstel voornamelijk tot
de onderwerpen ‘overtrederschap’, de bestuurlijke boete en de kwestie van immu-
niteit van overheden. De definitieve nummering wordt tussen haken vermeld. 

7.2 Voorwaarden voor het opleggen van bestuurlijke sancties 

Inleiding; definities en onderscheid tussen herstelsancties en bestraffende
sancties

In deze paragraaf wordt een korte schets gegeven van de voorwaarden voor het
opleggen van de voor het onderzoek belangrijkste bestuurlijke sancties: de (last
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16. Zie o.a. vooral de monografieën over de bestuursdwang en dwangsom en over de bestuurlijke
boete van Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005 respectievelijk Bröring 2005a; Van Wijk/
Konijnenbelt & Van Male 2005, hoofdstuk 10 en Rogier 2006, p. 55-86.
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onder)17 bestuursdwang, de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete. Be -
stuursdwang en dwangsom zijn zogenaamde herstelsancties, de bestuurlijke boete
is een bestraffende sanctie. In de Awb is als gezegd thans alleen een algemene
regeling gegeven voor de bestuursdwang (afdeling 5.3) en voor de last onder
dwangsom (afdeling 5.4); een algemene regeling voor de bestuurlijke boete ont-
breekt nog. Dat wordt anders als de vierde tranche Awb wordt ingevoerd. In het
wetsvoorstel Awb-IV zijn de bepalingen voor de bestuursdwang en de dwangsom
in titel 5.3 samengebracht en is in titel 5.4 een algemene regeling voor de bestuur-
lijke boete opgenomen. 

Voorts is in het wetsvoorstel Awb-IV een nieuwe titel 5.1 geïntroduceerd,
waarin algemene bepalingen voor de bestuurlijke handhaving zijn opgenomen. In
deze titel zijn in art. 5.0.2 (5:2) lid 1 Awb-IV definities gegeven van de begrippen
bestuurlijke sanctie, herstelsanctie en bestraffende sanctie. Een bestuurlijke sanc-
tie is ingevolge lid 1 sub a ‘een door een bestuursorgaan wegens een overtreding
opgelegde verplichting of onthouden aanspraak’, een herstelsanctie is ‘een be -
stuurlijke sanctie die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of
beëindigen van een overtreding, tot het voorkomen van herhaling van een over-
treding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtre-
ding’. Door toepassing van bestuursdwang kan het bestuursorgaan door feitelijk
optreden zelf een eind maken aan de overtreding als de last tot herstel van de
overtreding niet (tijdig) wordt uitgevoerd (art. 5:21 Awb-IV). In geval van een last
onder dwangsom ontstaat voor de overtreder de verplichting tot betaling van een
geldsom als hij niet (tijdig) aan de last tot herstel van de overtreding voldoet (art.
5:31d Awb-IV). In beide gevallen wordt de aangeschrevene dus in beginsel eerst
de gelegenheid gegeven om de overtreding te herstellen (ook wel begunstigings-
termijn genoemd, zie ook art. 5:24 lid 4 en 5 respectievelijk art. 5:32 lid 5 Awb).
Dit ligt anders voor de bestuurlijke boete. In art. 5.0.2. (5:2) lid 1 sub c is de
bestraffende sanctie omschreven als ‘een bestuurlijke sanctie voor zover deze
beoogt de overtreder leed toe te voegen.’ De bestraffende sanctie is een bestuur-
lijke boete als sprake is van een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van
een geldsom, zo valt uit art. 5.4.1.1 (5:40) lid 1 Awb-IV op te maken.18 Ten slot-
te bepaalt art. 5.0.2 (5:2) tweede lid Awb-IV dat geen bestuurlijke sanctie is de
enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen. 
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17. De terminologie is voor de bestuursdwang in de vierde tranche van de Awb aangepast aan die
gebruikt wordt voor de last onder dwangsom: Kamerstukken II 2003/04, 20 702, nr. 3, p. 100-
101, 105. In deze nieuwe terminologie wordt beter uitgedrukt dat er twee elementen zijn
verbonden aan het opleggen van de sanctie: de last tot herstel van de overtreding en een
verplichting die intreedt als deze last niet wordt nageleefd, zie art. 5:21 Awb-IV. Hoewel met
deze terminologische wijziging geen materiële wijziging ten opzichte van het huidige recht is
beoogd, is het voorstel door sommigen bekritiseerd: zie o.a. Jurgens & Michiels 2005, p. 1092-
1093. Zie de reactie hierop van Konijnenbelt 2005, p. 1518-1519.

18. Er zijn veel meer bestraffende sancties dan de bestuurlijke boete. Zie voor een beschrijving van
een aantal van deze bestraffende sancties Bröring 2005a, p. 51-60, met verdere verwijzingen
naar literatuur en rechtspraak.
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Het onderscheid tussen herstelsancties en bestraffende sancties is gelegen in
het primaire doel van de sanctie, kort gezegd herstel van de overtreding versus
bestraffing van de overtreder. Op zich zegt dit verschil in doel overigens niets
over de zwaarte (het effect) van de sanctie zoals de overtreder die (dat) ervaart;
ook een herstelsanctie kan namelijk voor de overtreder ingrijpende gevolgen heb-
ben.19 Ook is van belang op te merken dat een sanctie soms een gemengd karak-
ter kan hebben.20 Dit gemengde karakter blijkt ook uit de definitie die in art.
5.0.2. (5:2) lid 1 sub c Awb-IV van het begrip bestraffende sanctie is gegeven,
namelijk: ‘een bestuurlijke sanctie voor zover (mijn curs.; SdV) deze beoogt de
overtreder leed toe te voegen.’21

Het verschil tussen herstelsancties en bestraffende sancties is onder meer van
belang in verband met de mogelijkheid tot samenloop van sancties: art. 5.0.6
(5:6) Awb-IV verbiedt het cumulatief opleggen van herstelsancties, maar een
opgelegde herstelsanctie sluit het opleggen van een bestraffende sanctie niet uit.22

Het verschil tussen de aard van de sancties is ook bepalend voor de eisen die aan
het opleggen van de sancties worden gesteld.23 Zo is voor het opleggen van een
bestraffende sanctie (i.c. bestuurlijke boete) ex art. 6 EVRM vereist dat de over-
treder een verwijt kan worden gemaakt. In art. 5.4.1.2 (5:41) Awb-IV is dit expli-
ciet bepaald. Ik kom daarop hierna nog terug. Voorts is het onderscheid van
belang voor de vraag welke sanctie in een concreet geval kan worden opgelegd:
zo kan een herstelsanctie niet worden opgelegd als er niets te herstellen of te com-
penseren is.24

Wettelijke grondslag; legaliteitsbeginsel

De bevoegdheid tot het opleggen van bestuursdwang bestaat alleen indien zij uit-
drukkelijk bij of krachtens de wet is toegekend, zo volgt uit het bepaalde in art.
5:22 Awb. Voor de decentrale overheden is voor verschillende bestuurorganen een
algemene bestuursdwangbevoegdheid opgenomen in de Provinciewet, Gemeente -
wet en Waterschapswet (zie o.a. art. 122 Provw, art. 125 Gemw en art. 61 Water -
schapswet).25 Voor organen van de centrale overheid bestaat geen vergelijkbare
algemene regeling voor de toekenning van de bestuursdwangbevoegdheid.
Toekenning geschiedt in afzonderlijke (bijzondere) wetten.26 
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19. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 438, noemen het voorbeeld van de last onder
bestuursdwang tot het afbreken van een huis dat zonder bouwvergunning is gebouwd. Zie ook
Bröring 2005a, p. 40-42, die nog andere (neven)functies van de sancties vermeld, zoals
speciale preventie en voor de boete ook generale preventie.

20. Zie Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 8.
21. Zie Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 4, p. 14. Zie ook Michiels & De Waard 2007, p. 21-

22 en hoofdstuk 3.
22. Zie bijvoorbeeld ABRvS 11 februari 2000, Rawb 2000, nr. 83.
23. Zie verder Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 439 e.v. Zie over het onderscheid tus-

sen herstelsancties en punitieve sancties ook: Albers 2001, p. 1157-1162.
24. Rogier 2006, p. 56.
25. Zie hierover nader Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 34-39.
26. Zie hierover in kritische zin: Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 39-40.
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Ook voor de dwangsombevoegdheid geldt dat een wettelijke basis is vereist.
In geval een bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang bestaat, is het inge-
volge art. 5:32 Awb mogelijk om in plaats van bestuursdwang27 een last onder
dwangsom op te leggen. De dwangsombevoegdheid is dus gekoppeld aan de
bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang. Soms is echter een zelfstandi-
ge dwangsombevoegdheid in de wet opgenomen, zie bijvoorbeeld de Mede -
dingingswet (zie art. 56 lid 1 onder b Mw). 

Uiteraard dient ook de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke
boete een wettelijke basis te hebben (art. 7 EVRM).28 In een kleine zeventig bij-
zondere wetten is de bevoegdheid inmiddels neergelegd. Gelet op het karakter
van de bestuurlijke boete – leedtoevoeging – gelden voor de bestuurlijke boete
nog extra eisen; ik kom daarop hierna nog kort terug.

Met de invoering van de vierde tranche van de Awb zal in art. 5.0.4 (5:4) lid
1 voor alle bestuurlijke sancties expliciet worden bepaald dat voor de bevoegd-
heid tot het toepassen daarvan een wettelijke basis is vereist. In het tweede lid is
voorts bepaald dat een bestuurlijke sanctie slechts kan worden opgelegd indien de
overtreding en de sanctie bij of krachtens een aan de gedraging voorafgaand wet-
telijk voorschrift zijn omschreven, met andere woorden: het verbod van terug-
werkende kracht van feit en sanctie (vgl. art. 7 EVRM, art. 15 IVBPR, art. 1 lid
1 Sr). 

Voorwaarden voor het opleggen van een last onder dwangsom, bestuursdwang
en bestuurlijke boete

Een bestuurlijke sanctie kan slechts worden opgelegd indien sprake is van de
(dreigende29) schending van een bestuursrechtelijke norm. Het bestuursrecht han-
teert daarbij een eigen terminologie: er wordt gesproken van ‘overtreding’ en
‘overtreder’. Het is van belang te zien dat het begrip overtreding in dit verband
een geheel andere betekenis heeft dan het begrip overtreding in het strafrecht:
daar wordt overtreding gebruikt om de lichtere strafbare feiten aan te duiden, als
tegenhanger van de misdrijven waarvoor opzet of schuld is vereist. In het be -
stuursrecht wordt het begrip overtreding echter gebruikt als synoniem van dader-
schap. In art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV wordt overtreding omschreven als ‘een gedra-
ging die in strijd is met het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.’
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27. Het zijn dan ook alternatieve sancties. Voor een meer uitvoerige beschrijving van de verschillen
tussen de beide sancties verwijs ik naar Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 7-18.

28. Omdat art. 66 Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) destijds in art. 66 (waarin is bepaald
voor de schending van welke bepalingen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd) niet art.
79 lid 1 vermeldde, heeft de ABRvS in een uitspraak uit 2004 geoordeeld dat het CBP niet
bevoegd was een boete op te leggen aan het college van B&W van de Gemeente Kampen
wegens schending van art. 79 lid 1 WBP: ABRvS 21 september 2005, JB 2005, 292, m.nt.
Overkleeft-Verburg, Gst.7242, nr. 193, m.nt. Albers (Kampen). Anders o.a.: Rb. Utrecht 9
augustus 2005, LJN AU0980. Thans is het artikel wel opgenomen in art. 66 WBP.

29. Sommige sancties kunnen ook preventief worden ingezet, zie hierna.
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Daaronder valt dus ook een gedraging in strijd met een aan een vergunning ver-
bonden voorschrift. Voorts is van belang op te merken dat geen sanctie kan wor-
den opgelegd als voor de overtreding een rechtvaardigingsgrond bestond. Dit is
voor het toekomstige recht gecodificeerd in art. 5.0.5 (5:5) Awb-IV. 

Slechts aan de overtreder kan een last onder dwangsom worden opgelegd en
alleen op hem kunnen de kosten van bestuursdwang worden verhaald. Het begrip
overtreder is voor het bestuurlijk sanctierecht dus een belangrijk begrip.
Overtreder is degene die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk schendt, zo
wordt in de jurisprudentie geleerd.30 In de vierde tranche Awb wordt het begrip
overtreder in art. 5.0.1 (5:1) omschreven als ‘degene die de overtreding pleegt of
medepleegt’. Deze definitie van het begrip overtreder zal ook gaan gelden voor
de bestuurlijke boete. Thans wordt in de bijzondere wetten, waarin de oplegging
van een bestuurlijke boete mogelijk is gemaakt, nogal eens gebruik gemaakt van
een andere terminologie; niet steeds wordt gesproken van ‘de overtreder’, maar
bijvoorbeeld van ‘degene die het beboetbaar feit heeft begaan’ of ‘de natuurlijke
persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend’ (zie
bijvoorbeeld art. 56 Mw en art. 32a Warenwet). De Aanpassingswet vierde tran-
che Awb beoogt de bijzondere wetten in overeenstemming te brengen met de
Awb, hetgeen zal leiden tot schrapping van dergelijke bepalingen.31 De bedoeling
is dat voortaan alleen nog wordt gewerkt met het begrip overtreder.

De vierde tranche leidt niet alleen tot terminologische wijzigingen. In art.
5.0.1. (5:1) Awb-IV wordt het medeplegen als nieuwe algemene grondslag voor
het opleggen van bestuurlijke sancties geïntroduceerd. Medeplegen komt thans
overigens al wel voor in enkele bijzondere wetten (zie bijvoorbeeld art. 18.1 Wet
milieubeheer (Wm) en art. 101 Zorgverzekeringswet). Aan de andere uit het straf-
recht bekende deelnemingsvormen – uitlokking, doen plegen en medeplichtig-
heid – bestaat volgens de ontwerper in het bestuursrecht geen behoefte.32 Voorts
wordt in het derde lid van art. 5.0.1 (5:1) vastgelegd dat bestuurlijke sancties in
geval van een overtreding door een rechtspersoon (ook) aan de opdracht- of fei-
telijke leidinggever(s) kunnen worden opgelegd.33 Deze wijziging betekent een
aanmerkelijk uitbreiding van de kring van mogelijk aansprakelijke personen in
het bestuurlijke sanctierecht.34 De opdracht- en feitelijke leidinggevers zijn zelf
geen (primaire) overtreders maar aan hen kan wel een bestuurlijke sanctie worden
opgelegd in geval de rechtspersoon een overtreding heeft begaan. Op de vraag
wanneer een rechtspersoon als overtreder kan worden aangemerkt, ga ik in de vol-
gende paragraaf nader in. De aansprakelijkheid van opdracht- en feitelijke lei-
dinggevers wordt in het volgende hoofdstuk besproken. 

468

30. Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 juni 1995, AB 1995, 582, m.nt. PvB (Geldrop)
31. Kamerstukken II 2006/07, 31 124, nr. 3, p. 25-26.
32. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79-80.
33. Kamerstukken II 2007/08, 31 124, nr. 8, p. 1 (Aanpassingswet vierde tranche Awb).
34. In de MvT wordt op p. 82 gesteld dat dit slechts een codificatie van het huidige recht betreft,

maar dit is niet juist, zie o.a. ook Bröring 2005a, p. 132-133. Ik kom hierop in het volgende
hoofdstuk uitgebreid terug.
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Een last onder dwangsom kan alleen worden opgelegd aan de overtreder als
hij het in zijn macht heeft de overtreding ongedaan te maken; hij moet aan de last
kunnen voldoen.35 Zou het vereiste van ‘in zijn macht hebben’ niet worden
gesteld, dan zou de last het effect van een boete hebben. Aan een gefailleerde kan
derhalve geen last onder dwangsom worden opgelegd, omdat deze ingevolge art.
23 Fw het niet meer in zijn macht heeft een einde te maken aan de overtreding.36

Ook aan de voormalige huurder of eigenaar van een pand die zonder bouwver-
gunning heeft gebouwd, zal geen last onder dwangsom kunnen worden opgelegd.
Wel kan bestuursdwang worden toegepast en kunnen de kosten daarvan op hem
worden verhaald. In geval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke
onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen uit de last onder dwangsom te vol-
doen, kan de overtreder ingevolge art. 5:34 Awb het bestuursorgaan verzoeken de
last op te heffen, de looptijd ervan op te schorten voor een bepaalde termijn of de
dwangsom te verminderen.

Toepassing van bestuursdwang is niet beperkt tot de overtreder. Ook anderen
die het in hun macht hebben de illegale situatie te beëindigen kunnen daarmee
worden geconfronteerd, zo blijkt uit art. 5:24 lid 3 Awb. De tekst van dit artikel is
in het wetsvoorstel Awb-IV iets aangepast en luidt: ‘De last onder bestuursdwang
wordt bekendgemaakt aan de overtreder, aan de rechthebbenden op het gebruik
van de zaak waarop de last betrekking heeft en aan de aanvrager.’ De kosten van
bestuursdwang kunnen echter alleen op de overtreder worden verhaald, zo volgt uit
het huidige en toekomstige art. 5:25 Awb(-IV). In uitzonderingsgevallen zal de
redelijkheid echter meebrengen dat de kosten niet op de overtreder kunnen worden
verhaald, zie het slot van art. 5:25 lid 1.37 Dit sluit ook aan bij de rechtspraak van
vóór de invoering van het huidige art. 5:25 Awb.38 Gedacht moet worden aan de
situatie dat de overtreder geen schuld heeft èn de bestuursdwang met name wordt
uitgevoerd vanwege het algemene belang.39 Ook de hoogte van de kosten moet bij
de afweging of zal worden verhaald in aanmerking worden genomen.40 Of de kos-
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35. Zie o.a. ABRvS (vz.) 19 november 1996, M en R 1997, 6, nr. 67; ABRvS (vz.) 27 novem ber
1996, M en R 1997, 6, nr. 68 (beide m.nt. Uylenburg) en ABRvS 28 april 1997, AB 1999, 43,
m.nt. Knijff. Zie ook Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 46.

36. Soms kan dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd aan de curator, zo heeft de
Afdeling in een uitspraak uit 1997 beslist waarin sprake was van faillissement van een rechts-
persoon: ABRvS 11 juli 1997, AB 1998, 268, m.nt. GJ. De Afdeling bepaalde dat de Wet
milieubeheer er van uit gaat dat de uit een vergunning voortvloeiende verplichtingen voor ieder
gelden die in een bijzondere gezagsverhouding tot de inrichting staat. In geval van faillisse-
ment is dat volgens de Afdeling de curator, ook als hij de onderneming niet voortzet. 

37. Zie toelichting op het huidige art. 5:25 Awb: Kamerstukken II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 156;
Parl. Geschiedenis Awb-III, p. 371.

38. ARRvS 23 augustus 1983, AB 1984, 17 en ABRvS 28 oktober 1996, AB 1997, 16.
39. ARRvS 23 augustus 1983, AB 1984, 17 (Kakkerlakken). Een sterke mate van betrokkenheid

van het algemeen belang is vereist; hieraan was niet voldaan in ABRvS 16 mei 2000, AB 2000,
334, m.nt. Blomberg. Zie ook: ABRvS 31 juli 1995, AB 1997, 16, waarin andere bijzon dere
omstandigheden in de afweging zijn betrokken.

40. ARRvS 7 juni 1985, AB 1986, 48. Zie ook Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 192.
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ten ook niet behoren te worden verhaald in geval de overtreder het niet in zijn
macht heeft een einde te maken aan de illegale situatie, is in de literatuur
betwist.41

De bestuurlijke boete kan alleen aan de overtreder worden opgelegd, voorzo-
ver hem een verwijt kan worden gemaakt van de overtreding. Dit vereiste vloeit
voort uit het bestraffende karakter van de sanctie en vindt zijn grondslag in art. 6
EVRM. Hier ligt een groot verschil met voornoemde herstelsancties bestuurs-
dwang en dwangsom. De vierde tranche Awb codificeert dit schuldvereiste in de
titel over de bestuurlijke boete, art. 5.4.1.2 (5:41) Awb-IV. Vanwege het be -
straffende karakter van de sanctie moet de rechtsbescherming van de burger
gelijkwaardig zijn aan die van het strafrecht. In de parlementaire stukken over de
vierde tranche is uitgebreid stil gestaan bij de verhouding tot het strafrecht.42 Ook
op andere punten dan het schuldbeginsel is de invloed van strafrechtelijke leer-
stukken op het wetsvoorstel Awb-IV terug te vinden, zie bijvoorbeeld het zwijg-
recht dat is neergelegd in art. 5.0.11 (5:10a) Awb-IV en het ne bis in idem-begin-
sel dat is neergelegd in art. 5.4.1.4 (5:43) Awb-IV. Vanwege het lichte karakter van
de bestuursrechtelijke overtredingen zijn sommige strafrechtelijke leerstukken
echter op een aantal punten in vereenvoudigde vorm vertaald of weggelaten. Over
de verhouding van de bestuurlijke boete tot het strafrecht is veel geschreven.43 Ik
laat dit punt, waarover veel is te zeggen, gelet op het onderwerp van het onder-
zoek echter verder rusten. Voorts wordt in art. 5.4.1.7 (5:46) Awb-IV het evenre-
digheidsbeginsel neergelegd. Dit betekent dat het bestuursorgaan de boete moet
afstemmen op de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid aan de
zijde van de overtreder (tenzij de hoogte van de boete wettelijk is vastgesteld).44

Van belang is nog op te merken dat aan de bijzondere wetgever is overgelaten om
te bepalen voor welke gedraging en door welk bestuursorgaan een boete kan wor-
den opgelegd en wat de hoogte van die boete zal zijn. Het is dus aan de bijzon-
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41. Rogier 2006, p. 77. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 448 is van mening dat verhaal
dan niet redelijk is. Anders: Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 193 en Michiels 1999,
p. 171. Verstijlen (2001a, p. 1516) werpt de vraag op of zonder meer kan worden gezegd dat
het redelijk is de met bestuursdwang gemoeide kosten (volledig) op bestuurders en aandeel -
houders te verhalen in de situatie dat de ‘primaire’ overtreder (de vennootschap) niet over de
middelen beschikt om aan de aanschrijving gehoor te geven. Met andere woorden: is het wel
steeds redelijk (in de zin van art. 5:25 Awb) van bestuurders en aandeelhouders te vergen dat
zij privémiddelen aanwenden om een overtreding van een vennootschap ongedaan te maken?
Op dit punt kom ik in het volgende hoofdstuk terug.

42. Zie o.a. Kamerstukken II 2003/04, 29 072, nr. 3, p. 124-127. Zie ook reeds het Voorontwerp
Awb-IV 1999, p. 98-101.

43. Zie o.a. Knigge 1998, p. 63-68; Knigge 2000, p. 92-96; Albers 2006b, p. 17-38; Hartmann &
Rogier 2004, p. 1877-1882; Michiels & Widdershoven 2006, p. 101-114. Zie ook de nadere
toelichting van het kabinet op de verhouding strafrecht-bestuursrecht in Kamerstukken I
2007/08, 29 702, nr. C, p. 33-43.

44. Zie ook ABRvS 17 april 2002, LJN AE1625, AB 2002, 253 (Gemeente Schouwen-Duiveland).
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dere (bestuurs)wetgever om te bepalen of en aan wie45 een boete kan worden
opgelegd voor een overtreding van de betreffende wet. In de Awb worden de pro-
cedure46 en de overige aspecten van boete-oplegging neergelegd.

Voor informatie over de verdere eisen die aan de oplegging en toepassing van
de bestuurlijke sancties worden gesteld (voorbereiding, inhoud, besluitvorming,
invordering), welke kosten kunnen worden verhaald en de rechtsbescherming die
tegen sanctieoplegging en –toepassing in de Awb is voorzien, verwijs ik naar
andere literatuur.47

Preventief optreden

Onder omstandigheden kan door het bestuursorgaan worden overgegaan tot het
preventief aanzeggen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom, zo
blijkt uit de jurisprudentie.48 Preventief optreden is slechts mogelijk indien er
sprake is van een klaarblijkelijk gevaar van overtreding. In art. 5.0.7 (5:7) Awb-
IV is gecodificeerd dat een herstelsanctie kan worden opgelegd zodra het gevaar
voor de overtreding klaarblijkelijk dreigt. Gelet op de huidige trend in de samen-
leving dat steeds vaker zekerheid vooraf wordt geëist, verwacht Rogier dat het
bestuurlijke handhavingsinstrumentarium in de toekomst vooral zal worden uit-
gebreid met preventieve maatregelen.49 Een bestuurlijke boete kan vanwege het
leedtoevoegende karakter niet worden opgelegd in geval van een dreigende over-
treding; art. 5.0.7 (5:7) Awb-IV beperkt de mogelijkheid tot preventief optreden
ook expliciet tot de herstelsancties. 

Gedogen of een plicht tot handhaving?

Toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom is een be -
voegdheid van het bestuursorgaan, geen verplichting.50 Tegenwoordig geldt ech-
ter als uitgangspunt dat het bestuursorgaan bij overtreding van een wettelijk voor-
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45. De kring van personen aan wie de boete kan worden opgelegd hoeft niet samen te vallen met
de kring van normadressaten, zie Bröring 2005a, p. 121 die als voorbeeld geeft art. 39 lid 1
Algemene nabestaandenwet, waarin is bepaald dat bij schending van een bepaalde inlich -
tingen plicht aan de nabestaande, het ouderloos kind, of aan zijn wettelijk vertegenwoor diger
een boete kan worden opgelegd, maar niet aan de vierde adressaat van die verplichting (een
instelling). 

46. De bepalingen over bestuurlijke boeten laten in verband met het grote verschil in hoogte tus-
sen de bestuurlijke boetes in de verschillende regelingen aan de bijzondere wetgever de keuze
uit twee procedures: een lichte en een zware. Voor de zwaardere boeten gelden op grond van
het bepaalde in art. 5.4.2.6 extra procedure voorschriften.

47. Zie o.a. Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005; Bröring 2005a; Rogier 2006, p. 73-85; Michiels
& Widdershoven 2006, p. 87 e.v.

48. Zie voor een bespreking Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 14-18.
49. Rogier 2006, p. 85-86.
50. Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 87.
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schrift in beginsel tot het toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een
dwangsom dient over te gaan.51 Overigens treedt een bestuursorgaan niet altijd uit
zichzelf handhavend op. Om handhaving kan ook door derde-belanghebbenden –
bijvoorbeeld omwonenden, concurrenten en milieuorganisaties – zijn verzocht.
Dat er in beginsel een plicht tot handhaving bestaat, laat onverlet dat het bestuurs-
orgaan alvorens een besluit te nemen in het concrete geval een belangenafweging
zal maken, welke ertoe kan leiden dat het bestuursorgaan afziet van handhavend
optreden. Bij die belangenafweging heeft het bestuursorgaan slechts een beperk-
te beleidsvrijheid; alleen in bijzondere omstandigheden kan van handhaving wor-
den afgezien. Een belangrijke reden om te gedogen, is dat er concreet zicht is op
legalisering. Voor handhaving pleit onder meer het belang van derden. Het be -
stuursorgaan moet de belangen van derden in de afweging betrekken. Voor de
voorwaarden waaronder kan worden gedoogd en andere grenzen52 die gelden
voor handhaving door middel van bestuursdwang en dwangsom, verwijs ik naar
andere literatuur.53

Ten aanzien van de bestuurlijke boete heeft het bestuursorgaan beleidsvrijheid
óf een boete zal worden opgelegd.54 De bestuursrechtelijke discretionariteit van
bestuursorganen is in zekere zin vergelijkbaar met het strafrechtelijke opportuni-
teitsbeginsel.55 De discretionaire vrijheid van het bestuursorgaan wordt overigens
wel enigszins aan banden gelegd door (on)geschreven recht, waaronder rechtsbe-
ginselen als het gelijkheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het verbod
van willekeur.56 Hoewel er geen verplichting tot het vaststellen en bekendmaken
van beleidsregels ten aanzien van bestuurlijke boeten wordt aangenomen57, zijn
er wel bestuursorganen die tot publicatie overgaan, zie bijvoorbeeld de beleidsre-
gels van de NMA. Overigens heeft het bestuursorgaan geen beleidsvrijheid ten
aanzien van de hoogte van de op te leggen boete; deze dient te voldoen aan het
evenredigheidsbeginsel en wordt vol door de rechter getoetst (art. 5.4.1.7 (5:47)
Awb-IV).58

472

51. Zie onder meer ABRvS 2 februari 1998, AB 1998, 181 en ABRvS 30 juni 2004, JB 2004, 293,
m.n. Albers.

52. Onder meer het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel.
53. Zie Van Buuren, Jurgens en Michiels 2005, Hoofdstuk 5.
54. Tenzij sprake is van een gebonden bevoegdheid, bijvoorbeeld in de sociale zekerheid. 
55. Zie hierover nader de oratie van Bröring (2005b).
56. Zie uitgebreider hierover Bröring 2005a, p. 214-220. Zie ook Rb. Rotterdam 15 juli 2002, AB

2003, 343, m.nt. OJ (Zendpiraat). Vgl. Kamerstukken I 2007/08, 29702, nr. C, p. 28.
57. Bröring 2005a, p. 216.
58. Bröring 2005a, p. 219-220. Michiels & De Waard (2007, p. 91-104) stellen echter dat een der-

gelijke volle toetsing ten aanzien van de zwaarte van een punitieve sanctie niet onder alle om -
standigheden door Europese rechtspraak lijkt te worden geëist. 
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7.3 Criteria voor daderschap van rechtspersonen

7.3.1 Inleiding

In het derde lid van art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV is bepaald dat overtredingen kunnen
worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen. Dit derde lid ‘waar-
borgt’ dat bestuurlijke sancties aan rechtspersonen kunnen worden opgelegd,
aldus de MvT.59 Welke sancties in concreto kunnen worden opgelegd en aan wie,
is in de bijzondere wetten zelf bepaald.60 

Ook andere collectiviteiten dan rechtspersonen, zoals de maatschap, vallen
onder de reikwijdte van het begrip overtreder doordat in lid 3 van art. 5.0.1 (5:1)
Awb-IV het derde lid van art. 51 Sr van overeenkomstige toepassing wordt ver-
klaard. Dit geschiedt overigens in de Aanpassingswet vierde tranche Awb, omdat
de redactie van art. 5.0.1. (5:1) lid 3 Awb-IV na de plenaire behandeling van het
wetsvoorstel Awb-IV in de Tweede Kamer op het allerlaatste moment bij nota van
wijziging is veranderd.61 De oorspronkelijke tekst van art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV,
waarin het gehele art. 51 Sr62 van overeenkomstige toepassing was verklaard, is
vervangen door de tekst zoals die bij de Eerste Kamer ligt, namelijk: ‘Overtre -
dingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen.’ De
achtergrond van deze wijziging houdt verband met de discussie in de Tweede
Kamer over de beboetbaarheid van overheden. Ik kom op die discussie in de laat-
ste paragraaf terug. Het was niet de bedoeling om de collectiviteiten zonder
rechtspersoonlijkheid te schrappen. Datzelfde geldt overigens voor de mogelijk-
heid om bestuurlijke sancties op te leggen aan opdracht- en feitelijke leidingge-
vers in geval sprake is van een overtreding door de rechtspersoon. Ook dit punt is
in de Aanpassingswet hersteld door het tweede lid van art. 51 Sr van overeen-
komstige toepassing te verklaren. Deze wijziging en de gevolgen daarvan be -
spreek ik in het volgende hoofdstuk. 

Onder welke omstandigheden kan een rechtspersoon als overtreder worden
aangemerkt? Deze vraag is niet steeds eenvoudig te beantwoorden. Dat een
rechtspersoon overtreder kán zijn, zegt immers nog niets over hoe dit moet wor-
den vastgesteld. In de eerste plaats is voor de vaststelling van ‘overtrederschap’
van belang dat de rechtspersoon als normadressaat van de betreffende bepaling
kan worden aangemerkt. Hoewel normen tot een ieder kunnen zijn gericht, bevat-
ten veel bestuursrechtelijke normen een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid, bij-
voorbeeld die van vergunninghouder, van werkgever of van ondernemer. In dat
geval dient de rechtspersoon over deze kwaliteit of die hoedanigheid te beschik-
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59. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 81. Dat een rechtspersoon overtreder kan zijn en dat
aan hem een bestuurlijke sanctie kan worden opgelegd, staat overigens ook onder het huidige
recht niet ter discussie.

60. Zie ook Bröring & Vermeer 2003, p. 126.
61. Kamerstukken II 2007/08, 31 124, nr. 7, p. 6 en nr. 8, p. 1; Handelingen II 27 juni 2007, 86, p.

4716 en Kamerstukken II 2006/07, 29 702, nr. 13.
62. Zie voor de tekst van dit artikel de inleiding van hoofdstuk 5.
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ken om in het huidige recht als overtreder te kunnen worden aangemerkt.63 Voor
het toekomstige recht ligt dit overigens enigszins anders. In de vierde tranche
Awb is immers een belangrijke uitbreiding gegeven aan het begrip overtreder
door daaronder niet alleen de pleger maar ook de medepleger te vatten. De
medepleger hoeft – in tegenstelling tot de (functioneel) pleger – niet te beschik-
ken over de in de geschonden norm genoemde kwaliteit of hoedanigheid; wel
moet voldaan zijn aan de vereisten voor medeplegen (bewuste nauwe en volledi-
ge samenwerking).64 Opgemerkt zij nog dat medeplegen thans al wel in enkele
wetten is opgenomen als grondslag voor het aannemen van overtrederschap (zie
bijvoorbeeld art. 18.1 Wm). Op het medeplegen kom ik in het volgende hoofd-
stuk nog kort terug. 

Als is vastgesteld dat de rechtspersoon normadressaat is, dient de – tweede –
vraag te worden beantwoord of hij ook daadwerkelijk de norm heeft geschonden,
of hij dader (pleger) is. Met andere woorden: heeft de rechtspersoon zich in strijd
met de norm gedragen? Indien de norm een bepaald handelen gebiedt – het gaat
met andere woorden om de vraag of de rechtspersoon heeft nagelaten – is deze
vraag doorgaans eenvoudig te beantwoorden: de normadressaat is tevens pleger.
Het daderschap van de rechtspersoon kan rechtstreeks – zonder tussenkomst van
gedragingen van anderen – worden vastgesteld. Dat geldt ook indien de geschon-
den norm een tot de rechtspersoon gerichte zorgplicht inhoudt.65 Lastiger wordt
het als de rechtspersoon een bepaald handelen wordt verweten. De rechtspersoon
kan immers niet zelf feitelijk (fysiek) handelen. Handelingen van anderen moe-
ten aan hem kunnen worden toegerekend. De vraag onder welke omstandigheden
dit kan geschieden is een vraag van functioneel daderschap.66

In de volgende subparagraaf ga ik in op de voorwaarden waaronder de rechts-
persoon als pleger/dader kan worden aangemerkt. Het medeplegen – dat in het
wetsvoorstel Awb-IV als algemene grondslag voor overtrederschap wordt geïn-
troduceerd – bespreek ik voor de rechtspersoon niet apart; het komt als gezegd in
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63. Knigge (1992a, p. 139-140) heeft (voor het strafrecht) betoogd dat onderscheid maken tussen
de vraag naar de normadressaat en de vraag naar daderschap in concreto niet zinvol is; hij stelt
dat een in de wet opgenomen kwaliteit slechts een precisering aangeeft van het strafbare ge -
drag. De norm richt zich tot een ieder. Deze benadering verklaart zijns inziens onder meer het
feit dat een persoon als deelnemer kan worden gestraft, terwijl deze niet de voor het strafbare
feit vereiste kwaliteit bezit.

64. De wetgever zoekt voor de invulling aansluiting bij het strafrecht, zie Kamerstukken II
2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79-80. Zie voor de strafrechtelijke invulling van medeplegen hoofd-
stuk 6. Zie ook Commissie Feteris 2007, p. 49 e.v.

65. Zie bijvoorbeeld ABRvS 6 februari 2008, AB 2008, 104, m.nt. Jansen, waarin een werkgever
een boete heeft gekregen wegens overtreding van de verplichting in art. 3.16 lid 1 Arbobesluit
een veilige steiger beschikbaar te stellen als werkzaamheden worden verricht waarbij valgevaar
bestaat. Het verweer van de werkgever dat werknemers van een ander bedrijf de vloerdelen van
de steiger hebben weggehaald en in weerwil van de geldende afspraken niet hebben terug
gelegd, wordt door de Afdeling besproken (en verworpen) in het kader van de vraag naar de
verwijtbaarheid van de werkgever. 

66. Vgl. de Hoge Raad in het Zijpe-arrest ten aanzien van functioneel daderschap van natuurlijke
personen, zie hoofdstuk 5. 
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het volgende hoofdstuk aan de orde. Aan het slot van de volgende subparagraaf
ga ik ten slotte kort in op de vraag of aan de rechtspersoon een bestuurlijke sanc-
tie kan worden opgelegd omdat hij als opdracht- of feitelijke leidinggever kan
worden aangemerkt. De rechtspersoon is dan echter geen (primaire) dader/over-
treder. 

7.3.2 De rechtspersoon als (functioneel) pleger

Normadressaat?

Het antwoord op de vraag of de rechtspersoon als (functioneel) pleger kan wor-
den aangemerkt, hangt als gezegd in de eerste plaats af van de inhoud van de
overtreden norm.67 Als de norm is gericht tot een ieder, is duidelijk dat ook een
rechtspersoon deze kan schenden. Als de norm – zoals in veel bestuursrechtelij-
ke wetten – echter een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid vereist, dient de rechts-
persoon hierover te beschikken om als pleger te kunnen worden aangemerkt. De
rechtspersoon is in het financiële en economische ordeningsrecht overigens vaak
degene die over deze kwaliteit beschikt, omdat het doorgaans om functies gaat die
de rechtspersoon in het maatschappelijk verkeer vervult, zoals werkgever of
ondernemer. 

Soms is onduidelijk tot wie de overtreden norm zich richt. Het vinden van de
normadressaat is een kwestie van uitleg van de betreffende wettelijke bepaling.
De normadressaat van bijvoorbeeld art. 40 Woningwet – waarin het bouwen zon-
der vergunning is verboden – is de bouwer, aldus ook de Afdeling in een uitspraak
uit 1998.68 Bij het interpreteren van de norm kan ook de wetsgeschiedenis van
belang zijn. Zo is in art. 1 lid 1 sub b Wet arbeid vreemdelingen (WAV) het begrip
‘werkgever’ gedefinieerd als ‘degene die in de uitoefening van een ambt, beroep
of bedrijf een ander arbeid laat verrichten’, maar volgens de Afdeling blijkt uit de
wetsgeschiedenis dat daarvoor het feitelijk werkgeverschap beslissend is en niet
of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of gezagsverhouding.69 Een ander
voorbeeld is te vinden in de Warenwet: in art. 32a lid 1 is bepaald dat ter zake van
de in de bijlage omschreven overtredingen een boete kan worden opgelegd aan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan welke de overtreding kan worden toe-
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67. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 78.
68. ABRvS 30 oktober 1998, JB 1998, 262 en AA 1999, p. 169, m.nt. Michiels (Voorthuizen).
69. ABRvS 23 april 2008, JB 2008, 127, m.nt. Albers, JV 2008, 249, m.nt. Tjebbes. In casu kon

de Provincie dan ook worden aangemerkt als werkgever in de zin van die wet, hoewel zij niet
op de hoogte was van het feit dat het bedrijf dat zij had ingeschakeld voor maaiwerkzaamhe-
den weer een ander bedrijf had ingeschakeld die voor de uitvoering van de werkzaamheden
gebruik maakte van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning. Voor het ‘laten verrich-
ten van arbeid’ is instemming met, respectievelijk wetenschap van de arbeid voor de kwalifi-
catie als werkgever in de zin van de Wav niet vereist, aldus de Afdeling. Zie ook reeds ABRvS
21 maart 2007, AB 2007, 296, m.nt Jansen. Overigens is geen sprake van handelen in strijd met
art. 2 WAV, omdat de eis van een tewerkstellingsvergunning volgens de Afdeling in casu in
strijd is met art. 49 EG-verdrag (r.o. 2.5.2) nu sprake is van detachering. 
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gerekend. Uit de MvT blijkt dat onder overtreder slechts de natuurlijke persoon
als eigenaar van een onderneming en de rechtspersoon moet worden begrepen,
hoewel de overtredingen zelf geen kwaliteit of hoedanigheid van de pleger verei-
sen.70 

In de Wet milieubeheer draait het om de vraag wie als ‘drijver van de inrich-
ting’ kan worden aangemerkt, omdat deze als normadressaat van de vergunning-
plicht moet worden aangemerkt.71 Art. 8.1 lid 1 Wm bepaalt dat het verboden is
zonder daartoe verleende vergunning een inrichting op te richten, te veranderen
of de werking daarvan te veranderen dan wel in werking te hebben. Verder bepaalt
art. 8.20 lid 1 Wm dat een voor een inrichting verleende vergunning voor ieder
geldt die de inrichting drijft. De drijver draagt er zorg voor dat de aan de vergun-
ning verbonden voorschriften worden nageleefd. Indien de voorschriften worden
geschonden, rijst dus de vraag wie als drijver van de inrichting in de zin van het
artikel kan worden aangemerkt. Uit de rechtspraak blijkt dat soms meer (rechts-)
personen als drijver van één inrichting zijn aan te merken.72 Op grond waarvan
wordt drijverschap in de rechtspraak aangenomen? In een uitspraak uit 1998
besliste de Afdeling dat daarvoor een mate van betrokkenheid bij de activiteiten
van de inrichting is vereist die de conclusie kan rechtvaardigen dat de betreffen-
de (rechts)persoon de inrichting exploiteert.73 Uit een uitspraak uit 1997 van de
Afdeling kan worden opgemaakt dat zeggenschap over de bedrijfsactiviteiten van
belang is voor de vaststelling van drijverschap.74 Volgens Van ’t Lam gaat het bij
‘drijverschap’ om zeggenschap over de wijze waarop de activiteiten worden ont-
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70. Kamerstukken II 1998/99, 26 698, nr. 3, p. 8 (toelichting op art. 32a waarin de bevoegdheid tot
oplegging van een bestuurlijke boete is neergelegd.) Vgl. ook art. 56 Mw.

71. Zie over de normadressaat in de Wet milieubeheer uitgebreid Van ’t Lam 2005, p. 43 e.v. en
Knijff 1999a, p. 284-290.

72. ABRvS (vz.) 31 juli 1998, AB 1999, 45, m.nt. Knijff (Givaudan). De voorzitter oordeelde dat
in ieder geval de houder van de vergunning als overtreder moet worden aangemerkt. Knijff
vraagt zich nog af wat de voorzitter heeft bedoeld met de overweging dat in ieder geval de hou-
der van de vergunning als overtreder moet worden aangemerkt; kunnen volgens de voorzitter
de vergunningsvoorschriften ook nog gelden voor anderen dan degene die de inrichting drijft?
Knijff acht dit gelet op het wettelijk systeem niet aannemelijk. Onder het begrip vergunning-
houder valt echter niet (slechts) degene op wiens naam de vergunning staat, zo stelt Knijff,
immers de vergunning is verbonden aan de inrichting en niet aan een bepaalde persoon. De
begrippen vergunninghouder en drijver zijn synoniem: Kamerstukken II 1988/1989, 21 087, nr.
3, p. 82. In casu nam de voorzitter aan dat verschillende rechtspersonen in samenwerking één
inrichting drijven. In dat geval is ieder van de drijvers verantwoordelijk voor het naleven van
de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften. Zie ook Van ’t Lam 2005, p. 57-64.

73. ABRvS 25 juni 1998, AB 1999, 44, m.nt. Knijff. De mate van betrokkenheid van de (ver)huur-
der bij de activiteiten van de inrichting was volgens de Afdeling niet voldoende door GS onder-
zocht. De hoedanigheid van verhuurder van de loods, waarin de opgeslagen illegale afvalstof-
fen zijn aangetroffen, is naar het oordeel van de Afdeling voor het kunnen aanmerken als over-
treder op zichzelf echter onvoldoende. De Afdeling geeft verder niet aan welk criterium dient
te worden gehanteerd om de mate van betrokkenheid vast te stellen die nodig is voor het aan-
merken van een (rechts)persoon als drijver dan wel exploitant van de inrichting. Zie ook
ABRvS (vz.) 19 augustus 1996, AB 1997, 14, m.nt. PvB.

74. ABRvS 28 april 1997, AB 1999, 43, m.nt. Knijff.
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plooid, in zodanige mate dat met die zeggenschap kan worden afgedwongen dat
conform de vergunning wordt gehandeld.75

Ten slotte wijs ik op het Oldenburger-arrest, waarin voor de invulling van het
begrip overtreder in geval van schending van de voorwaarden van de Wm-ver-
gunning andere criteria zijn gebruikt dan de vraag of sprake is van ‘drijver-
schap’.76 In het volgende hoofdstuk ga ik uitvoeriger op dit arrest in, omdat het
interessante overwegingen bevat over de persoonlijke aansprakelijkheid van be -
stuurders. Op deze plaats wil ik er alvast op wijzen dat voor de vaststelling van
overtrederschap niet expliciet is getoetst of sprake is van drijverschap. Dit is
opmerkelijk omdat dit immers de centrale vraag zou moeten zijn. Wellicht speelt
een rol dat de vraag naar overtrederschap in het kader van een faillissementspro-
cedure aan de orde kwam (en dus door de civiele rechter is beoordeeld)? In casu
was sprake van een overtreding van de voorwaarden van de milieuvergunning
door het afvalverwerkingsbedrijf Oldenburger Sorteerinrichting. De Provincie
Friesland wilde de kosten van de toegepaste bestuursdwang verhalen op onder
andere de bestuurder/enig aandeelhouder Oldenburger Onroerend Goed BV en
heeft uiteindelijk faillissement van Oldenburger Onroerend Goed BV moeten
aanvragen. In de onderhavige (civiele) zaak stond de vraag centraal of het hof in
het kader van de faillissementsprocedure terecht had aangenomen dat summier-
lijk was gebleken van een vorderingsrecht van de Provincie Friesland tegen
(onder meer) Onroerend Goed BV. Volgens het hof kon Oldenburger Onroerend
Goed BV als overtreder in de zin van art. 5:25 Awb worden aangemerkt, waar-
door zij aansprakelijk kon worden gehouden voor de kosten van bestuursdwang
die de provincie had gemaakt: 

‘De Sorteerinrichting is aan te merken als overtreder in de zin van voornoemd
artikel. Nu Oldenburger Onroerend Goed BV zowel bestuurder als enig aan-
deelhouder is van de Sorteerinrichting, alsmede (mede-)eigenaar van de grond
waarop de Sorteerinrichting is gevestigd, is naar ‘s Hofs oordeel gebleken dat
er een economische en bestuurlijke verwevenheid bestaat tussen Oldenburger
Onroerend Goed BV en de Sorteerinrichting. Op grond daarvan is het aanne-
melijk dat Oldenburger Onroerend Goed BV ermee op de hoogte was dat de
Sorteerinrichting de voorschriften verbonden aan de verleende vergunning
heeft overtreden en dat minst genomen niet heeft verhinderd, alsmede dat
Oldenburger Onroerend Goed BV daadwerkelijk opdracht heeft kunnen geven
tot het (tijdig) doen afvoeren van het afval, dan wel aan het (tijdig) doen afvoe-
ren feitelijk leiding heeft kunnen geven, maar dat heeft nagelaten, hoewel een
en ander gezien de positie en functie van Oldenburger Onroerend Goed BV in
haar macht lag. Gelet op dit een en ander is summierlijk gebleken van feiten
en omstandigheden waaruit volgt dat Oldenburger Onroerend Goed BV kan
worden aangemerkt als overtreder in voornoemde zin (...).’ 
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75. Van ’t Lam 2005, p. 57.
76. HR 19 januari 2001, NJ 2001, 324, AB 2002, 382, m.nt. PvB (Oldenburger). 
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De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof in stand gelaten.77 De overwegingen
van het hof zijn in het licht van de hiervoor besproken bestuursrechtelijke Wm-
jurisprudentie over het begrip overtreder opmerkelijk te noemen. In die jurispru-
dentie draait het immers om de vraag wie als (mede-)drijver van de inrichting en
daarmee als overtreder kan worden aangemerkt. Drijver is degene die over een
bepaalde mate van macht en/of zeggenschap over de (activiteiten van de) inrich-
ting beschikt. Aannemelijk is dat Oldenburger Onroerend Goed BV ook aan dit
criterium voldoet. Er is sprake van een eenmansconcern. Het bewijs dat sprake is
van (mede-)drijverschap van de rechtspersoon zou in dit geval dan ook relatief
eenvoudig zijn geweest. Toch lijkt het hof een ander (ingewikkelder) spoor te vol-
gen. Het acht voor het aanmerken van Oldenburger Onroerend Goed BV als over-
treder van belang dat sprake is van een bestuurlijke en economische verweven-
heid met de Sorteerinrichting, op grond waarvan kan worden aangenomen dat de
vennootschap wetenschap heeft van het overtreden door Sorteerinrichting en dat
niet heeft verhinderd en zij ook de macht had om aan de overtreding een einde te
maken.78 Het hof lijkt dan ook een afgeleide aansprakelijkheid aan te nemen:
naast de Sorteerinrichting kan ook Oldenburger Onroerend Goed BV als overtre-
der worden aangemerkt, omdat zij beschikte over kennis van en zeggenschap over
de door Sorteerinrichting gepleegde overtreding. Deze voorwaarden wijzen op
het aannemen van secundair daderschap (feitelijke leiding geven) van de Olden -
burger Onroerend Goed BV. Deze constructie is onder het huidige recht in strijd
met het legaliteitsbeginsel79 (slechts de normadressaat kan immers onder het hui-
dig recht overtreder zijn) maar is wel in overeenstemming met het wetsvoorstel
Awb-IV. Deze kwestie bespreek ik verder in het volgende hoofdstuk. Als gezegd
ligt echter in de door het hof genoemde omstandigheden ook besloten dat is vol-
daan de voorwaarden voor het aannemen van ‘drijverschap’. Dit zou (ook) kun-
nen verklaren waarom de Afdeling in de bodemprocedure over de vraag of de
kosten van bestuursdwang op onder meer Oldenburger Onroerend Goed BV kon-
den worden verhaald, heeft geoordeeld dat zij geen aanleiding ziet om anders te
oordelen dan de burgerlijke rechter (het hof).80

Voorwaarden voor (functioneel) daderschap van rechtspersonen

Zoals uit het voorgaande mag blijken, kan daderschap van rechtspersonen soms
rechtstreeks worden vastgesteld, zonder dat gedragingen van natuurlijke personen
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77. Onder welke omstandigheden een bestuurder naast de rechtspersoon als overtreder in de zin
van art. 5:25 Awb kan worden aangemerkt, is volgens de Hoge Raad een vraag van bestuurs -
rechtelijke aard.

78. Het hof heeft het overigens ook over een bestuurlijke en economische verwevenheid, wat duidt
op zeggenschap.

79. Zie ook CBB 26 juni 2008, LJN BD5340. Anders MvT Awb-IV, waarin wordt gesteld dat het
een codificatie van het geldende recht betreft: Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 81-
82.

80. ABRvS 4 september 2002, LJN AE7170 (Oldenburger).
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daarvoor relevant zijn. Dit geldt niet voor overtredingen waarbij de rechtspersoon
een handelen wordt verweten: dan ligt een vraag van functioneel daderschap
voor.81 Het (al dan niet individualiseerbaar) handelen van natuurlijke personen
moet aan de rechtspersoon – als de maatschappelijk gezien verantwoordelijke
persoon – kunnen worden toegerekend. Vragen van functioneel daderschap (in de
zin van toerekening van een gedraging82) komen in het bestuursrechtelijk sanc-
tierecht overigens niet zo vaak voor, omdat veel bestuursrechtelijke bepalingen
zodanig zijn geformuleerd dat het daderschap van de rechtspersoon rechtstreeks
kan worden vastgesteld. Denk aan de schending van vergunningsvoorwaarden
(hiervoor is de rechtspersoon als vergunninghouder rechtstreeks aansprakelijk83)
en bepalingen waarin een zorgverplichting voor de normadressaat is geformu-
leerd, zoals voor de werkgever in art. 15 WAV en art. 3 Arbowet 1998. Ook kan
de formulering van de gedraging in de norm zodanig zijn, dat daderschap recht-
streeks kan worden vastgesteld, bijvoorbeeld in geval van het ‘laten gebruiken in
strijd met de bestemming’84. Een voorbeeld van een bepaling die functioneel kan
worden gepleegd, betreft de overtreding van art. 1 Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren (Wvo): ‘Het is verboden zonder vergunning met behulp van een
werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te
brengen in oppervlaktewateren.’ Deze bepaling is gericht tot een ieder. Om als
dader te kunnen worden aangemerkt dient te kunnen worden vastgesteld dat de
rechtspersoon ‘heeft geloosd’ in de zin van deze bepaling. Dit is een vraag van
functioneel daderschap, omdat (al dan niet individualiseerbare) gedragingen van
anderen aan de rechtspersoon moeten kunnen worden toegerekend; de rechtsper-
soon kan immers niet zelf fysiek lozen. De vraag is aan de hand van welke crite-
rium c.q. criteria kan worden vastgesteld dat de rechtspersoon in een concreet
geval heeft geloosd?

Uit de MvT op art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV blijkt dat de wetgever voor de beant-
woording van vragen van functioneel daderschap aansluiting wenst te zoeken bij

479

81. Zie over functioneel daderschap in het bestuursrecht ook: Bröring & Vermeer 2003, p. 124-
139.

82. In het strafrecht wordt functioneel daderschap ook wel ruimer opgevat, namelijk dat daaronder
ook vallen de aansprakelijkheid in geval van omissiedelicten en verboden toestand-delicten
(voortdurende delicten), zie hierover nader hoofdstuk 5 en 6.

83. De vraag of sprake is van een gedraging in de zin van het vergunningsvoorschrift moet uiter-
aard nog wel beantwoord worden. In een uitspraak uit 2004 merkte de Afdeling het leveren en
installeren van bronbemalingsapparatuur aan als het uitvoeren van bronbemaling (lozing van
bronbemalingswater op oppervlaktewater), zie ABRvS 1 september 2004, AB 2005, 139, m.nt.
ABB: dat een opdrachtgever op grond van zijn verantwoordelijkheden is aan te merken als
overtreder van het lozingsverbod, sluit niet uit dat appellant (de rechtspersoon) op grond van
de door hem verrichte activiteiten mede-overtreder is. In casu neemt de Afdeling aan dat de
rechtspersoon de bronbemaling (lozing) mede heeft uitgevoerd en dat hij daardoor in strijd
heeft gehandeld met voorschrift 4.2 van de aan hem gerichte vergunning, waarin staat dat hij
in alle gevallen vooraf dient te melden dat hij voornemens is om te bemalen.

84. Rb. Rotterdam 6 juni 2007, AB 2007, 226.
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het strafrecht.85 Gesteld wordt dat evenals in het strafrecht het plegen niet alleen
in fysieke zin moet worden begrepen, maar dat daaronder ook valt degene die
maatschappelijk gezien verantwoordelijk is voor de overtreding. De toelichting
verwijst expliciet naar het befaamde IJzerdraad-arrest uit 1954 dat handelt over
het functioneel (strafrechtelijk) daderschap van natuurlijke personen. In dit arrest
zijn de zogenaamde ijzerdraadcriteria geformuleerd, voorwaarden aan de hand
waarvan het functioneel daderschap van de eigenaar van de onderneming (een
natuurlijk persoon) voor het handelen van een ondergeschikte moest worden be -
paald, te weten – kort gezegd – beschikkingsmacht en aanvaarding.86 Dit arrest is
uitvoerig aan bod gekomen in de hoofdstukken 5 en 6. In hoofdstuk 5 is echter
ook besproken dat de Hoge Raad in 2003 een belangrijk arrest heeft gewezen,
waarin voor het strafrechtelijk daderschap van de rechtspersoon is gekozen voor
een open, casuïstische benadering.87 In dit zogenaamde Zijpe-arrest heeft de
Hoge Raad beslist dat de vaststelling van daderschap van de rechtspersoon een
kwestie van redelijke toerekening van de (verboden) gedraging is en dat deze toe-
rekening afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe
mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Een belangrijk aanknopings-
punt voor de toerekening is of de gedraging heeft plaatsgevonden of is verricht in
de sfeer van de rechtspersoon. Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon
zal in beginsel sprake zijn indien zich één of meer van de volgende omstandig-
heden hebben voorgedaan (kort samengevat): 1) er is sprake van een handelen of
nalaten van iemand werkzaam ten behoeve van de rechtspersoon, 2) de gedraging
past in de normale bedrijfsvoering, 3) de gedraging is de rechtspersoon dienstig
geweest, 4) de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al
dan niet zou plaatsvinden en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de fei-
telijke gang van zaken door de rechtspersoon aanvaard of placht te worden aan-
vaard (ijzerdraadcriteria). Onder bedoeld aanvaarden is volgens de Hoge Raad
mede begrepen het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechts-
persoon kon worden gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging.
Uit het arrest volgt dat de ijzerdraadcriteria niet steeds beslissend zijn voor de
vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon. In hoofdstuk 5 is betoogd
dat de toepassing van deze criteria mede afhankelijk is van de aard van het delict:
in geval sprake is van zogenaamde ordeningsdelicten hoeft voor het vaststellen
van daderschap van rechtspersonen niet aan deze (wat subjectieve) criteria te wor-
den voldaan. De ijzerdraadcriteria wijzen op het schenden van een zorgplicht tot
ingrijpen in het handelen van anderen. De eerste drie criteria zijn meer objectief
van aard.

480

85. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79-78-82. Zie voor een bestuursrechtelijke uitspraak
waarin expliciet wordt aangesloten bij het strafrechtelijke functioneel daderschap: Rb.
Rotterdam 15 juli 2002, AB 2003, 343.

86. Zie voor een geval waarin een bestuurlijke dwangsom en een boete op grond van deze criteria
aan de functionele dader-natuurlijk persoon kon worden opgelegd: Rb. Rotterdam 15 juli 2002,
AB 2003, 343, JB 2002, 289, m.nt. Albers (Zendpiraat).

87. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, AB 2004, 310 (Zijpe).
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Wat zijn nu de implicaties van dit arrest voor het bestuurlijk sanctierecht?
Aangezien de wetgever aansluiting zoekt bij het strafrecht, ligt het voor de hand
dat in de rechtspraak bij de invulling van het overtrederschap van rechtspersonen
gebruik gaat worden gemaakt van de aanwijzingen die de Hoge Raad in het Zijpe-
arrest heeft gegeven.88 De ijzerdraadcriteria zullen gelet op de aard van de
bestuursrechtelijke normen – ordeningswetgeving – doorgaans niet voor toepas-
sing in aanmerking komen.89 Het functioneel daderschap van de rechtspersoon
kan aan de hand van de eerste drie (objectieve) factoren worden bepaald. 

In de rechtspraak inzake bestuurlijke sancties zijn slechts enkele uitspraken te
vinden waarin sprake is van functioneel daderschap (in de zin van toerekening
van gedragingen van anderen aan de normadressaat). In één daarvan heeft de
rechter voor de vaststelling van daderschap expliciet gebruik gemaakt van de
ijzerdraadcriteria.90 In casu ging het overigens over de oplegging van een bestuur-
lijke boete aan een functioneel dader-natuurlijk persoon. Gelet op het feit dat
sprake is van een natuurlijk persoon is de keuze voor deze criteria ter bepaling
van het daderschap mijns inziens juist. Voor het strafrecht heb ik dit in hoofdstuk
6 uiteen gezet. Ik kom op de voorwaarden voor functioneel daderschap van
natuurlijke personen in het bestuurlijk sanctierecht in het volgende hoofdstuk nog
terug. 

Twee andere uitspraken betreffen wel een sanctieoplegging aan een rechtsper-
soon. In een zaak uit 2002 ging het om de toepassing van bestuursdwang door
B&W jegens een woningstichting wegens schending van de plaatselijke APV.91

De woningstichting had aan een deurwaarder opdracht gegeven tot executie van
een vonnis tot ontruiming van een huurwoning en volgens B&W was zij daarmee
overtreedster van art. 2.1.5.1 lid 1 APV die bepaalt dat het verboden is zonder ver-
gunning van B&W de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeen-
komstig de bestemming daarvan. Dat de gedragingen van de deurwaarder voor
rekening worden gebracht van de woningstichting kan de goedkeuring van de
Afdeling wegdragen: zij was bevoegd – en niet verplicht – opdracht te geven tot
de tenuitvoerlegging van het ontruimingsvonnis en had het dus in haar macht de
overtreding te voorkomen. Deze beslissing past in de lijn van het Zijpe-arrest: er
is sprake van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon, nu de deurwaarder
handelde ten behoeve van de stichting. Dat de deurwaarder zich op een recht-
vaardigingsgrond kan beroepen (uitvoering van een wettelijke plicht, art. 42 Sr),
staat overigens aan het aannemen van daderschap van de rechtspersoon niet in de
weg; de deurwaarder is volgens de Afdeling slechts ‘een instrumenterend open-
baar ambtenaar’.92 Ook in een andere zaak uit 2002 is een opdrachtgever verant-
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88. Zie ook Bröring 2005a, p. 131.
89. Vgl. Bröring & Vermeer 2003, p. 129.
90. Rb. Rotterdam 15 juli 2002, AB 2003, 343, JB 2002, 289, m.nt. Albers (Zendpiraat). Zie hier-

over ook Bröring & Vermeer 2003, p. 134-135.
91. ABRvS 17 juli 2002, AB 2003, 78, m.nt. Vermeer (Patio). Zie ook ABRvS 7 november 2001,

AB 2002, 177, m.nt. Jurgens.
92. Zie in kritische zin hierover: Bröring & Vermeer 2003, p. 132-133.
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woordelijk gehouden voor de feitelijke gedragingen van de opdrachtnemer, die de
overtreding opleverden, kort gezegd: het zonder vergunning baggerwerkzaamhe-
den uitvoeren.93 Dat de opdrachtnemer (aannemer) zijn opdracht zou hebben
overschreden of niet juist heeft uitgevoerd, kan de opdrachtgever volgens de
Afdeling niet baten: de opdrachtgever is eindverantwoordelijke in juridische zin. 

Rechtspersoon als opdracht- of feitelijke leidinggever?

Door verwijzing naar art. 51 lid 2 Sr in art. 5.0.1. (5:1) lid 3 Awb-IV (door mid-
del van de Aanpassingswet vierde tranche Awb) zal opdracht of feitelijke leiding
geven als algemene grondslag voor de oplegging van een bestuurlijke sanctie
worden geïntroduceerd. Nu is het slechts in enkele wetten mogelijk gemaakt om
bestuurlijke boetes op te leggen aan de opdracht- en feitelijke leidinggevers. Kan
een rechtspersoon ook op basis van opdracht of feitelijke leiding geven met een
bestuurlijke sanctie worden geconfronteerd? Dit kan uitkomst bieden voor de
handhaving jegens concerns. Gelet op de bedoeling van de wetgever om op dit
punt zoveel mogelijk aan te sluiten bij het strafrecht, waar deze constructie in de
rechtspraak is aanvaard, zou ik deze vraag voorzichtig bevestigend willen beant-
woorden.94 Zoals hiervoor besproken, lijkt deze constructie in het Oldenburger-
arrest (door het hof) reeds te zijn gehanteerd. Ik ga op dit punt niet verder in,
omdat in het onderzoek centraal staat de vraag onder welke omstandigheden een
leidinggevende functionaris persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld in
geval de rechtspersoon primair aansprakelijk is. 

7.4 Opzet, schuld en verwijtbaarheid van rechtspersonen 

Opzet of schuld

Bestuursrechtelijke normen bevatten doorgaans geen opzet of schuld als bestand-
deel, zoals in het strafrecht voor de misdrijven wel het geval is. In het fiscale recht
komen dergelijke bepalingen wel af en toe voor. Voor de beantwoording van de
vraag wanneer sprake is van opzet of grove schuld van een rechtspersoon ligt het
voor de hand aansluiting te zoeken bij de wijze waarop opzet of grove schuld van
rechtspersonen in het strafrecht wordt bepaald.95 Een voorbeeld waarin grove
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93. ABRvS 3 juli 2002, AB 2002, 311, m.nt. AvH.
94. In de literatuur wordt echter voor de Mededingingswet op grond van de wetsgeschiedenis

anders betoogd: Elsen 2007, p. 215-216.
95. Te meer nu de Hoge Raad in 2006 voor fiscale vergrijpboetes aansluiting heeft gezocht bij het

IJzerdraad-arrest voor wat betreft de vraag of toerekening van opzet of grove schuld van een
belastingadviseur aan de belastingplichtige mogelijk is (volgens de Hoge Raad is een automa-
tische toerekening in strijd met art. 6 EVRM): HR 1 december 2006, BNB 2007, 151, VN 2006,
62.4. Zie over dit arrest ook Commissie Feteris 2007, p. 26-28, die voor de vaststelling van
opzet of grove schuld van de rechtspersoon eveneens aansluiting bij het strafrecht bepleit. 
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schuld van een rechtspersoon is aangenomen, is te vinden in een arrest van het
Hof ’s-Hertogenbosch uit 2008.96 In casu was de rechtspersoon een boete opge-
legd ex art. 67f Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), omdat belasting,
welke op aangifte dient te worden afgedragen, op grond van aan haar te wijten
grove schuld niet was betaald: de verwijtbare grove onachtzaamheid van de direc-
teur/enig aandeelhouder van de vennootschap is door het hof als eigen grove
schuld aan de rechtspersoon/vennootschap toegerekend. 

Verwijtbaarheid

De vraag of een rechtspersoon opzet of schuld heeft, komt dus in het kader van
het bestuurlijk sanctierecht (met uitzondering van het fiscale recht) slechts spo-
radisch aan de orde. De vraag of de rechtspersoon een verwijt van de overtreding
kan worden gemaakt, komt daarentegen wel relatief vaak voor, omdat verwijt-
baarheid een vereiste is voor het opleggen van een bestuurlijke boete (zie ook art.
5.4.1.2 (5:41) Awb-IV). Hier ligt overigens een verschil met het opleggen van her-
stelsancties: de aanwezigheid van een schulduitsluitingsgrond doet daarvoor niet
terzake. 

Verwijtbaarheid wordt in beginsel verondersteld aanwezig te zijn als de over-
treding vast staat. De rechtspersoon (overtreder) kan wel proberen om onder de
boeteoplegging uit te komen door zich te beroepen op een schulduitsluitings-
grond, honorering van dit verweer komt echter niet vaak voor. Voor een geslaagd
beroep op het ontbreken van verwijtbaarheid moet de overtreder de maximale
zorg hebben betracht om de overtreding te voorkomen, zo volgt uit de recht-
spraak.97 In een uitspraak uit 2007 heeft de Afdeling geoordeeld dat een zeer
beperkte mate van verwijtbaarheid wel aanleiding kan geven de opgelegde boete
te matigen.98

7.5 Een bijzondere positie voor (sommige) publiekrechtelijke
rechtspersonen? 

7.5.1 Inleiding

Ook ‘de overheid’ kan overtreder zijn van bestuursrechtelijke voorschriften, bij-
voorbeeld doordat zonder vergunning is gebouwd of doordat de voorschriften van
een milieuvergunning zijn overtreden.99 Algemeen aanvaard is dat aan publiek-
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96. Hof ’s-Hertogenbosch 30 mei 2008, LJN BD5035.
97. Zie o.a. ABRvS 6 februari 2008, AB 2008, 104, m.nt. Jansen.
98. ABRvS 26 september 2007, AB 2007, 401, m.nt. Jansen. Vgl. ABRvS 17 april 2004, LJN

AE1625.
99. Michiels 1999, p.172; Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 29-30. Zie ook Michiels &

Oost 2006, p. 121 e.v. Zie over de omvang en oorzaken van regelovertreding door overheden
de studie van Huberts e.a. 2005. 
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rechtelijke rechtspersonen de bestuurlijke sancties bestuursdwang en last onder
dwangsom kunnen worden opgelegd. Soms besluit het tot handhaven bevoegde
bestuursorgaan uit zichzelf tot handhaving, maar in dergelijke gevallen wordt ook
vaak door een belanghebbende(n) om handhaving verzocht. De situatie dat het tot
handhaving bevoegde bestuursorgaan tot een ander overheidslichaam behoort dan
het overheidslichaam dat de overtreding heeft gepleegd, past binnen ons staats-
rechtelijke systeem van onderlinge controle van overheidsorganen.100 Vanwege de
rechterlijke controle op (afwijzende) handhavingsbeslissingen, levert ook de situ-
atie dat de bevoegdheid tot handhaving op hetzelfde niveau ligt als waarop de
overtreding is gepleegd, geen problemen op. Volgens Van Buuren, Jurgens en
Michiels staan derden-belanghebbenden bij hun handhavingsverzoek in dat geval
zelfs relatief sterk.101 Zij zijn van mening dat in het algemeen behoort te gelden
dat slechts in gevallen van overmacht en van geringe belangen van derden, het
bestuur af mag zien van handhavend optreden tegen eigen onrechtmatig hande-
len. Opgemerkt zij overigens dat er nog andere correctiemiddelen dan het opleg-
gen van bestuurlijke sancties voorhanden zijn. Michiels noemt onder meer het
bestuurlijk toezicht, de inspecties, de Nationale ombudsman en het financieel
toezicht van de Algemene Rekenkamer.102

Over de – onverkorte – mogelijkheid tot oplegging van bestraffende bestuur-
lijke sancties, in het bijzonder bestuurlijke boetes, aan overheden bestaat echter
onduidelijkheid en discussie.103 Vanwege het bestraffende karakter van de be -
stuurlijke boete rijst de vraag of de in de strafrechtelijke jurisprudentie aanvaar-
de (gedeeltelijke) immuniteit van sommige publiekrechtelijke rechtspersonen ook
voor deze sanctie geldt of zou moeten gelden. Zoals in de vorige hoofdstukken
aan de orde is gekomen, geldt voor de staat en voor de decentrale overheden dat
zij (soms) strafrechtelijke immuniteit genieten. De staat is als gevolg van het
Volkel-arrest104 nimmer vervolgbaar, de decentrale overheden zijn in beginsel wel
vervolgbaar, tenzij de gedraging alleen kan worden verricht door bestuursfunc-
tionarissen en is verricht ter uitvoering van een exclusieve bestuurstaak, zo volgt
uit het Pikmeer II-arrest.105 Deze uitzonderingspositie heeft tegenwoordig echter
weinig maatschappelijk draagvlak meer. Vooral de immuniteit van de staat heeft
in het huidige recht verstrekkende gevolgen. Er ligt inmiddels een initiatiefwets-
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100. Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 30, die als voorbeelden noemen: ABRvS 10 no -
vember 2004, AB 2004, 457, m.nt. TN (Utrechtse stadsnomaden) en AGRvS 11 september
1992, AB 1993, 208, m.nt. Jurgens.

101. Van Buuren, Jurgens & Michiels 2005, p. 31. Zij geven als voorbeeld van een situatie waarin
de weigering tot handhaving (toepassing van bestuursdwang) door de rechter is vernietigd:
ARRvS (vz.) 9 februari 1994, BR 1994, p. 752 (Straatmeubilair Middelburg).

102. Michiels 1999, p. 172. Het strafrecht, dat hij ook als correctiemiddel noemt, is echter een mid-
del dat ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen geldt. Zie ook Michiels & Oost 2006, p.
133-138.

103. Zie over dit onderwerp o.a. ook Duijkersloot 2004, p. 429-442; Van der Vorm 2008; Commissie
Feteris 2007, hoofdstuk 3.

104. HR 25 januari 1994, NJ 1995, 598.
105. HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367.
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voorstel bij de Tweede Kamer dat tot doel heeft de bestaande immuniteiten volle-
dig op te heffen. Met de bijzondere positie kan volgens de indieners rekening
worden gehouden bij de vervolgingsbeslissing door de officier van justitie en
door de rechter bij de vraag of sprake is van een rechtvaardigingsgrond of bij de
strafmaat. Het kabinet heeft daarentegen een zeer terughoudend standpunt inge-
nomen door met een wetsvoorstel te komen waarin weliswaar de immuniteit van
de opdracht- en feitelijke leidinggevers wordt opgeheven, maar waarin wordt
vastgehouden aan de immuniteit van (alle) publiekrechtelijke rechtspersonen. De
vraag is hoe het nu zit met de mogelijkheden tot het opleggen van bestuurlijke
boetes aan overheden; zijn er in de huidige wet en/of rechtspraak beletsels opge-
worpen tegen het opleggen van bestraffende bestuurlijke sancties aan overheden?
En hoe denkt de Awb-wetgever over deze kwestie? In de conclusie bespreek ik ten
slotte in hoeverre een bijzondere positie voor overheden in geval van bestraffen-
de bestuurlijke sancties gerechtvaardigd en wenselijk is. 

7.5.2 Huidig recht; rechtspraak

Het eerste arrest over de oplegging van bestuurlijke boetes aan overheden stamt uit
1998 en handelde over de vraag of een verkeersboete – een schending van de Wet
administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV, ook wel: Wet Mulder)
– aan een gemeente kon worden opgelegd. In dit arrest heeft de Hoge Raad aan-
sluiting bij de strafrechtelijke jurisprudentie expliciet verworpen.106 Volgens de
Hoge Raad kan ook aan publiekrechtelijke rechtspersonen een boete krachtens de
WAHV worden opgelegd. In casu had Gemeentewerken Purmerend bij de
Kantonrechter Zaandam beroep aangetekend tegen oplegging van een administra-
tieve sanctie van f 200 ter zake van een verkeersovertreding gepleegd met een
motorvoertuig dat was geregistreerd bij de Gemeente Purmerend.107 De Kanton -
rechter oordeelde – de strafrechtelijke jurisprudentie als uitgangspunt nemend –
dat de WAHV niet kon worden toegepast, omdat Gemeentewerken Purmerend een
openbaar lichaam als bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Grondwet is108 en ten tijde
van de gedraging optrad ter vervulling van een in de wet opgedragen bestuurstaak.
De Hoge Raad maakt korte metten met dit oordeel. Vooreerst wijst hij erop dat het
uitgangspunt van de kantonrechter niet juist is nu de rechtspraak op dit punt in het
Pikmeer II-arrest is genuanceerd. Dit punt daargelaten, is ook overigens het oor-
deel van de kantonrechter niet juist, zo vervolgt de Hoge Raad. De WAHV behelst
een stelsel van voorschriften ter administratiefrechtelijke afdoening van verkeers-
overtredingen van relatief lichte aard. Ingevolge het eerste lid van art. 2 WAHV
zijn voorzieningen van strafrechtelijke of strafvorderlijke aard uitgesloten en op de
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106. HR 3 maart 1998, RAwb 1998, nr. 142, m.nt. Jansen.
107. O.J.D.M.L. Jansen wijst in zijn noot bij het arrest erop dat de Hoge Raad ten onrechte voorbij

is gegaan aan het feit dat eigenlijk de gemeente – door de burgemeester vertegenwoor digd –
de procedure had moeten voeren, immers Gemeentewerken is geen rechtspersoon.

108. Jansen merkt in zijn noot op dat Gemeentewerken geen openbaar lichaam is en dat in casu de
Gemeente Purmerend in de procedure had moeten zijn betrokken.
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procedure in de WAHV is – met uitzondering van de voorschriften uit hoofdstuk
VIII – de Awb van toepassing. Gelet op het bestuursrechtelijke karakter van de in
de WAHV voorziene sanctionering van verkeersovertredingen bestaat er volgens
de Hoge Raad dan ook geen grond publiekrechtelijke overheidslichamen, waaron-
der begrepen de staat, ten aanzien van die sanctionering anders te bejegenen dan
natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen. Derhalve moet aange-
nomen worden dat ook publiekrechtelijke rechtspersonen binnen het bereik van de
WAHV vallen. Voor de staat volgt dit zelfs met zoveel woorden uit de bepalingen
van de WAHV (art. 1 lid 2 en art. 5), zo overweegt de Hoge Raad nog uitdrukke-
lijk. De boete was dus terecht opgelegd.109 

Opvallend is dat de Hoge Raad uitdrukkelijk in zijn overwegingen betrekt dat
de strafrechtelijke sanctionering in de WAHV is uitgesloten. Hij verbindt onder
meer daaraan het gevolg dat er geen reden is tot het maken van onderscheid tus-
sen privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen enerzijds en
publiekrechtelijke overheidslichamen anderzijds. Ook (juist) ten aanzien van de
staat ziet de Hoge Raad geen beletsel voor het opleggen van een verkeersboete.
De vraag is hoe moet worden geoordeeld in geval de geschonden norm ook straf-
rechtelijk is gesanctioneerd. Indien beide wegen – strafrechtelijke en bestuurs-
rechtelijke sanctionering – open staan, dient dan wél aansluiting te worden
gezocht bij de strafrechtelijke rechtspraak inzake de vervolging van publiekrech-
telijke rechtspersonen? Het arrest lijkt dit niet uit te sluiten. Analoge toepassing
van de strafrechtelijke rechtspraak zou tot gevolg hebben dat aan decentrale over-
heden geen boete kan worden opgelegd indien voldaan is aan het exclusieve taak-
criterium uit het Pikmeer II-arrest. Aan de staat zou dan nimmer een boete kun-
nen worden opgelegd, hetgeen in schril contrast staat met de uitkomst van voor-
noemd arrest. Dit zou de handhaving van een deel van de ordeningswetgeving ten
aanzien van organen van de centrale overheid sterk inperken: alleen herstelsanc-
ties zouden dan nog kunnen worden toegepast (immers óók strafrechtelijke sanc-
tionering is onmogelijk). 

Hoe denken de hoogste bestuursrechters over deze kwestie? De Afdeling heeft
zich inmiddels een aantal keren gebogen over een zaak waarin een bestuurlijke
boete was opgelegd aan een decentrale overheid. In twee uitspraken is het verweer
dat de gemeente immuniteit zou moeten toekomen niet gevoerd en heeft de
Afdeling zich niet uitgesproken over mogelijke immuniteit. In een uitspraak uit
2002 was een bestuurlijke boete opgelegd aan een gemeente wegens overtreding
van de Arbowet in verband met een ongeval in het gemeentehuis.110 In een uit-
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109. Opgemerkt zij nog dat annotator Jansen in het slot van zijn noot de vraag opwerpt wie nu
rechtens is gehouden de bestuurlijke boete te voldoen, de ambtenaar of de gemeente? Voor
privaatrechtelijke rechtspersonen heeft de Hoge Raad dit beantwoord. De boete zal moeten
worden voldaan door de kentekenhouder (aan wie de boete was opgelegd), maar deze zal de
boete in beginsel kunnen verhalen op de werknemer, zo kan uit een recent arrest van de Hoge
Raad inzake de interne draagplicht voor verkeersboetes worden afgeleid, HR 13 juni 2008, LJN
BC8791: een werkgever is behoudens bijzondere omstandigheden niet aansprakelijk voor
verkeersboetes die door zijn werknemers tijdens werktijd zijn veroorzaakt. 

110. ABRvS 17 april 2002, AB 2002, 253, JB 2002, 164 (Gemeente Schouwen-Duiveland).
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spraak uit 2005 ging het om een bestuurlijke boete opgelegd aan een gemeente
wegens schending van de Wet bescherming persoonsgegevens (niet melden van
gegevensverwerking, art. 79 lid 1 WBP).111 De eerste uitspraak waarin de Afde -
ling expliciet aandacht heeft besteed aan de vraag of immuniteit geldt voor decen-
trale overheden, stamt uit 2006. De Afdeling blijkt voorzichtiger te zijn in de
beantwoording van de vraag of immuniteit ook geldt bij het opleggen van een
bestuurlijke boete aan decentrale overheden dan de Hoge Raad in voornoemd
arrest.112 In casu was in verband met de dood van drie brandweermannen aan de
Gemeente Haarlem een bestuurlijke boete opgelegd wegens de schending van een
voorschrift van het Arbobesluit. Ten aanzien van de vraag of de rechtspraak inza-
ke strafrechtelijke immuniteit naar analogie op de bestuurlijke boete moet worden
toegepast, overweegt de Afdeling als volgt: 

‘2.6. (…) In dat verband dient in ogenschouw te worden genomen dat sedert
de uitspraak van de Hoge Raad van 6 januari 1998, NJ 1998, 369 (Pikmeer II),
het leerstuk van de strafrechtelijk immuniteit van openbare lichamen onder-
werp is van publiek debat, waarbij in wisselende mate afstand wordt genomen
van de aanvaarding van die immuniteit. In het bijzonder kan gewezen worden
op de discussie in vervolg op een nota van het kabinet over strafrechtelijke
aansprakelijkheid van overheidsorganen (Kamerstukken II 1996/97, 25 294)
en een initiatiefvoorstel van kamerlid Wolfsen tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en andere wetten in verband met het opheffen van de strafrech-
telijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen (Kamerstukken II
2005/06, 30 538, nr. 2). Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen en de
daarmede samenhangende onzekerheid over de toekomstige betekenis van de
strafrechtelijke immuniteit van openbare lichamen, ziet de Afdeling in de
omstandigheden waaronder in het voorliggende geval de overtreding van art.
16 lid 10 Arbowet 1998, gelezen in verbinding met art. 3.17 Arbobesluit heeft
plaatsgevonden, grond om de algemene vraag of die immuniteit ook geldt bij
het opleggen van een bestuurlijke boete in het midden te laten.
Daartoe overweegt zij dat die omstandigheden van dien aard zijn dat, zou die
vraag in bevestigende zin moeten worden beantwoord, in dit geval op die
immuniteit toch geen beroep zou kunnen worden gedaan. (…).’
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111. ABRvS 21 september 2005, JB 2005, 292, Gst. 7242, nr. 193, m.nt. Albers. De boete-op -
legging was in casu echter onrechtmatig, omdat er (destijds) geen grondslag voor de be -
voegdheid tot oplegging wegens overtreding van art. 79 lid 1 WBP in art. 66 WBP was op -
genomen (legaliteitsbeginsel). Opmerkelijk aan deze boeteoplegging is dat in casu sprake was
van een gedraging in het kader van een exclusieve overheidstaak en dat dus de Pikmeer II-
immuniteit van toepassing zou zijn. Zie voorts Rb. ’s-Hertogenbosch 18 januari 2005, Compu -
terrecht 2005, 23, waarin wel bestuurlijke beboeting van een gemeente wegens overtreding van
de WBP (art. 27 lid 1) door de rechtbank is aanvaard. 

112. ABRvS 22 november 2006, AB 2007, 25, m.nt. Duijkersloot & Ortlep. 

AANSPRAKELIJKHEID VAN RECHTSPERSONEN IN HET BESTUURSRECHT



De Afdeling zegt de vraag niet te willen beantwoorden, maar doet dit uiteindelijk
impliciet toch door het Pikmeer II-criterium toe te passen.113 Hier ligt een verschil
met het voornoemde arrest van de Hoge Raad inzake de oplegging van verkeers-
boetes aan overheden. De Hoge Raad zag in het opleggen van verkeersboetes aan
overheden geen enkel beletsel, zelfs niet voor de staat. In tegenstelling tot de
WAHV is in de Arbowet echter ook voorzien in strafrechtelijke handhaving.
Hierin zou een reden kunnen liggen voor analoge toepassing, zoals ik eerder
opperde. 

In een uitspraak uit 2008 overweegt de Afdeling in gelijke zin.114 In die zaak
was aan de Provincie Overijssel een bestuurlijke boete opgelegd wegens hande-
len in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). De provincie had opdracht
gegeven aan bedrijf A. tot het uitvoeren van maaiwerkzaamheden in de bermen
van een bepaalde weg. Dit bedrijf had vervolgens gebruik gemaakt van vreemde-
lingen in dienst van het in Polen gevestigd bedrijf B., zonder dat voor deze per-
sonen een tewerkstellingsvergunning was verkregen. Op het verweer van de pro-
vincie dat het leerstuk van de strafrechtelijke immuniteit in dit geval analoog
moet worden toegepast en dat aan haar dus geen boete kan worden opgelegd, ver-
wijst de Afdeling naar haar overwegingen in de uitspraak uit 2006: ook in dit
geval kan de beantwoording van de algemene vraag of die immuniteit ook geldt
bij het opleggen van een bestuurlijke boete in het midden worden gelaten, omdat
ook in casu bij een bevestigende beantwoording op die immuniteit toch geen
beroep zou kunnen worden gedaan, aldus de Afdeling. Hoewel de provincie inge-
volge art. 15 lid 1 Wegenwet verplicht is tot onderhoud van de openbare weg –
waartoe ingevolge het derde lid ook de berm behoort – valt de feitelijke uitvoe-
ring van dit onderhoud volgens haar niet onder de strafrechtelijke immuniteit van
het openbaar lichaam:

‘Nu niet welbewust, met het inroepen van de bestuurlijke verantwoordelijk-
heid voor voormeld onderhoud en motivering van de noodzaak daartoe, beslo-
ten is tot het laten verrichten van werkzaamheden in strijd met artikel 2, eer-
ste lid, van de Wav, valt gelet op hetgeen de Afdeling in voormelde uitspraak
van 22 november 2006 heeft overwogen omtrent de grond waarop het inroe-
pen van strafrechtelijke immuniteit gerechtvaardigd kan zijn en mede gelet op
het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2007 (NJ 2007/512), niet in te
zien dat in dit geval op zodanige immuniteit met succes een beroep kan wor-
den gedaan.’

Opvallend is dat de Afdeling kennelijk van oordeel is dat het beroep op immuni-
teit wel kans van slagen zou hebben, indien de provincie welbewust, onder inroe-
ping van de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het onderhoud, zou hebben
besloten om in strijd te handelen met de verplichtingen uit de WAV (het inzetten
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113. Zie ook Duijkersloot & Ortlep 2006.
114. ABRvS 23 april 2008, JB 2008, 127, m.nt. Albers.
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van vreemdelingen zonder tewerkstellingsvergunning) en zij daartoe een goede
reden zou kunnen aanvoeren.115 Dit lijkt mij niet juist, in ieder geval is dit niet in
overeenstemming met de meest recente strafrechtelijke rechtspraak van de Hoge
Raad. Uit de – ook door de Afdeling aangehaalde – uitspraak van de Hoge Raad
uit 2007 blijkt nu juist dat een beroep op immuniteit nimmer kan slagen voor de
feitelijke uitvoering van een wettelijke taak, als die uitvoering ook door anderen
dan bestuursfunctionarissen kan geschieden. De uitleg die de Hoge Raad aan het
Pikmeer II-criterium geeft, brengt een zeer beperkte mogelijkheid tot een
geslaagd beroep op immuniteit met zich. Ik ben hier in hoofdstuk 5 uitvoerig op
in gegaan, waarnaar ik verwijs.

7.5.3 Wetsvoorstel Awb-IV

De discussie over de strafrechtelijke immuniteit is ook van invloed geweest op het
wetgevingstraject voor de vierde tranche van de Awb. Het heeft geleid tot een nota
van wijziging vlak voor de stemming in de Tweede Kamer, waardoor het derde lid
van art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV is aangepast, zodanig dat de verwijzing naar art. 51
Sr is verdwenen. De wetgever heeft bewust de koppeling met het strafrecht uit het
wetsvoorstel willen halen om ruimte te laten aan de bestuursrechtspraak voor de
ontwikkeling van een eigen leerstuk van ‘bestuursrechtelijke’ immuniteit van
overheden. Deze wijziging heeft als gezegd echter ook onbedoelde gevolgen
gehad voor de aansprakelijkheid van opdracht- en feitelijke leidinggevers en voor
de gelijkstelling van collectieven zonder rechtspersoonlijkheid met de rechtsper-
soon. Dit zal worden hersteld in de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Ik heb
dit in paragraaf 7.2 al aangestipt. 

De wetgever heeft de vraag of bestuurlijke boeten aan overheden kunnen wor-
den opgelegd dus willen loskoppelen van de discussie die in het strafrecht over
immuniteit van overheden voort woedt. In de MvT was nog gesteld dat voor de
mogelijkheid tot oplegging van bestraffende bestuurlijke sancties aan overheden
vooralsnog aansluiting zou moeten worden gezocht bij de strafrechtelijke juris-
prudentie.116 Dit betekent volgens de toelichting dat sedert het Pikmeer II-arrest
in ieder geval bij decentrale overheidslichamen een dergelijke sanctieoplegging in
beginsel mogelijk is, tenzij de gedraging werd verricht ter uitvoering van een ex -
clusieve overheidstaak. Als voorbeeld van sanctieoplegging conform deze recht-
spraak wordt een uitspraak van de Afdeling uit 2002 aangehaald: aan een
gemeente is in die zaak een bestuurlijke boete opgelegd wegens overtreding van
de Arbowet in verband met een ongeval in het gemeentehuis.117 Ten aanzien van
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115. Dit argument is door het Hof Leeuwarden overigens gebruikt na verwijzing door de Hoge Raad
in het Pikmeer I-arrest. Van het arrest van het hof is weer cassatie ingesteld, dat heeft geleid tot
het Pikmeer II-arrest waarin de Hoge Raad de immuniteitsregel sterk heeft aangescherpt, zie
hoofdstuk 5.

116. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 81-82.
117. ABRvS 17 april 2002, AB 2002, 253, JB 2002, 164 (Gemeente Schouwen-Duiveland).
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de positie van de staat is de MvT wat vaag. Er wordt gewezen op het advies van
de Commissie Roelvink, waarin is voorgesteld om strafrechtelijke aansprakelijk-
heid voor onderdelen van de staat mogelijk te maken in geval van schending van
ordeningswetgeving en – zo wordt in de toelichting opgemerkt – op dit terrein
worden al op ruime schaal bestuurlijke boeten toegepast. Een definitief oordeel
over de mogelijkheid om bestraffende bestuurlijke sancties op te leggen aan
publiekrechtelijke rechtspersonen, zal echter worden uitgesproken in het kabi-
netsstandpunt naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Roelvink,
aldus de toelichting. Zoals in hoofdstuk 5 en 6 besproken, is het kabinet thans
echter van oordeel dat de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke
rechts personen zelf niet moet worden opgeheven, maar dat het wel mogelijk moet
worden om opdracht- en feitelijke leidinggevers te vervolgen. Ik verwijs voor ver-
dere informatie (en mijn standpunt daarover) naar de betreffende hoofdstukken.
Het volgen van deze benadering – volledige immuniteit voor publiekrechtelijke
rechtspersonen voor al het bestraffend bestuurlijk sanctierecht – staat in ieder
geval op gespannen voet met de huidige rechtspraak (zie het hiervoor genoemde
arrest van de Hoge Raad inzake de WAHV) en met het doel van de te handhaven
regels: welke rechtvaardiging kan immers worden gegeven voor immuniteit van
overheden voor boetes wegens het overtreden van ordeningswetgeving, zoals de
regels uit de Arbowet?118 Ten aanzien van de staat is dit ook niet in overeenstem-
ming met de huidige bestuursrechtelijke handhavingspraktijk waarin boeten in de
regel gewoon worden betaald.119

In het vervolg van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vierde
tranche is over de mogelijkheid van het opleggen van bestraffende bestuurlijke
sancties aan overheden uitvoerig gedebatteerd. In de nota naar aanleiding van het
verslag heeft de regering toegelicht hoe volgens haar de uitspraak van de Hoge
Raad uit 1998 moet worden begrepen.120 Volgens haar kan daaruit worden afge-
leid dat de bijzondere wetgever in beginsel zelf kan bepalen dat bepaalde boeten
ook kunnen worden opgelegd aan centrale en decentrale overheden die beboetba-
re feiten plegen, ook als zij dat doen in de uitoefening van een exclusieve over-
heidstaak. Heeft de bijzondere wetgever daarover niets geregeld, dan zal aan de
hand van de strafrechtelijke rechtspraak inzake immuniteit de vraag moeten wor-
den beantwoord of aan de overheid voor de betreffende gedraging een boete kan
worden opgelegd. Dit onderwerp is ook tijdens de mondelinge behandeling van
het wetsvoorstel Awb-IV in de Tweede Kamer uitvoerig aan de orde geweest.
Vooral de onduidelijkheid van de uitspraak van de Afdeling uit 2006 is voor de
(oud-)kamerleden Wolfsen en Teeven reden geweest een amendement in te dienen
waarin is voorgesteld aan het derde lid van art. 5.0.1. (5:1) Awb-IV toe te voegen
dat onder rechtspersonen tevens de publiekrechtelijke rechtspersonen zijn begre-
pen.121 Hiermee zou volgens hen expliciet worden gemaakt dat ook de staat boe-
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118. Zie ook Kamerstukken II 2004/05, 29 702, nr. 6, p. 17.
119. Duijkersloot 2004, p. 429.
120. Kamerstukken II 2005/06, 29 702, nr. 7, p. 32.
121. Kamerstukken II 2006/07, 29 702, nr. 12.
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tes kan krijgen opgelegd. Uitzonderingen (i.v.m. de exclusieve overheidstaak)
zouden in de bijzondere wetgeving kunnen worden geregeld. Omdat het regelen
van die uitzonderingen volgens de Minister van Justitie heel moeilijk is, heeft hij
een nota van wijziging ingediend waarin de koppeling met art. 51 Sr uit het derde
lid van art. 5.0.1. (5:1) is gehaald.122 Het derde lid luidt in het nieuwe voorstel:
‘Overtredingen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtsperso-
nen.’ Volgens de minister is er geen principiële en algemene uitsluiting van
bestuursrechtelijke sancties ten aanzien van bestuursorganen. Aan de bestuurs-
rechter moet het worden overgelaten om te beoordelen of er in de toepassing van
bestuursrechtelijke sancties in een concreet geval toch beletselen zijn. Door een
eigen tekst te gebruiken (in plaats van aan te sluiten bij art. 51 Sr; Sdv) is er reden,
maar ook ruimte voor de bestuursrechter om dit op de eigen merites te beoorde-
len, aldus de minister.123 Het voordeel is volgens hem bovendien dat een nadere
ontwikkeling van de strafrechtelijke jurisprudentie kan doorwerken in de be -
stuursrechtelijke jurisprudentie. Het wetsvoorstel ligt thans bij de Eerste Kamer.
In het antwoord naar aanleiding van het voorlopig verslag is dit standpunt her-
haald.124 

7.5.4 Conclusie: een bijzondere positie?

Uit het voorgaande volgt dat er in het huidige recht geen belemmeringen lijken te
bestaan om bestuurlijke boeten op te leggen aan overheden. De hoogste rechter-
lijke colleges hebben tot nu toe in nog geen enkel geval immuniteit aanvaard.
Toch liggen er nog wel vragen open. Gelet op de ruimte die er volgens de Awb-
wetgever voor de bestuursrechter is om een eigen lijn inzake de immuniteit van
overheden uit te zetten, is het dan ook jammer dat de Afdeling in haar meest
recente uitspraak uit 2008 zich bij de beantwoording van de vraag naar immuni-
teit terughoudend heeft opgesteld. Albers stelt in haar annotatie dat het tijd wordt
‘dat de bestuursrechter uitdrukkelijker kleur gaat bekennen’.125 Zij wijst er daar-
bij op dat vooral twee kwesties moeten worden opgehelderd. In de eerste plaats
verdient de positie van de staat verduidelijking. In de tweede plaats is het de vraag
of de strafrechtelijke immuniteit onverkort zou moeten gelden voor bestuurlijke
boetes opgelegd wegens overtredingen die hebben plaatsgevonden bij de uitoefe-
ning van een exclusieve bestuurstaak. Volgens Albers zou aanvaarding van immu-
niteit in lijn met het Pikmeer II-arrest bijvoorbeeld bestuurlijke beboeting van
schendingen door overheden van de Wet bescherming persoonsgegevens niet lan-
ger mogelijk maken. Maar vooral de huidige onduidelijkheid over de positie van
de staat is mijns inziens onwenselijk. Als aansluiting bij het strafrecht moet wor-
den gezocht omdat in de betreffende wet ook in strafrechtelijke sanctionering is
voorzien, lijkt voor de staat ingevolge het Volkel-arrest bestuurlijke beboeting uit-
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122. Kamerstukken II 2006/07, 29 702, nr. 13 en Handelingen II 27 juni 2007, 86, p. 4715-4716.
123. Handelingen II 27 juni 2007, 86, p. 4717.
124. Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. C, p. 30.
125. ABRvS 23 april 2008, JB 2008, 127, m.nt. Albers. 
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gesloten (zie hoofdstuk 5). Mijns inziens ligt het in dat geval echter meer in de
rede ook voor de staat het Pikmeer II-criterium toe te passen; immuniteit kan dan
alleen worden aangenomen als sprake is van een gedraging die niet anders dan
door bestuursfunctionarissen kan worden verricht in het kader van een exclusie-
ve overheidstaak. 

Brengt invoering van de vierde tranche van de Awb de gewenste verduidelij-
king? Het is in ieder geval gelukkig te noemen dat de Awb-wetgever de verwij-
zing naar art. 51 Sr uit het wetsvoorstel heeft gehaald, waardoor de bestuursrech-
ter een eigen koers kan varen. Over de strafrechtelijke immuniteit is immers veel
te doen – ik verwijs naar hoofdstuk 5 en 6 – maar bovenal zijn er in het bestuurs-
recht in vergelijking met het strafrecht nog minder redenen voor een uitzonde-
ringspositie van de staat en de decentrale overheden. Een belangrijk verschil met
het strafrecht is dat het in het bestuurlijke sanctierecht alleen gaat om ordenings-
wetgeving.126 Juist de toepassing van het klassieke (commune) strafrecht op over-
heden ligt gevoelig. In dit verband zij nog gewezen op het advies van de Com -
missie Roelvink om de strafrechtelijke immuniteit voor ordeningsdelicten volle-
dig op te heffen (zie hiervoor de hoofdstukken 5 en 6). In het bestuurlijke sanc-
tierecht gaat het echter in de regel om beboeting voor overtredingen die de over-
heid heeft begaan in een bepaalde hoedanigheid/kwaliteit die ook geldt voor pri-
vaatrechtelijke rechtspersonen. Denk aan de schendingen van de Arbeidsom -
standig hedenwet en de Wet arbeid vreemdelingen.127 Het gaat dan niet aan om de
overheid in dat geval op voorhand anders te behandelen. De door de Hoge Raad
in zijn beschikking uit 1998 genoemde grond voor een andere behandeling zal in
de praktijk vrijwel niet kunnen worden gevonden. In ieder geval lijkt het welbe-
wust besluiten tot het plegen van overtredingen onder verwijzing naar de bestuur-
lijke verantwoordelijkheid daartoe niet voldoende; in het strafrecht valt dit even-
min onder de immuniteitsregel uit het Pikmeer II-arrest. Een ander argument
tegen enige vorm van immuniteit in het bestuursrecht is dat de beoordeling door
de rechter van gedragingen van publiekrechtelijke rechtspersonen in het bestuurs-
recht nu juist heel gewoon is.128 Ik concludeer dan ook dat het aanvaarden van
immuniteit van overheden in het bestuursrecht moet worden afgewezen. Met de
soms bijzondere positie van de overheid kan eventueel rekening worden gehou-
den door het bestuursorgaan dat de boete oplegt – het orgaan heeft immers be -
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126. Zie ook Albers 2002, p. 641. Zie voorts Duijkersloot 2004, p. 438-440 voor een vergelijking
van de argumenten die in het strafrecht worden aangevoerd met de bestuurlijke sanctie opleg -
ging aan de staat. Hij wijst er onder meer op dat het argument dat de eenheid van regerings -
beleid in gevaar kan komen bij bestuurlijke boeten niet of nauwelijks een rol zal spelen. Van
der Vorm (2008, p. 601) voert tegen immuniteit nog aan dat dit niet in het systeem van het
bestuursrecht past, nu in het bestuursrecht hoofdregel is dat gedragingen van publiekrechtelijke
rechtspersonen door de rechter worden beoordeeld.

127. De Commissie Feteris (2007, p. 42-43) wijst in dit verband ook nog op het huidig fiscaal boe-
terecht, waarin evenmin een bijzondere positie voor decentrale overheden in de rechtspraak is
aanvaard; fiscale beboeting van de centrale overheid zou de commissie evenmin willen uit-
sluiten. 
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leidsvrijheid129 – en door de bestuursrechter bij de toetsing of sprake is van een
rechtvaardigingsgrond en bij de toetsing van de hoogte van de boete (art. 5.4.1.7
(5:46) Awb-IV).

7.6 Conclusie

Aan rechtspersonen kunnen bestuurlijke sancties worden op gelegd in geval spra-
ke is van een (dreigende) overtreding van een bestuursrechtelijke norm. De
rechtspersoon moet daartoe als overtreder kunnen worden aangemerkt, hetgeen in
de eerste plaats afhankelijk is van de aard van de norm. Indien daarin een kwali-
teit of hoedanigheid is opgenomen, dient de rechtspersoon over deze kwaliteit te
beschikken. In het wetsvoorstel Awb-IV ligt dit anders: in het toekomstige recht
wordt onder overtreder verstaan degene die de overtreding pleegt of medepleegt.
De medepleger hoeft niet over de betreffende kwaliteit/hoedanigheid te beschik-
ken. 

De rechtspersoon als pleger van een overtreding, roept vragen op als hem een
handelen wordt verweten nu hij immers niet zelf fysiek kan handelen. Gedra -
gingen van anderen moeten aan hem kunnen worden toegerekend. De vraag onder
welke omstandigheden dit kan geschieden is een vraag van functioneel dader-
schap. In de MvT Awb-IV wordt voorgesteld voor dit onderwerp aansluiting te
zoeken bij de strafrechtelijke leerstukken. In dit verband is dan ook het in 2003
gewezen Zijpe-arrest van groot belang. De Hoge Raad heeft in dit arrest een toet-
singskader neergezet aan de hand waarvan het strafrechtelijk daderschap van
rechtspersonen kan worden beoordeeld. Dit toetsingskader is ook in het bestuurs-
recht zeer bruikbaar. Vooral de eerste drie omstandigheden die de Hoge Raad
noemt en die met zich kunnen brengen dat sprake is van een gedraging in de sfeer
van de rechtspersoon (waardoor toerekening in beginsel redelijk is) komen voor
toepassing in aanmerking. Gelet op de aard van de normen waarop bestuurlijke
sancties in geval van overtreding kunnen worden toegepast, ligt het niet voor de
hand dat de (meer subjectieve) ijzerdraadcriteria dienen te worden toegepast.
Aanvaarding van de gedraging is een eis die afbreuk zou kunnen doen aan de
effectiviteit van de handhaving van ordeningswetgeving.130

Voor de oplegging van een last onder dwangsom is naast overtrederschap ver-
eist dat de overtreder het in zijn macht heeft een einde te maken aan de overtre-
ding (aan de last te voldoen). Zou deze eis niet worden gesteld, dan kan de dwang-
som het karakter van een boete krijgen. Voor het toepassen van bestuursdwang is
dit overigens geen vereiste. Voor het opleggen van een bestuurlijke boete is naast
overtrederschap nodig dat de rechtspersoon een verwijt kan worden gemaakt van
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128. Zie Van der Vorm (2008, p. 601), die daarom concludeert dat immuniteit niet in het systeem
van het bestuursrecht past. Vgl. De Hullu 2006, p. 118.

129. Zie ook Duijkersloot 2004, p. 439.
130. Zie over effectiviteit en aansprakelijkheid in het economisch ordeningsrecht nader de gelijk-

luidende dissertatie van Gritter uit 2003.
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de overtreding. In beginsel staat met het daderschap ook de verwijtbaarheid vast.
De rechtspersoon kan echter een beroep op een schulduitsluitingsgrond doen. Uit
de rechtspraak blijkt dat dit zelden tot resultaat leidt. Evenals in het strafrecht
wordt afwezigheid van alle schuld slechts aangenomen als de rechtspersoon de
maximale zorg heeft betracht, hetgeen niet snel wordt aangenomen.

Ook bij de kwestie of overheden beboetbaar zijn, is de invloed van het straf-
recht merkbaar. In de rechtspraak van de hoogste rechterlijke colleges is aandacht
besteed aan de vraag of immuniteit zou moeten gelden. Tot nu toe is dit nog niet
aanvaard. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Awb-IV heeft de
vraag of naar analogie van het strafrecht immuniteit zou moeten gelden voor
overheden in het bestraffende bestuurlijke sanctierecht tot veel discussie aanlei-
ding gegeven. De discussie heeft zelfs geleid tot een wijziging van het derde lid
van art. 5.0.1 (5:1) Awb-IV op de dag van de stemming in de Tweede Kamer over
het wetsvoorstel. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat de koppeling met art. 51
Sr uit de bepaling is geschrapt. Er is gekozen voor een eigen tekst: ‘overtredin-
gen kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen’, waar-
door de bestuursrechtspraak een eigen leer kan ontwikkelen. Deze wijziging kan
worden toegejuicht ook omdat het bestuurlijk sanctierecht een ander karakter
heeft dan het strafrecht: het bestuurlijk sanctierecht is immers beperkt tot over-
tredingen van ordeningswetgeving. Bovendien is in het bestuursrecht de beoorde-
ling van gedragingen van publiekrechtelijke rechtspersonen door de rechter heel
gewoon. Er is dus nog minder reden dan in het strafrecht om op voorhand een bij-
zondere positie voor overheden te creëren. Met een mogelijk bijzondere positie
van de overheid als gevolg van het uitoefenen van een exclusieve overheidstaak
kan ook rekening worden gehouden zonder dat er immuniteit wordt aangenomen,
namelijk door het boeteopleggend bestuursorgaan in het kader van zijn beleids-
vrijheid en door de bestuursrechter bij de beoordeling of sprake is van een recht-
vaardigingsgrond en de hoogte van de boete.
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Hoofdstuk 8

Aansprakelijkheid van leidinggevenden in het
bestuursrecht

8.1 Inleiding

Ook in het bestuursrecht zijn er gronden waarop leidinggevenden in hun privé-
vermogen kunnen worden getroffen voor illegale situaties die betrekking hebben
op de rechtspersoon waarbij zij in dienst zijn. Onder omstandigheden kan name-
lijk aan een leidinggevende functionaris persoonlijk een last onder dwangsom,
een (last onder) bestuursdwang en/of een bestuurlijke boete worden opgelegd we -
gens de schending van een bestuursrechtelijke norm die in het kader van de
rechtspersoon heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid bestaat er bij de her-
stelsancties bestuursdwang en dwangsom uit dat op de functionaris de kosten van
de toegepaste bestuursdwang worden verhaald dan wel dat hij dwangsommen ver-
beurt als niet aan de last wordt voldaan. In geval van een bestuurlijke boete is er
een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom (art. 5.4.1.1
(5:40) Awb-IV). 

Een leidinggevende functionaris kan worden geconfronteerd met de oplegging
van een bestuurlijke sanctie, omdat hij zelf (ook) als overtreder van de norm kan
worden aangemerkt of omdat hij als opdracht- of feitelijke leidinggever van de
door de rechtspersoon begane overtreding is te beschouwen. Van belang is te zien
dat in dit laatste geval de functionaris zelf geen (primaire) overtreder is. In het
huidige recht is het opdracht of feitelijke leiding geven alleen in bepaalde wetten
te vinden als grondslag voor het opleggen van een bestuurlijke sanctie. Na invoe-
ring van het wetsvoorstel Awb-IV en de Aanpassingswet Awb-IV zal opdracht of
feitelijke leiding geven als een algemene grondslag in de Awb worden opgeno-
men. Het wetsvoorstel Awb-IV voorziet bovendien in de toevoeging van het me -
deplegen als grondslag voor overtrederschap. Het medeplegen is in het huidige
recht in slechts enkele wetten als grondslag voor het aannemen van overtreder-
schap genoemd (zie bijvoorbeeld art. 18.1 Wm). 

Zoals reeds in hoofdstuk 7 is opgemerkt, dient de bevoegdheid van het be -
stuursorgaan tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie een wettelijke grond-
slag te hebben; deze is niet in de Awb – maar in bijzondere wetten – te vinden.
Voorts is voor het opleggen van een last onder dwangsom vereist dat de leiding-
gevende functionaris het in zijn macht heeft aan de last te voldoen. Voor het
opleggen van een bestuurlijke boete geldt dat de functionaris een verwijt moet
kunnen worden gemaakt van de overtreding. Dit vereiste wordt niet gesteld aan
het opleggen van de sancties bestuursdwang en dwangsom, omdat deze als her-
stelsancties zijn aan te merken en tot doel hebben naleving van de norm te be -
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werkstelligen. Op het verschil tussen herstelsancties en bestraffende sancties ben
ik in het vorige hoofdstuk reeds ingegaan, waarnaar ik dan ook verwijs. 

In dit hoofdstuk bespreek ik in de paragrafen 8.2 en 8.3 eerst onder welke
omstandigheden een leidinggevende functionaris als (functioneel) pleger respec-
tievelijk medepleger kan worden aangemerkt. In het wetsvoorstel Awb-IV worden
de pleger en medepleger als overtreder aangemerkt. Het overtrederschap is een
rechtstreeks daderschap. Vervolgens ga ik in op de mogelijkheden die er naar hui-
dig en toekomstig recht (zullen) zijn om aan de leidinggevende functionaris een
bestuurlijke sanctie op te leggen op grond van opdracht of feitelijke leiding
geven. Dit betreft een afgeleid (secundair) daderschap, namelijk gebaseerd op het
overtrederschap van de rechtspersoon. Daarna behandel ik de positie van leiding-
gevenden van publiekrechtelijke rechtspersonen. In het vorige hoofdstuk is geble-
ken dat het leerstuk van de strafrechtelijke immuniteit van sommige publiekrech-
telijke rechtspersonen een zekere doorwerking heeft in het bestuursrecht, in die
zin dat de rechter en de wetgever niet uitsluiten dat ook in het bestuursrecht aan
sommige publiekrechtelijke rechtspersonen onder omstandigheden geen bestuur-
lijke boete zou kunnen worden opgelegd. Gelet op het feit dat in het strafrecht de
positie van opdracht- en feitelijke leidinggevers (thans nog1) is gekoppeld aan de
immuniteit van de rechtspersoon, rijst de vraag of – áls ‘bestuursrechtelijke im -
muniteit’ zou worden aangenomen (hetgeen ik niet wenselijk acht, zie hoofdstuk
7) – deze koppeling naar analogie ook in het bestuursrecht moet worden aange-
nomen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie. 

8.2 Plegen en functioneel plegen 

8.2.1 Inleiding 

In deze paragraaf staat centraal de vraag wanneer een functionaris als overtreder-
pleger kan worden aangemerkt. In het vorige hoofdstuk heb ik besproken dat het
antwoord op de vraag wie als overtreder kan worden aangemerkt, onder meer
afhangt van de inhoud van de overtreden wettelijke norm. Overtreder is degene
die het te handhaven voorschrift daadwerkelijk schendt, zo wordt in de jurispru-
dentie geleerd.2 Om als overtreder te kunnen worden aangemerkt dient de func-
tionaris niet alleen te beschikken over de eventueel vereiste kwaliteit of hoeda-
nigheid (hij moet normadressaat zijn), maar is voorts vereist dat hij zich in strijd
met het voorschrift heeft gedragen. Overtreder is in ieder geval degene die de
gedraging door eigen (fysiek) handelen of nalaten heeft gepleegd. Maar ook in
het bestuursrecht kan – gelijk in het strafrecht – sprake zijn van functioneel dader-
schap. Functioneel daderschap houdt in dat degene die maatschappelijk gezien
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1. Zie de hoofdstukken 5 en 6 waarin ik het concept-wetsvoorstel van het kabinet bespreek dat
beoogt deze koppeling op te heffen.

2. Zie onder meer ABRvS 19 juni 1995, AB 1995, 582, m.nt. PvB (Geldrop).
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verantwoordelijk is voor de gedraging, die feitelijk (mede) door een ander is ver-
richt, (ook) als overtreder kan worden aangemerkt. Voor het kunnen aannemen
van functioneel plegen (in de zin van aansprakelijkheid van de functionaris voor
de gedraging van een ander3) is met andere woorden van belang dat de gedraging
van die ander aan de functionaris kan worden toegerekend. In de MvT bij het
wetsvoorstel Awb-IV wordt expliciet op deze in het strafrecht ontwikkelde figuur
gewezen en wordt gesteld dat dit in het bestuursrecht niet anders behoort te zijn.4

Op de vraag onder welke omstandigheden functioneel plegerschap kan worden
aangenomen, ga ik in 8.2.3 in, nadat ik hierna eerst enkele gevallen heb bespro-
ken waarin een leidinggevende naast de rechtspersoon als (gewoon) pleger is aan-
gemerkt. 

8.2.2 De leidinggevende functionaris als pleger

Een bestuursrechtelijke norm kan zijn gericht tot een ieder. De functionaris is in
dat geval als pleger aan te merken als hij door zijn eigen feitelijk handelen en/of
nalaten alle bestanddelen van de norm, waaronder de gedraging, vervult. Een
voorbeeld is de schending van art. 1 Wvo. Dit artikel verbiedt het lozen van afval-
stoffen op oppervlaktewater zonder vergunning en is tot een ieder gericht. Indien
de functionaris zelf de pomp zou bedienen die op het oppervlaktewater uitkomt,
terwijl de rechtspersoon geen vergunning voor de lozing heeft, is óók de functio-
naris als overtreder aan te merken. Hij heeft immers (fysiek) geloosd en had daar-
toe geen vergunning. 

Veel bestuursrechtelijke normen zijn evenwel kwaliteitsdelicten; zij vereisen
(impliciet) dat de overtreder over een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid be -
schikt, bijvoorbeeld die van vergunninghouder, van werkgever of van onderne-
mer. Alleen de (rechts-)persoon die over die kwaliteit of hoedanigheid beschikt is
normadressaat en kan als overtreder worden aangemerkt. Dit is een kwestie van
uitleg van de bepaling. Als slechts de rechtspersoon als normadressaat kan wor-
den aangemerkt, kan de functionaris zelf nimmer pleger zijn. Zo kan een bestuur-
der van een rechtspersoon nimmer pleger zijn van de overtreding van art. 6 lid 1
of art. 24 lid 1 Mededingingswet (Mw). In art. 56 (oud) lid 4 Mw was ook expli-
ciet bepaald dat een bestuurder van een rechtspersoon niet wordt beschouwd als
een natuurlijke persoon in de zin van lid 1. Hierin is bepaald dat in geval van over-
treding van voornoemde artikelen een boete of een last onder dwangsom kan wor-
den opgelegd aan ‘de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie de overtreding
kan worden toegerekend’. Sinds oktober 2007 is het overigens wel mogelijk dat
aan een bestuurder een boete of last onder dwangsom wordt opgelegd, omdat in
het huidige art. 56 Mw in een nieuw lid 4 het bepaalde in art. 51 Sr van overeen-
komstige toepassing is verklaard. De bestuurder kan met andere woorden thans
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3. Zo wordt functioneel daderschap van natuurlijke personen althans door de Hoge Raad in het
strafrecht opgevat, zie hoofdstuk 5.

4. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 78-79.
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wel een bestuurlijke sanctie opgelegd krijgen, namelijk op de grondslag van
opdracht of feitelijke leiding geven aan een overtreding van de rechtspersoon.
Een pleger is hij echter (nog steeds) niet.5

Er zijn ook normen die (impliciet) een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid
eisen, waarbij meer (rechts-)personen als normadressaat kunnen worden aange-
merkt. Hierdoor is het soms mogelijk dat een functionaris naast de rechtspersoon
als pleger wordt aangemerkt. Dit is een kwestie van uitleg van de norm. Een
belangrijk voorbeeld betreft de Wet milieubeheer (Wm).6 Zoals in hoofdstuk 7 al
is besproken, is voor overtrederschap van inrichtinggebonden overtredingen in de
zin van de Wm beslissend of sprake is van drijverschap. Uit de artikelen 8.1 en
8.20 Wm kan worden afgeleid dat degene die de inrichting drijft normadressaat
is van de vergunningplicht. De wet geeft een open norm: voor ieder die drijver
van de inrichting is, gelden de voorwaarden van de vergunning. Als de voorwaar-
den van de vergunning worden geschonden, is de drijver als overtreder aan te
merken. De normadressaat is met andere woorden de overtreder. In de recht-
spraak is een aantal malen aangenomen dat een leidinggevende naast de rechts-
persoon als normadressaat en overtreder van deze wet kan worden aangemerkt.
Uit de rechtspraak blijkt echter dat de leidinggevende functionaris niet snel als
drijver wordt aangemerkt.

In de Besselsen-zaak uit 1997 was aan Beside BV en haar enig bestuurder/
aandeelhouder I.M. Besselsen door Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie
Gelderland een dwangsom opgelegd wegens het drijven van een inrichting voor
de op- en overslag van bedrijfsafvalstoffen in een bedrijfshal te Zutphen zonder
dat zij beschikten over een vergunning als bedoeld in art. 8.1 Wm.7 De bedrijfs-
hal was gehuurd door N.J. Besselsen, maar werd gebruikt voor de gezamenlijke
opslag van kunststoffen van N.J. Besselsen en Beside BV. Hieruit kan volgens de
Afdeling worden geconcludeerd dat er sprake was van één inrichting, die zich tot
de gehele hal uitstrekte. I.M. Besselsen heeft in hoger beroep aangevoerd dat
Beside BV noch hijzelf als exploitant (drijver) van de inrichting kan worden aan-
gemerkt. Naar het oordeel van de Afdeling is Beside BV echter wel als drijver van
de inrichting aan te merken. De Afdeling acht daarvoor van belang dat I.M.
Besselsen namens Beside BV per brief aan de Inspectie Milieuhygiëne heeft
medegedeeld dat hij van plan was de stoffen uit de bedrijfshal te halen. Volgens
de Afdeling mochten GS van de provincie er derhalve van uitgaan dat de inrich-
ting ook door Beside BV werd gedreven. Immers, in geval de inrichting door N.J.
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5. Ook uit de memorie van toelichting van de Warenwet kan worden opgemaakt dat met de na -
tuurlijke persoon in art. 32a van die wet niet is bedoeld de ondergeschikte in dienst van een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon. In art. 32a is de bevoegdheid neergelegd tot
oplegging van een bestuurlijke boete voor in de bijlage omschreven overtredingen ‘aan de
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan welke de overtreding kan worden toegerekend’:
Kamer stukken II 1998/99, 26 698, nr. 3, p. 8. Zie ook Kamerstukken II 2006/07, 31 124, nr. 3,
p. 25-26. Zie voorts Stijnen 2008, p. 208.

6. Zie over dit onderwerp uitvoerig Van ’t Lam (diss.) 2005.
7. ABRvS 28 april 1997, AB 1999, 43, m.nt. Knijff.
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Besselsen alleen zou zijn gedreven, had deze de opslag van alle kunststoffen in
de bedrijfshal kunnen beëindigen. De Afdeling redeneert verder: 

‘Op basis van de stukken stelt de Afdeling echter vast dat N.J. Besselsen het
niet in zijn macht had de opslag van de kunststoffen die aan Beside BV toe-
behoorden, te beëindigen, net zo min als Beside BV het in haar macht had de
overtreding te beëindigen wat betreft de kunststoffen die aan N.J. Besselsen
toekwamen.’ 

Voor de vaststelling van drijverschap gaat het er met andere woorden dus om wie
over de zeggenschap over de opgeslagen stoffen – de bedrijfsactiviteiten – be -
schikte. Ten aanzien van de vraag of ook de enig bestuurder/aandeelhouder van
Beside BV, I.M. Besselsen, als drijver van de inrichting kan worden aangemerkt,
overweegt de Afdeling als volgt: 

‘Gelet op de grote invloed van appellant op het bestuur van en de zeggenschap
over deze vennootschap die ten tijde van het nemen van het bestreden besluit
uit zijn hoedanigheid voortvloeiden (mijn curs.; SdV), mochten verweerders
naar het oordeel van de Afdeling naast N.J. Besselsen en Beside BV ook
appellant aanmerken als een van degenen die de inrichting dreven. Ver -
weerders waren dan ook bevoegd ook appellant een dwangsom op te leggen.’8

De vraag die naar aanleiding van deze overweging rijst, is in hoeverre de hoeda-
nigheden van enig bestuurder/aandeelhouder van I.M. Besselsen beslissend zijn
voor het oordeel dat hij als drijver moet worden aangemerkt. De Afdeling spreekt
over ‘grote invloed op het bestuur van en de zeggenschap over deze vennoot-
schap’. Dient de bestuurder tevens aandeelhouder te zijn om als drijver te kunnen
worden aangemerkt? 

In een uitspraak uit 2000 heeft de voorzitter van de Afdeling beslist dat in casu
de hoedanigheid van statutair directeur op zichzelf onvoldoende was voor het
aannemen van drijverschap.9 De voorzitter heeft overwogen dat de directeur wel
een zekere zeggenschap heeft over de bedrijfsactiviteiten en vanuit zijn functie
tevens een zekere macht heeft om een einde te maken aan de overtreding. Deze
zeggenschap en macht zijn volgens de voorzitter echter ‘gelet op zijn positie en
de positie van verzoekster sub 2 (Amcor Flexibles Nederland BV, SdV) in de
Amcor-groep’ niet zodanig dat de directeur geacht moet worden mede-drijver van
de inrichting te zijn. De zeggenschap en macht van de directeur achtte de voor-
zitter in casu dus onvoldoende om hem als mede-drijver aan te merken. Het is
aannemelijk dat in casu heeft meegespeeld dat de directeur geen aandeelhouder
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8. Omdat door eerdere inventarisatie voldoende duidelijk was welke stoffen toebehoorden aan
Beside BV kon volgens de Afdeling ook worden aangenomen dat er was voldaan aan het
vereiste dat een dwangsom alleen kan worden opgelegd aan een overtreder die het in zijn macht
heeft de overtreding te beëindigen.

9. ABRvS (vz.) 20 juni 2000, KG 2000, 176.
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was van de vennootschap en de vennootschap deel uitmaakte van een concern.10

In ieder geval kan uit deze uitspraak worden opgemaakt dat een functionaris niet
snel aan de criteria voor drijverschap zal voldoen en naast de rechtspersoon als
overtreder zal worden aangemerkt. 

Gelet op deze uitspraken lijkt het niet echt voor de hand te liggen dat een lei-
dinggevende functionaris, die niet tevens (statutair) bestuurder is, als drijver zal
worden aangemerkt.11 Toch is in een uitspraak uit 2001 de bedrijfsleider van een
failliete vennootschap als overtreder aangemerkt van de schending van Wm-ver-
gunningsvoorschriften. Volgens de Afdeling kon op grond van de omstandighe-
den overtrederschap worden aangenomen: 

‘De onderneming van Teka Bandenrecycling BV wordt geleid door appellant
en zijn echtgenote. Zij heeft de functie van directeur en voert de administra-
tie. Appellant heeft de functie van bedrijfsleider en heeft de dagelijkse leiding
bij de werkzaamheden. Contacten met het provinciebestuur worden door bei-
den onderhouden; als er stukken moeten worden getekend gebeurt dat door-
gaans door de directeur, soms echter door appellant.’

De feitelijke zeggenschap van de bedrijfsleider lijkt in casu de doorslag te heb-
ben gegeven. Bijzonderheid was natuurlijk ook dat de bedrijfsleider samen met
zijn echtgenote de onderneming leidde.

Ook de curator kan onder omstandigheden als overtreder worden aangemerkt.
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 1997 bepaald dat de uit een vergunning
voortvloeiende verplichtingen op grond van de Wm voor ieder gelden die in een
bijzondere gezagsverhouding tot de inrichting staat. Dit betekent volgens de
Afdeling dat in geval van faillissement de curator kan worden aangesproken op
niet naleving van de aan de vergunning verbonden voorschriften, ook als hij de
onderneming niet voortzet krachtens art. 98 Faillissementswet.12 Aan de curator
kan daarom een last onder dwangsom worden opgelegd.13

Uit voorgaande uitspraken mag blijken dat drijverschap eerst kan worden aan-
genomen als sprake is van een voldoende mate van juridische en/of feitelijke zeg-
genschap, hetgeen zeer afhankelijk is van de concrete omstandigheden van het
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10. De directeur heeft in casu aangevoerd dat hij binnen de bij het bestreden besluit vastgestelde
begunstigingstermijn zou kunnen worden ontslagen als directeur van Amcor Flexibles Neder -
land BV en niettemin op grond van dit besluit na het verstrijken van deze termijn een
dwangsom verbeurt. Als die situatie zich zou voordoen, zou hij zich overigens ingevolge art.
5:34 Awb tot het bestuursorgaan kunnen wenden met het verzoek de last op te heffen aangezien
hij daaraan niet kan voldoen. Vgl. Van Buuren, Jurgens & Michiels 1999, p. 163-164.

11. Zie ook Knijff 1999a, p. 286.
12. Art. 98 Fw luidt: ‘De curator is bevoegd het bedrijf van den gefailleerde voort te zetten. Indien

er geene commissie uit de schuldeischers is benoemd, heeft hij daartoe de machtiging van den
rechter-commissaris noodig.’

13. ABRvS 11 juli 1997, AB 1998, 268, m.nt. GJ, M en R 1997, nr. 130, m.nt. P.C. Cup, JOR 1997,
105, m.nt. S. Kortmann, RAwb 1997, nr. 166, m.nt. FM (Curator Alvat BV).
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geval.14 Indien een schending van de vergunningsvoorschriften heeft plaatsge-
vonden, is de drijver daarvoor aansprakelijk. Er hoeven daartoe geen gedragingen
van anderen aan de drijver te worden toegerekend.

8.2.3 Voorwaarden voor functioneel plegen

Inleiding

Hiervoor is besproken de situatie dat de leidinggevende functionaris naast de
rechtspersoon als pleger kan worden aangemerkt. Dit kan worden aangenomen
als hij normadressaat is en de bestanddelen van de norm door zijn eigen (fysiek)
handelen en/of nalaten heeft vervuld. Zoals in de inleiding al aangestipt, is ook in
het bestuursrecht de figuur van het functioneel daderschap aanvaard.15 Bij func-
tioneel daderschap (plegen) gaat het er om dat de gedragingen van anderen onder
bepaalde voorwaarden aan de functionele dader worden toegerekend, omdat de
functionele dader daarvoor maatschappelijk gezien verantwoordelijk is. Onder
welke voorwaarden kan functioneel daderschap in het bestuursrecht worden aan-
genomen? In de MvT wordt in dit verband onder meer gewezen op het IJzer -
draad-arrest, dat handelt over het strafrechtelijk functioneel daderschap van een
natuurlijk persoon, die eigenaar was van een onderneming, voor (strafbare) ge -
dragingen van een ondergeschikte. De vraag is of de in dit arrest geformuleerde
ijzerdraadcriteria – beschikken en aanvaarden – ook kunnen c.q. moeten worden
ingezet voor het beoordelen of sprake is van bestuursrechtelijk functioneel dader-
schap van een leidinggevende functionaris. De MvT lijkt hier wel vanuit te gaan.
Welke koers vaart de bestuursrechter? 

Toerekening op grond van de ijzerdraadcriteria of op grond van opdracht of
feitelijke leiding geven?

In een uitspraak uit 2002 heeft de Rechtbank Rotterdam expliciet aan de ijzer-
draadcriteria getoetst bij haar beoordeling of een natuurlijk persoon als functio-
neel overtreder kon worden aangemerkt van een overtreding van de Telecommu -
nicatiewet (zendpiraterij).16 Feitelijk was vastgesteld dat er zonder vergunning ge -
bruik was gemaakt van frequentieruimte vanuit de woning waarvan deze natuur-
lijk persoon (hoofd)bewoner was (art. 10.16 lid 1 TCOMW). Volgens de recht-
bank is niet alleen degene die daadwerkelijk ‘de knoppen’ van de zendapparatuur
bediende als overtreder aan te merken, maar ook degene in wiens machtssfeer het
doen van deze handelingen lag en die het doen van deze handelingen heeft aan-
vaard, althans niet heeft voorkomen. Een (hoofd)bewoner van een woning kan als
een dergelijke persoon worden aangemerkt, aldus de rechtbank.
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14. Zie ook Van ‘t Lam 2005, p. 63-64.
15. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 78-79.
16. Rb. Rotterdam 15 juli 2002, AB 2003, 343, m.nt. OJ.
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Opvallend is dat de uitleg die de rechtbank aan het aanvaardingscriterium
geeft – namelijk dat daarvan reeds sprake is indien de functionele dader tekort is
geschoten in hetgeen redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht om weder-
rechtelijke gedragingen te voorkomen – overeen komt met de aanvullende uitleg
die de Hoge Raad aan dit criterium heeft gegeven in het Zijpe-arrest uit 2003. Dit
arrest gaat over het strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen en heb ik uit-
voerig besproken in de hoofdstukken 5 en 6, waarnaar ik dan ook verwijs. Uit het
arrest blijkt kort gezegd dat voor de vaststelling van het daderschap van de rechts-
persoon de ijzerdraadcriteria niet steeds beslissend zijn. In hoofdstuk 6 heb ik
echter betoogd dat aannemelijk is dat de ijzerdraadcriteria – in de nieuwe uitleg
– wel onverkort gelden voor de vaststelling van (strafrechtelijk) functioneel
daderschap van natuurlijke personen. Mijns inziens gaat dit evenzeer op in het
bestuursrecht. Voor de toerekening van een gedraging van een natuurlijk persoon
aan een andere natuurlijk persoon zijn (beschikkings)macht en aanvaarding aan-
sprekende criteria.17 Het gaat bij het aanvaardingscriterium om de schending van
een zorgplicht die op de functionele dader rust. Voorwaardelijk opzet op het
plaatsvinden van de overtreding is dus niet (steeds) vereist.

Een ander opvallend punt is dat de rechtbank bij het vaststellen van het toet-
singskader voor het functioneel daderschap niet alleen verwijst naar het
IJzerdraad-arrest, maar ook naar de Slavenburg II-beschikking, die gaat over
strafrechtelijk feitelijke leiding geven in de zin van art. 51 Sr. Ik merk op dat de
grondslag opdracht of feitelijke leiding geven echter op een aantal belangrijke
punten goed moet worden onderscheiden van het functioneel daderschap. In de
eerste plaats dient de functionele dader zelf normadressaat te zijn, hetgeen bij
kwaliteitsdelicten een probleem kan opleveren. Voor opdracht of feitelijke leiding
geven is dit niet vereist, omdat het een afgeleid daderschap betreft: het gaat om
opdracht of feitelijke leiding geven aan een overtreding begaan door de rechts-
persoon. In de tweede plaats zijn de criteria voor het aannemen van (strafrechte-
lijk) feitelijke leiding geven strenger in die zin dat voorwaardelijk opzet is ver-
eist: de feitelijke leidinggever moet bewust (willens en wetens) de aanmerkelijke
kans hebben aanvaard dat de gedraging zich zou voordoen.18 Zoals ik hiervoor al
aangaf, heeft de Hoge Raad in het Zijpe-arrest aan het aanvaardingscriterium uit
het IJzerdraad-arrest een belangrijk ruimere strekking gegeven door de schending
van een zorgplicht ter voorkoming van de gedraging voldoende te achten.

In de hiervoor besproken uitspraak inzake de zendpiraterij ging het om de vast-
stelling van functioneel daderschap van een natuurlijk persoon, die niet is opge-
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17. Vgl. voor het strafrecht: De Hullu 2006, p. 156.
18. Aan de andere kant is functioneel daderschap weer strenger in geval opzet of grove schuld

bestanddeel is van de geschonden norm, omdat de pleger alle bestanddelen van de norm moet
hebben vervuld, dus ook het opzet of de grove schuld. In het bestuursrecht komt opzet of
schuld als bestanddeel echter maar weinig voor, in tegenstelling tot het strafrecht waar dit voor
misdrijven een vereiste is. De feitelijk leidinggever hoeft slechts voorwaardelijk opzet te heb-
ben op de kern van het delict, zo heb ik in hoofdstuk 6 besproken.
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treden in het verband van een rechtspersoon. In een al wat oudere uitspraak van
de voorzitter van de Afdeling uit 1984 is wel sprake van een geval waarin een
bestuurder naast de rechtspersoon als (functioneel) overtreder is aangemerkt. In
deze zogenaamde Booy Clean-zaak betwistte de bestuurder zijn persoonlijke aan-
sprakelijkheid voor de kosten van het toepassen van (toen nog) politiedwang.19

Op grond van art. 24 (oud) Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) waren
de rechtspersoon Booy Clean BV en haar enig bestuurder Booij ieder afzonder-
lijk aangeschreven om tot opruiming over te gaan van de verontreinigde stoffen
die zich in de onderwaterbodem van de Geulhaven bevonden met aanzegging van
kostenverhaal.20 Booy Clean BV en Booij hebben zich tot de voorzitter van de
Afdeling gewend met het verzoek deze besluiten te schorsen dan wel een voorlo-
pige voorziening te treffen. Booij heeft daartoe aangevoerd dat hij ten onrechte
als privé-persoon was aangeschreven, omdat hij uitsluitend in de hoedanigheid
van directeur van de besloten vennootschap Booy Clean BV en derhalve als
orgaan van een rechtspersoon heeft gehandeld, hetgeen zijns inziens meebrengt
dat zijn handelingen dienen te worden toegerekend aan Booy Clean BV. Volgens
de voorzitter is Booij echter terecht als overtreder in de zin van art. 24 (oud) Wvo
aangemerkt. De voorzitter overweegt daartoe als volgt:

‘Als vaststaand moet worden aangenomen dat verzoeker J. Booij als enig
directeur van het betrokken bedrijf opdracht heeft gegeven tot de verboden
lozingen dan wel daaraan feitelijk leiding heeft gegeven, althans deze niet
heeft verhinderd alhoewel zulks gegeven de door hem beklede functie in zijn
macht lag (mijn curs.; SdV). Door aldus te hebben gehandeld, dient hij naar
Ons voorlopig oordeel als overtreder in de zin van evenbedoeld artikel te wor-
den aangemerkt. Gelet op de strekking van de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren, zoals deze blijkt uit de geschiedenis van de totstandkoming van
deze wet, achten Wij voorshands voor een beperking van het begrip overtre-
der als door verzoeker J. Booij voorgestaan, geen grond aanwezig.’

Om met de laatste overweging te beginnen: volgens de memorie van toelichting
is de strekking van de Wvo in hoofdzaak de verontreiniging van oppervlaktewa-
teren te bestrijden, welke geschieden door middel van gemeentelijke rioleringen
en van afvoerleidingen van fabrieken en bedrijven, die niet op het rioleringsnet
zijn aangesloten. Voor deze lozingen is een vergunning vereist.21 Lozen zonder of
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19. ARRvS (vz.) 24 februari 1984, AB 1984, 480, m.nt. FO (Booy Clean)
20. Thans is het bepaalde in art. 24 (oud) neergelegd in art. 29 Wvo; dit artikel luidt voor zover

van belang: ‘Het bestuursorgaan dat bevoegd is een vergunning krachtens artikel 1 te verlenen,
dan wel ingevolge artikel 2b, tweede lid, onder a, het orgaan is waaraan de melding wordt
gericht, heeft tot taak: a. zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bij of
krachtens deze wet en van het bij of krachtens titel 12.1 van de Wet milieubeheer bepaalde met
betrekking tot het betrokken brengen van stoffen in oppervlaktewa ter; b. ...’. Het eerste lid van
art. 1 luidt: ‘Het is verboden zonder vergunning met behulp van een werk afvalstoffen, veront-
reinigde of schadelijke stoffen, in welke vorm ook, te brengen in oppervlaktewateren.’

21. Kamerstukken II 1964/65, 7884, nr. 3, p. 13.
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in strijd met de vergunning is verboden. In art. 1 lid 1 Wvo is geen kwaliteitseis
aan de overtreder gesteld; het lozen met behulp van een daartoe bestemd werk
zonder vergunning is verboden. Booij kon in dit geval dus als normadressaat wor-
den aangemerkt.22 Een beperking van het begrip overtreder zoals door Booij
voorgestaan – namelijk dat zijn handelingen aan de rechtspersoon moeten worden
toegerekend – gaat dus niet op. Dit zou anders zijn als sprake zou zijn geweest
van de schending van een kwaliteitsdelict.

Hoe moet worden geoordeeld over de overwegingen ten aanzien van het aan-
merken van Booij als overtreder? De voorzitter gaat uit van functioneel dader-
schap van Booij. De overweging dat sprake is van opdracht geven dan wel feite-
lijke leiding geven doet echter denken aan art. 51 Sr.23 Wellicht is een toentertijd
in de Wvo opgenomen strafbepaling, die sterk lijkt op art. 51 Sr, aanleiding
geweest voor de beslissing? In art. 28 (oud) Wvo was het lozen zonder vergun-
ning strafbaar gesteld. Art. 29 (oud) Wvo bepaalde vervolgens dat indien een
rechtspersoon strafbaar had geloosd, ook degenen die opdracht tot of feitelijke
leiding hadden gegeven aan dat lozen, konden worden vervolgd. Aan de andere
kant neemt de voorzitter eigen/rechtstreeks daderschap van Booij aan, door hem
als overtreder van art. 24 (oud) Wvo aan te merken. Hij kon dit ook omdat Booij
zelf normadressaat van art. 1 Wvo is. In geval van aansprakelijkheid op grond van
art. 51 Sr is als gezegd evenwel sprake van een afgeleide aansprakelijkheid. De
leidinggever wordt verweten dat hij feitelijke leiding heeft gegeven aan het door
de rechtspersoon begaan van een strafbaar feit. De constructies zijn derhalve ver-
schillend, hetgeen zich – zoals ik hiervoor uiteen heb gezet – ook vertaalt in ver-
schillende eisen.24

Ten slotte plaats ik nog een kanttekening bij de laatste zinsnede van de over-
weging van de voorzitter over het kunnen aanmerken van Booij als overtreder, te
weten dat Booij ‘de verboden lozingen niet heeft verhinderd alhoewel zulks gege-
ven de door hem beklede functie in zijn macht lag’. Als hierin moet worden gele-
zen dat de voorzitter beschikkingsmacht voldoende zou achten voor functioneel
daderschap van Booij, kan daarmee niet worden ingestemd. In casu gaat het om
de vraag of Booij zich in strijd met de wet heeft gedragen en dus of het feitelijk
gebeuren – de lozing – aan hem persoonlijk kan worden toegerekend. Voor het
toerekenen van gedragingen aan een natuurlijk persoon die deze niet zelf heeft
verricht, is meer nodig dan de loutere zeggenschap c.q. macht deze te voorkomen.
De functionaris dient – zoals de Hoge Raad in het Zijpe-arrest ten aanzien van het
aanvaardingscriterium heeft bepaald – zijn zorgplicht ter voorkoming (of beëin-
diging) van de gedraging te hebben geschonden. In ieder geval is daarvan sprake
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22. Vgl. HR 20 mei 1986, NJ 1987, 990 (Uniser), waarin een werknemer is veroordeeld voor het
(met andere werknemers) medeplegen van het lozen in de zin van art. 1 Wvo.

23. Zie ook Otten 1984, noot bij ARRvS (vz.) 24 februari 1984, AB 1984, 480.
24. Bovendien is in de Booy-zaak sprake van een herstelsanctie, terwijl het bij de strafrechtelijke

aansprakelijkheid gaat om een bestraffende sanctie. Voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid
is – in tegenstelling tot het opdraaien voor de kosten van bestuursdwang – schuld bij de dader/
leidinggever vereist.
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als hij wist dan wel behoorde te weten dat gedragingen van een ander in strijd met
de wet plaatsvinden dan wel zullen gaan plaatsvinden. Voor feitelijke leiding
geven is evenwel voorwaardelijk opzet vereist. Overigens zal het bewijs van
(objectieve) wetenschap in casu waarschijnlijk op weinig problemen hebben
gestuit, aangezien Booij enig directeur van de BV was.

Ook de civiele rechter heeft zich in het kader van een faillissementsprocedure uit-
gesproken over het begrip overtreder. Op het zogenaamde Oldenburger-arrest uit
2001 ben ik in het vorige hoofdstuk al kort ingegaan.25 Op deze plaats bespreek
ik het uitvoeriger. In deze zaak stond centraal de vraag of het hof in het kader van
een faillissementsprocedure terecht had aangenomen dat summierlijk was geble-
ken van een vorderingsrecht van de Provincie Friesland tegen Oldenburger en
Oldenburger Onroerend Goed bv, die middellijk bestuurder respectievelijk be -
stuurder/enig aandeelhouder waren van het afvalverwerkingsbedrijf Oldenbur ger
Sorteerinrichting. Deze laatste vennootschap had de voorwaarden verbonden aan
de milieuvergunning overtreden. Oldenburger is enig bestuurder van Siebolt Ol -
den burger Holding BV welke weer enig aandeelhouder/bestuurder is van Olden -
burger Onroerend Goed BV. Deze vennootschap is weer enig aandeelhouder/
bestuurder van de Oldenburger Sorteerinrichting. De grond waarop de Sorteer -
inrichting is gevestigd is eigendom van Oldenburger Onroerend Goed BV en
Oldenburger. Belangrijk voor een goed begrip van deze zaak is dat er twee pro-
cedures hebben gespeeld; een bestuursrechtelijke procedure ging namelijk voor-
af aan de civiele procedure die uiteindelijk heeft geleid tot het arrest van de Hoge
Raad. In de bestuursrechtelijke procedure ging het om het toepassen van be -
stuursdwang door de Provincie Friesland tegen Oldenburger Onroerend Goed BV
en Oldenburger. De provincie besloot op 6 juni 2000 tot het toepassen van
bestuursdwang omdat op het terrein van de Sorteerinrichting in strijd met de
milieuvergunning een grote hoeveelheid illegaal afval aanwezig was. In de aan-
schrijving is vermeld dat in geval niet tot afvoer werd overgegaan, de kosten van
het afvoeren door de provincie op hen zou worden verhaald. Omdat het afval niet
werd afgevoerd, is de provincie daartoe een week na de bestuursdwangaanschrij-
ving overgegaan.26 De provincie heeft vervolgens Oldenburger Onroerend Goed
BV en Oldenburger hoofdelijk aangesproken tot betaling van de kosten van de
bestuursdwang, een slordige 2,7 miljoen gulden. Omdat niet werd betaald, is de
provincie een civiele procedure tot faillietverklaring van Oldenburger Onroerend
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25. HR 19 januari 2001, NJ 2001, 324, JOR 2001, 54, m.nt. Bartman, AB 2002, 382, m.nt. PvB.
Een deel van het navolgende is ontleend aan een annotatie die ik met M.L. Lennarts over het
arrest heb geschreven in Ondernemingsrecht 2001, p. 138-140 (Lennarts & De Valk 2001).

26. Oldenburger en Oldenburger Onroerend Goed BV hebben overigens nog bij de voorzitter
ABRvS om schorsing van het besluit tot toepassing van bestuursdwang verzocht, maar dit ver-
zoek is (op 28 juli 2000) afgewezen. Oldenburger en Oldenburger Onroerend Goed hebben ook
een bodemprocedure bij de Afdeling aangespannen. Dit heeft geleid tot een uitspraak in 2002:
ABRvS 4 september 2002, LJN AE7170. Ik kom op deze uitspraak hierna nog terug.
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Goed BV en Oldenburger gestart. Deze procedure heeft uiteindelijk geleid tot het
onderhavige arrest van de Hoge Raad.

Grond voor faillietverklaring is dat summierlijk is gebleken van het bestaan
van een vorderingsrecht van de Provincie Friesland tegen Oldenburger en
Oldenburger Onroerend Goed BV. De grondslag voor dit vorderingsrecht ligt dus
in het bestuursrecht, namelijk het kostenverhaal op de overtreder op grond van
art. 5:25 Awb. Het hof gaat expliciet in op de vraag of Oldenburger en Olden -
burger Onroerend Goed BV als overtreder in de zin van art. 5:25 Awb kunnen
worden aangemerkt. De Hoge Raad vindt dit terecht. De bestuursrechtelijke bo -
demprocedure bij de ABRvS was immers ten tijde van het wijzen van het arrest
nog niet afgerond.27 Het hof komt op grond van een aantal met name genoemde
feiten en omstandigheden tot de conclusie dat Oldenburger Onroerend Goed BV
en Oldenburger persoonlijk als overtreders kunnen worden aangemerkt. Ten aan-
zien van Oldenburger28 overweegt het hof als volgt:

‘De Sorteerinrichting is aan merken als overtreder in de zin van art. 5:25 Awb.
Gelet op de omstandigheid dat de aandelen van de Sorteerinrichting via
Olden burger Onroerend Goed BV, uiteindelijk toebehoren aan de holding, en
gelet op de wijze waarop het bestuur tussen de diverse besloten vennoot-
schappen is geregeld, is naar ’s Hofs oordeel gebleken dat er een economische
en bestuurlijke verwevenheid tussen de holding en de Sorteerinrichting
bestaat. Op grond daarvan is het aannemelijk dat de holding en daarmee haar
bestuurder, zijnde Oldenbur ger, ermee op de hoogte was dat de Sorteerin -
richting de voorschriften verbonden aan de verleende vergunning heeft over-
treden en dat minst genomen niet heeft verhinderd, alsmede dat de holding en
daarmee Oldenburger daadwerkelijk opdracht heeft kunnen geven tot het (tij-
dig) doen afvoeren van het afval, dan wel aan het (tijdig) doen afvoeren feite-
lijk leiding heeft kunnen geven, maar dat heeft nagelaten, hoewel een en ander
gezien de positie en functie van Oldenburger in het geheel van de organisaties
van de besloten vennootschappen in zijn macht lag. Dat Oldenburger genoem-
de bevoegdheden had, kan voorts worden afgeleid uit hetgeen mr. Van der Zee
in voornoemde brief heeft geschreven, namelijk dat Oldenburger bereid is
mee te werken aan een oplossing.’

Oldenburger en Onroerend Goed BV gaan van het arrest in cassatie. Zij betogen
onder meer dat de beoordeling van de vraag of naast de Sorteerinrichting ook
Oldenburger en Oldenburger Onroerend Goed BV door de provincie konden wor-
den aangesproken, een op het geval toegespitste benadering vereist. De Hoge
Raad oordeelt dat dit niet door het hof is miskend. De Hoge Raad overweegt ver-
volgens: 
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27. Anders: A-G Spier in zijn conclusie.
28. Zie voor de bespreking van de zaak tegen Oldenburger Onroerend Goed BV het vorige hoofd-

stuk. 
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‘De klacht dat het Hof heeft miskend dat wat betreft de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van een bestuurder de Hoge Raad hoge eisen stelt, ziet eraan voor-
bij dat het in dit verband gaat om een vraag van bestuursrechtelijke aard.’

Onder welke omstandigheden een bestuurder – of andere (rechts-)persoon – naast
de rechtspersoon als overtreder in de zin van art. 5:25 Awb kan worden aange-
merkt, is inderdaad een vraag van bestuursrechtelijke aard.29 Het hangt van de
inhoud van de geschonden bestuursrechtelijke norm af wie als overtreder daarvan
kan worden aangemerkt. De overwegingen van het hof zijn, zoals ik ook al in het
vorige hoofdstuk heb geconstateerd, in het licht van de hierboven besproken
bestuursrechtelijke Wm-jurisprudentie over het begrip overtreder echter wel
opmerkelijk te noemen. Beslissend zou moeten zijn wie als (mede-)drijver van de
inrichting en daarmee als overtreder kan worden aangemerkt.30 Het hof vereist
voor het aanmerken van Oldenburger als overtreder echter onder meer dat deze
op de hoogte was van het overtreden van de voorschriften door de Sorteer -
inrichting. Het hof lijkt dan ook een soort afgeleide aansprakelijkheid aan te
nemen: de Sorteerinrichting is de overtreder, maar daarnaast kunnen ook de
opdracht- en feitelijke leidinggevers als overtreder worden aangemerkt. Hoewel
deze constructie in overeenstemming is met het wetsvoorstel Awb-IV, is dit als
gezegd in het huidige recht in strijd met het legaliteitsbeginsel. Gelet op de feiten
en omstandigheden en het criterium dat ingevolge de Wm beslissend is, verdient
het resultaat – dat Oldenburger als overtreder is aangemerkt – instemming. Drij -
ver is degene die over een bepaalde mate van macht en/of zeggenschap over de
(activiteiten van de) inrichting beschikt. Aannemelijk is dat in casu Olden burger
ook aan deze criteria voldoet. Er is sprake van een eenmansconcern. Het bewijs
dat aan de criteria voor (mede-)drijver van de inrichting is voldaan, zou in dit
geval dan ook relatief eenvoudig zijn geweest. Dat de Hoge Raad het oordeel van
het hof in stand heeft gelaten, is dan ook – gelet op de centrale vraag in de pro-
cedure: is van een vordering summierlijk gebleken? – niet zo verwonderlijk.
Zoals ik in het vorige hoofdstuk al heb besproken, heeft (ook) de Afdeling zich
in de bodemprocedure over (onder meer) de vraag of de kosten van bestuurs-
dwang op de (indirect) bestuurders konden worden verhaald achter het oordeel
van het hof over het ‘overtrederschap’ van Oldenburger (en Oldenburger
Onroerend Goed BV) geschaard.31

Verstijlen heeft nog de vraag opgeworpen of het wel redelijk is (in de zin van
art. 5:25 Awb) om van bestuurders en aandeelhouders te vergen dat zij privémid-
delen aanwenden om een overtreding van een vennootschap ongedaan te maken,
te meer als – zoals in casu in feitelijke instanties is betoogd – de vennootschap
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29. Zie ook Bartman 2001, nr. 1. Bartman trekt in zijn noot een vergelijking met het arrest Coral/
Stalt (HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727): passief blijven waar de macht tot ingrijpen aanwezig
is, kan een zelfstandige normschending – in het civiele aansprakelijkheidsrecht en in het be -
stuursrecht – opleveren, zo concludeert hij. 

30. Vgl. Knijff 1999a, p. 286, met name noot 29.
31. ABRvS 4 september 2002, LJN AE7170 (Oldenburger).
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zelf niet over de middelen beschikt om aan de aanschrijving gehoor te geven.32 In
vergelijking met de strenge voorwaarden voor civielrechtelijke aansprakelijkheid
van bestuurders en aandeelhouders vindt Verstijlen het resultaat in casu (het
gemak van de aanschrijving aan de (indirecte) bestuurders en aandeelhouders)
onbevredigend. 

Mijns inziens dient echter voorzichtigheid te worden betracht bij een vergelij-
king met de civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhou-
ders. Ik merk in de eerste plaats op dat het antwoord op de vraag wie als overtre-
der kan worden aangemerkt, afhankelijk is van de inhoud van de norm en dit is –
zoals de Hoge Raad overweegt – een vraag van bestuursrechtelijke aard. In casu
kan worden verdedigd dat Oldenburger eigenlijk als ‘drijver van de inrichting’
moet worden aangemerkt en dan is het kostenverhaal logisch. Ook de Afdeling
heeft als gezegd (nadien) geoordeeld dat Oldenburger als overtreder kan worden
aangemerkt. Dat de vennootschap failliet is gegaan, staat aan verhaal van de kos-
ten van bestuursdwang op de (indirect) bestuurder niet in de weg. Bestuursdwang
is in zo’n situatie voor het bestuursorgaan eigenlijk nog de enige mogelijkheid om
handhavend op te treden; een last onder dwangsom zal bij een failliete vennoot-
schap immers niet veel effect sorteren, aangezien verbeurde dwangsommen niet
kunnen worden verhaald. Verhaal van kosten van toegepaste bestuursdwang
jegens een bestuurder/mede-drijver kan wel uitkomst bieden, hetgeen ook steun
vindt in de rechtspraak.33

Bovendien dient wel degelijk onderscheid te worden gemaakt tussen bestuurs-
rechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders, ook als sprake
zou zijn van secundair overtrederschap van Oldenburger (als opdracht- of feite-
lijke leidinggever van een overtreding begaan door de rechtspersoon). Voor per-
soonlijke aansprakelijkheid van bestuurders/leidinggevers op grond van onrecht-
matige daad (en overigens ook op grond van art. 51 Sr) is onder meer (ernstige)
verwijtbaarheid vereist. Dit vereiste wordt in het bestuursrecht niet gesteld bij het
verhaal van kosten van bestuursdwang en het opleggen van een last onder dwang-
som. Voldoende is dat het (wettelijk) voorschrift is overtreden. Dit leidt als het
ware tot een vorm van ‘risico-aansprakelijkheid’, ook als het een bestuurder van
de rechtspersoon betreft. De eisen zijn in dat opzicht in vergelijking met het pri-
vaatrecht (en ook het strafrecht) lager.34 Dit verschil kan evenwel worden ver-
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32. Verstijlen 2001a, p. 1516.
33. Zie ABRvS 27 maart 2001, AB 2002, 102, m.nt. ABB (Teka Bandenrecycling).
34. Volgens Verstijlen (2001a, p. 1516) is het niet terecht dat Lennarts en ik in ons commentaar

onder het arrest in Ondernemingsrecht (2001, p. 140) stellen dat de eisen die aan de bestuurs-
rechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden worden gesteld niet zo heel erg lijken te ver-
schillen van de eisen die aan civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van lei-
dinggevenden worden gesteld. In ons commentaar hebben wij echter opgemerkt dat in het
bestuursrecht – in tegenstelling tot het civiele recht en het strafrecht – voor de persoonlijke aan-
sprakelijkheid van een leidinggevende niet wordt vereist dat deze een (ernstig) verwijt kan
worden gemaakt c.q. schuld heeft. Voor de vraag of er sprake is van feitelijke leiding geven
(een gedraging) worden mijns inziens wel vergelijkbare criteria (kort gezegd: kennis en macht)
gehanteerd.
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klaard door een verschil in doel tussen de onderscheiden sancties: bestuursdwang
en last onder dwangsom zijn primair bedoeld om naleving van de wet te bewerk-
stelligen, terwijl het in het (civiele) onrechtmatige daadrecht en in het strafrecht
bij de aansprakelijkheid van bestuurders/leidinggevers veeleer gaat om een ach-
teraf aansprakelijk stellen, ofwel in de vorm van het betalen van een schadever-
goeding ofwel in de vorm van boete (of gevangenisstraf). Persoonlijke aanspra-
kelijkheid van een bestuurder/leidinggever voor de (primaire) gedraging van de
rechtspersoon is dan slechts aan de orde in geval van (ernstige) verwijtbaarheid.
Dat dit verschil in doel bepalend is voor de te stellen eisen, kan ook blijken uit
het feit dat voor het opleggen van een bestuurlijke boete wèl verwijtbaarheid bij
de overtreder is vereist.35

Met bestuursdwang beoogt het bestuursorgaan de situatie dus weer conform
de wet te krijgen. De overtreders kunnen daartoe worden aangeschreven en indien
zij geen gevolg geven aan de te nemen maatregelen kunnen op hen de kosten van
bestuursdwang worden verhaald. In casu zijn de (indirecte) bestuurders/aandeel-
houders als overtreders aangemerkt en op hen kunnen dan ook ingevolge art. 5:25
Awb de kosten van bestuursdwang worden verhaald, tenzij dit niet redelijk zou
zijn. In hoofdstuk 7 is aan deze uitzonderingsmogelijkheid reeds kort aandacht
besteed en de conclusie was dat een uitzondering niet snel wordt aangenomen.
Zou in dit geval kunnen worden geconcludeerd dat het niet redelijk is de kosten
te verhalen? Bij het hof is ter zitting namens Oldenburger en Onroerend Goed BV
betoogd dat zij de bestuursdwangaanschrijvingen niet konden naleven.36 Of de
situatie dat de overtreders het niet in hun macht hebben de overtreding te beëin-
digen een uitzonderingsgrond betreft, is echter in de literatuur betwist (zie vori-
ge hoofdstuk). Ik ben geneigd tot een ontkennende beantwoording: de overtreder
heeft de met de wet strijdige situatie (mede) doen ontstaan.37

Opzet, schuld en verwijtbaarheid van de functionele pleger

In de meeste bestuursrechtelijke normen is opzet of grove schuld niet als een
bestanddeel opgenomen. Maar áls voor een overtreding opzet of grove schuld is
vereist, dient dit opzet of deze schuld bij de overtreder zelf aanwezig te zijn, zo
volgt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2006 inzake de aansprakelijkheid voor
(bestuursrechtelijke) fiscale vergrijpboetes.38 De Hoge Raad verwijst in zijn over-
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35. Vgl. voorts de (indirecte) reële executie in het civiele recht, waarmee naleving van een ver -
plichting kan worden bewerkstelligd. Hiervoor is evenmin verwijtbaarheid vereist: Asser/Hart -
kamp 2004 (4-I), nr. 639-647.

36. In de bestuursrechtelijke procedure heeft de Afdeling overigens geoordeeld dat dit niet aanne-
melijk is gemaakt, zie r.o. 2.3.6.

37. Zie ABRvS 24 maart 2004, AB 2004, 218, m.nt. ABB, waarin dit uitgangspunt van verhaal van
kosten op de overtreder wordt herhaald. Overigens zou het ontbreken van de macht om de over-
treding te beëindigen wel aan het opleggen van een last onder dwangsom (door de provincie)
in de weg hebben gestaan; de last zou anders immers het effect van een boete hebben. Zie hier-
voor.

38. HR 1 december 2006, BNB 2007, 151, JIN 2007, 90. 
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weging uitdrukkelijk naar zijn beslissing in het IJzerdraad-arrest, waarin de
mogelijkheid van toerekening van opzet aan een natuurlijk persoon in het straf-
recht is uitgesloten. Ook voor het fiscale (bestuurs)recht neemt de Hoge Raad nu
aan dat toerekening van opzet of grove schuld van een ander dan de belasting-
plichtige aan de belastingplichtige niet mogelijk is vanwege mogelijke strijd met
art. 6 EVRM. Hij komt daarmee terug op eerdere rechtspraak, waarin dit wel
werd aanvaard.39

Uit art. 6 EVRM vloeit verder voort dat de functionele pleger een verwijt moet
kunnen worden gemaakt van de overtreding, indien hem een bestuurlijke boete
wordt opgelegd. Deze eis zal een wettelijke grondslag krijgen indien de vierde
tranche wordt ingevoerd (art. 5.4.1.2 (5:41) Awb-IV). Voor de dwangsom en de
bestuursdwang geldt dit vereiste, zoals ik eerder meermalen heb gemeld, niet.

Conclusie

Onder omstandigheden worden ook bestuurders van rechtspersonen en andere lei-
dinggevende functionarissen in de jurisprudentie als overtreder aangemerkt.
Over treder is degene die het wettelijk voorschrift daadwerkelijk schendt. Per
geval dient aan de hand van de wettelijke norm te worden nagegaan wie als over-
treder moet worden aangemerkt. Zo is overtreder van inrichtinggebonden bepa-
lingen uit de Wet milieubeheer degene die als drijver van de inrichting kan wor-
den aangemerkt. Uit de rechtspraak blijkt dat leidinggevenden als drijver worden
aangemerkt als sprake is van een voldoende mate van feitelijke en/of juridische
zeggenschap. In geval van drijverschap is sprake van een eigen/rechtstreeks
daderschap. Het Oldenburger-arrest lijkt in dit verband een bijzondere positie in
te nemen, omdat het hof voor het vaststellen of de (middellijk) bestuurder als
overtreder van de Wm-vergunningsvoorschriften kan worden aangemerkt andere
criteria heeft aangelegd dan drijverschap. Het hof lijkt een soort afgeleid dader-
schap aan te nemen. 

Van rechtstreeks daderschap is ook sprake als de leidinggevende functionaris
als een functioneel pleger kan worden aangemerkt. Functioneel daderschap houdt
in dat de overtreder maatschappelijk gezien verantwoordelijk wordt gehouden
voor feitelijke gedragingen van een ander. Volgens de MvT bij de vierde tranche
Awb zou aansluiting moeten worden gezocht bij de strafrechtelijke rechtspraak,
waarin de ijzerdraadcriteria beschikken en aanvaarden zijn geformuleerd voor het
vaststellen van functioneel daderschap van natuurlijke personen. In de bestuurs-
rechtspraak is tot nu toe eenmaal expliciet getoetst aan de ijzerdraadcriteria, maar
dit betrof een zaak waarin geen sprake was van een overtreding in de sfeer van de
rechtspersoon. Dit was wel het geval in een wat oudere uitspraak (1984) inzake
de overtreding van het verbod afvalstoffen te lozen zonder Wvo-vergunning. In
casu rekende de voorzitter de feitelijke handelingen toe aan de directeur op grond
van het feit dat deze tot de verboden lozingen opdracht had gegeven dan wel daar-
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39. Zie hierover nader Bröring 2005a, p. 129-130 en Gritter 2001, p. 353-372. 
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aan feitelijke leiding had gegeven, althans deze niet heeft verhinderd alhoewel dat
gezien zijn functie wel in zijn macht lag. Onduidelijk is of hiermee aansluiting is
beoogd bij de strafrechtelijke criteria voor opdracht en feitelijke leiding geven.
Mijns inziens dient voor de vaststelling van functioneel daderschap van natuur-
lijke personen echter gebruik te worden gemaakt van de ijzerdraadcriteria. Voor
het aannemen van (strafrechtelijk) feitelijke leiding geven is voorwaardelijk opzet
vereist: de feitelijke leidinggever moet bewust de aanmerkelijke kans hebben aan-
vaard dat de gedraging zich zou voordoen. De Hoge Raad heeft in het Zijpe-arrest
aan het aanvaardingscriterium uit het IJzerdraad-arrest evenwel een belangrijk
ruimere strekking gegeven door uit te gaan van de schending van een zorgplicht
ter voorkoming van de gedraging. Dat voor functioneel daderschap een minder
hoge eis wordt gesteld, is niet bezwaarlijk, omdat de functionaris zelf normadres-
saat is van de geschonden norm. Deze strafrechtelijke rechtspraak zou naar ana-
logie ook in het bestuursrecht gelding moeten hebben. De ijzerdraadcriteria in de
nieuwe uitleg zijn mijns inziens aansprekende criteria voor het vaststellen van
functioneel daderschap van natuurlijke personen.

8.3 Medeplegen

In het huidige recht is het medeplegen als grondslag voor overtrederschap thans
alleen in enkele bijzondere wetten neergelegd, zoals in de Wet milieubeheer (art.
18.1) en de Zorgverzekeringswet (art. 101 lid 1 sub b). Niet juist is dan ook de
uitspraak van de voorzieningenrechter van het CBB uit 2003, waarin hij in alge-
mene zin overweegt dat een last onder dwangsom ex art. 5:32 lid 1 Awb kan wor-
den opgelegd aan een pleger en een medepleger.40 Het begrip overtreder in de zin
van de Awb ziet thans slechts op de (functioneel) pleger.

De vierde tranche van de Awb brengt hier verandering in. In art. 5.0.1 (5:1)
Awb-IV wordt onder overtreder ook de medepleger begrepen. Aan de figuur van
het medeplegen kan volgens de MvT – in tegenstelling tot de andere deelne-
mingsvormen – behoefte bestaan.41 Van medeplegen is sprake indien twee of
meer personen gezamenlijk een delict plegen. De medeplegers hoeven niet ieder
(alle) fysieke handelingen voor de vervulling van het delict te verrichten. In de
toelichting wordt als bestuursrechtelijk voorbeeld genoemd het geval dat een
groep werknemers gezamenlijk een machine gebruikt op een wijze die onnodig
gevaarlijk is voor derden (art. 11 Arbowet 1998).42 Bovendien hoeft de medeple-
ger niet over de voor de norm vereiste kwaliteit te beschikken, zolang de norm-
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40. CBB (vzr.) 8 april 2003, AB 2003, 247, m.nt. JHvdH. 
41. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 79. Op het uitsluiten van de figuur van de mede-

plichtigheid is volgens Bröring wel het nodige af te dingen, ook als dit wordt gemotiveerd met
de in verhouding tot het strafrecht lichte ernst van de overtreding in bestuursrechtelijke zin:
2005a, p. 123.

42. Vgl. ABRvS (vz.) 31 juli 1998, AB 1999, 45.
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adressaat ook als (mede)pleger kan worden aangemerkt.43 Deelneming aan een
kwaliteitsdelict is dus mogelijk. Ook in het strafrecht wordt dit aangenomen. Er
moet wel sprake zijn van een volledige en nauwe samenwerking en de medeple-
ger moet opzet op het medeplegen hebben (de toelichting verwijst naar het straf-
rechtelijke arrest HR 17 november 1981, NJ 1983, 84). 

Dit alles betekent dat het begrip overtreder door invoering van de vierde tran-
che een wezenlijke uitbreiding krijgt.44 Zo biedt deze grond naar de bedoeling van
de wetgever de mogelijkheid om dienstenverleners zoals belastingadviseurs een
bestuurlijke boete op te leggen voor overtredingen waarvan de belastingplichtige
slechts de normadressaat is. Ik verwijs voor nadere informatie naar de betreffen-
de parlementaire stukken.45

De uitbreiding van het begrip overtreder tot medepleger brengt ook met zich
dat een leidinggevende functionaris of een werknemer onder omstandigheden als
medepleger zou kunnen worden aangemerkt van een door de rechtspersoon
gepleegd kwaliteitsdelict. Hierop wordt ook expliciet in de toelichting gewezen.
Van medeplegen in het kader van een door de rechtspersoon begaan kwaliteitsde-
lict zal vrij snel sprake zijn als de leidinggevende of werknemer enige (uitvoe-
rings)handeling in dat verband heeft verricht. In het strafrecht (waarbij de wetge-
ver wil aansluiten) wordt voor het medeplegen van een overtreding immers alleen
als voorwaarde gesteld dat – kort gezegd – sprake is van opzet op de samenwer-
king (en niet ook van opzet op de delictsgedraging).46 Voor het medeplegen van
een misdrijf moet de medepleger voorts zelf het subjectieve bestanddeel (opzet of
schuld) in de delictsomschrijving vervullen. In de meeste bestuursrechtelijke
bepalingen is geen opzet of schuld als bestanddeel opgenomen en zij zijn daar-
door in zekere zin te vergelijken met de strafrechtelijke ‘overtredingen’. Mijns
inziens zouden bestuurlijke sancties (met name boetes) echter niet te snel aan (lei-
dinggevende) functionarissen persoonlijk moeten (kunnen) worden opgelegd.
Aan gezien in organisatieverband is opgetreden en de rechtspersoon als primaire
dader moet worden aangemerkt, ligt het mijns inziens meer voor de hand in
beginsel het – ook door de vierde tranche mogelijk gemaakte – opdracht of feite-
lijke leiding geven als grondslag voor het opleggen van een bestuurlijke sanctie
te gebruiken. Voor aansprakelijkheid wegens feitelijke leiding geven is ingevolge
de strafrechtelijke rechtspraak – óók voor overtredingen – vereist dat de functio-
naris voorwaardelijk opzet op de kern van het delict kan worden verweten.47 Per -
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43. Vgl. Knijff 1999a, p. 287.
44. Koopman (2000, p. 1195-1196) signaleert dat dit grote gevolgen kan hebben voor onder ande-

re belastingadviseurs, die bijvoorbeeld medepleger kunnen worden van het niet tijdig indienen
van een aangiftebiljet, waarvoor de inspecteur een verzuimboete kan opleggen. Hij pleit er
daarom voor dat beboeting van medeplegers (en feitelijke leidinggevers) wordt uitgesloten bij
(lage) non culpose verzuimboeten.

45. Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 3, p. 80; Kamerstukken I 2007/08, 29 702, nr. B, p. 17-
18. Zie ook Bröring 2005a, p. 124-125 en Commissie Feteris 2007, p. 49-62.

46. HR 2 februari 1999, NJ 1999, 554. Zie hierover nader hoofdstuk 6.
47. HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579.
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soonlijke aansprakelijkheid komt dan met andere woorden minder snel in beeld
dan bij medeplegen (zie voor de voorwaarden nader hoofdstuk 6). Overigens zou
het medeplegen wel uitkomst kunnen bieden in geval de werknemer of leiding-
gevende functionaris over de voor de geschonden norm vereiste kwaliteit of hoe-
danigheid beschikt. De rechtspersoon zou dan als medepleger kunnen worden
aangemerkt, waardoor aan hem toch een bestuurlijke sanctie kan worden opge-
legd, hoewel hij niet zelf normadressaat is. 

8.4 Opdracht en feitelijke leiding geven

Als gezegd kan in het huidige recht onder overtreder – met uitzondering van
enkele wetten – slechts worden begrepen de pleger en de functioneel pleger. Aan
de overtreder kan een bestuurlijke sanctie worden opgelegd, waarbij voor de last
onder dwangsom bovendien geldt dat de overtreder de macht heeft om aan de last
te voldoen en voor de bestuurlijke boete dat de overtreder een verwijt treft. Vrij
recent is het evenwel in een aantal bijzondere wetten mogelijk gemaakt om een
bestuurlijke sanctie op te leggen aan de opdracht- of feitelijke leidinggevers van
een door de rechtspersoon begane overtreding. De (bijzondere) wetgever heeft
leentjebuur gespeeld bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevers,
door de regeling van art. 51 Sr te kopiëren in die betreffende wetten (zie bijvoor-
beeld art. 33a Arbowet 1998, art. 10:2 Artw en art. 18a WAV) dan wel de regeling
van art. 51 Sr van overeenkomstige toepassing te verklaren (zie bijvoorbeeld art.
45f lid 4 Loodsenwet, art. 101 lid 2 Zorgverzekeringswet en art. 56 lid 4 Mw48). 
In de gevallen waarin de bijzondere wetgever geen bijzondere voorziening heeft
getroffen, kan aan een leidinggevende functionaris niet een bestuurlijke sanctie
worden opgelegd op de grondslag van opdracht of feitelijke leiding geven. In
deze zin heeft het CBB in 2008 beslist in een zaak betreffende de overtreding van
art. 6 lid 1 Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992) door de rechtspersoon
waarvoor door De Nederlandse Bank (DNB) een boete was opgelegd aan een lei-
dinggevende functionaris:

‘De Wtk 1992, noch de Awb voorziet dat een bestuurlijke boete wordt opge-
legd aan een ander dan de overtreder. Zonder een dergelijke expliciete wette-
lijke grondslag is een bestuursorgaan als DNB niet bevoegd om een bestuur-
lijke boete op te leggen aan een ander dan de overtreder zelf. Het legaliteits-
beginsel verzet zich ertegen dat artikel 51 van het Wetboek van Strafrecht naar
analogie wordt toegepast of dat wordt geanticipeerd op de vierde tranche van
de Awb.’49
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48. Zie voorts art. 76 lid 3 Spoorwegwet (iwtr. 1 oktober 2007) en art. 11.21 Wet luchtvaart (iwtr
19 juli 2006) waarin art. 56 lid 4 (opdracht of feitelijke leiding geven) van overeenkomstige
toepassing is verklaard voor een aantal met name genoemde bepalingen.

49. CBB 26 juni 2008, LJN BD5340.
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Gelet op deze – mijns inziens juiste – overweging is het opmerkelijk te noemen
dat de MvT bij de vierde tranche Awb de mogelijkheid tot het opleggen van een
bestuurlijke sanctie aan de opdracht- of feitelijke leidinggevers als een codifica-
tie beschouwt van de reeds thans bestaande jurisprudentie.50 In de toelichting
wordt in dit verband verwezen naar de hiervoor besproken Booy Clean-zaak en
de Susteren-zaak.51 Zoals ik hiervoor heb besproken, was de directeur Booij zelf
ook normadressaat van de overtreden norm en kan het resultaat dat hij als over-
treder is aangemerkt, worden bestempeld als functioneel daderschap. Uit de
Susteren-zaak kan niet goed worden afgeleid op grond waarvan de directeur als
overtreder is aangemerkt.52 Op basis van deze twee uitspraken is de motivering
dat sprake is van een codificatie van bestaande rechtspraak wat mager te noemen.
Wel zij nog gewezen op een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam uit 2005,
waarin de rechtbank oordeelde dat aan een bestuurder/aandeelhouder een boete
kon worden opgelegd omdat hij als medeovertreder kan worden aangemerkt van
het overtreden van art. 82 van de Wtk 1992.53 Uit de overwegingen van de recht-
bank kan worden opgemaakt dat zij dit mede-overtreden als een afgeleid dader-
schap opvat. Deze constructie is echter in strijd met het legaliteitsvereiste.54 Ook
in het hiervoor besproken Oldenburger-arrest lijkt het hof afgeleid daderschap
aan te nemen. Aan het feit dat het hof mogelijk deze constructie heeft gekozen
voor het vaststellen van overtrederschap dient mijns inziens in dit verband echter
niet te veel waarde worden toegekend. Het arrest is immers door een civiele rech-
ter gewezen, waarbij deze slechts diende te onderzoeken of in het kader van de
faillissementsprocedure summierlijk is gebleken van het overtrederschap (van het
bestaan van een vorderingsrecht van de provincie). Bovendien zijn de door het hof
vastgestelde feiten en omstandigheden ook voldoende voor het aannemen van
drijverschap in de zin van de Wm (en daarmee voor plegen), waardoor de uit-
komst van de procedure heel wel valt te billijken. Dit laatste kan mijns inziens
ook verklaren waarom de Afdeling in een latere uitspraak, waarin het ging over
de vraag of de kosten van bestuursdwang op de (indirect) bestuurders konden
worden verhaald, heeft overwogen geen aanleiding te zien om over het ‘overtre-
derschap’ anders te oordelen dan de burgerlijke rechter (het hof). 

Voor de voorwaarden waaronder opdracht of feitelijke leiding geven kan wor-
den aangenomen, moet worden aangeknoopt bij de rechtspraak in het strafrecht,
aldus valt eveneens uit de MvT op te maken. Rechtseenheid op dit punt is ook van
belang, omdat in een aantal wetten in bestuursrechtelijke èn strafrechtelijke hand-
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50. Zie ook Commissie Feteris 2007, p. 63.
51. Zie MvT, p. 81-82.
52. Aldus Knijff 1999a, p. 286, noot 28. Zie ABRvS 22 maart 1995, AB 1995, 538, m.nt. FM

(Susteren). Zie voor de kritiek op deze uitspraak in verband met de overwegingen over het ver-
beuren van dwangsommen door de rechtspersoon en de bestuurder (wat volgens de Afdeling
niet mogelijk was) onder meer de noot van Michiels onder de uitspraak en Verweij 1997, p.
194-195.

53. Rb. Rotterdam 28 juni 2005, AB 2006, 24, m.nt. Jansen en JOR 2005, 214, m.nt. Roth.
54. Anders O.J.D.M.L. Jansen 2006 (noot bij Rb. Rotterdam 28 juni 2005, AB 2006, 24).
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having is voorzien (zie bijvoorbeeld de Arbowet 1998). Een dergelijke benadering
sluit ook aan bij onder andere de Mededingingswet, waarin de regeling van art.
51 Sr voor de bestuurlijke boete expliciet van overeenkomstige toepassing is ver-
klaard. In het strafrecht is in de Slavenburg-jurisprudentie nadere invulling gege-
ven aan het begrip feitelijke leiding geven.55 De Hoge Raad heeft in de Sla -
venburg II-beschikking uitgemaakt dat onder omstandigheden sprake is van fei-
telijke leiding geven in de zin van art. 51 Sr als de leidinggever – hoewel daartoe
bevoegd en redelijkerwijze gehouden – maatregelen ter voorkoming van de ver-
boden handelingen achterwege laat en bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt
dat (soortgelijke) strafbare feiten (zullen) plaatsvinden.56 Voor een uiteenzetting
over de invulling in concrete gevallen, verwijs ik naar hoofdstuk 6. 

In het oorspronkelijke wetsvoorstel Awb-IV was het opdracht of feitelijke lei-
ding geven opgenomen in het derde lid van art. 5.0.1. (5:1). Zoals ik eerder heb
beschreven, is dit derde lid op het laatste moment – vlak voor de stemming in de
Tweede Kamer – geschrapt als gevolg van de discussie die was ontstaan over de
mogelijkheid van boeteoplegging aan publiekrechtelijke rechtspersonen. De ver-
wijzing naar art. 51 Sr werd niet meer wenselijk geacht57, maar dit had ook het
onbedoelde gevolg dat het opdracht of feitelijke leiding geven uit het voorstel ver-
dween.58 Dit is inmiddels gerepareerd in de Aanpassingswet vierde tranche Awb,
waarin bijzondere wetten aan de vierde tranche worden aangepast. In de nota van
wijziging van april 2008 is opgenomen dat een nieuwe volzin wordt toegevoegd
aan het derde lid van art. 5.0.1. (5:1), waarin is bepaald dat het tweede en derde
lid van art. 51 Sr van overeenkomstige toepassing is.59 De Aanpassingswet
bewerkstelligt dat alle bijzondere wetten aan de vierde tranche worden aangepast,
waardoor onder meer ook de hiervoor genoemde Arbeidstijdenwet, Arbeids -
omstandighedenwet, Wet arbeid vreemdelingen en de Mededingingswet zullen
worden gewijzigd. De daarin opgenomen regelingen die overeenkomen met of
verwijzen naar art. 51 Sr zullen worden geschrapt.60 Ook in de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving is
ten aanzien van de beboeting van individuele bestuurders opgemerkt dat bij de
vierde tranche van de Awb zal worden aangesloten.61

De invoering van de sanctieoplegging aan opdracht- en feitelijke leidinggevers
is belangwekkend, omdat hierdoor de kring van personen aan wie een bestuurlij-
ke sanctie kan worden opgelegd aanmerkelijk wordt uitgebreid. De nieuwe rege-
ling is vooral van belang voor gevallen waarin een bepaalde kwaliteit of hoeda-
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55. Opdracht geven is vanwege de directe bemoeienis met het strafbare feit niet problematisch.
56. Zie HR 16 december 1986, NJ 1987, 321.
57. Zie hoofdstuk 7 waarin ik dit bespreek met verwijzingen.
58. Vgl. G.J.K. Elsen, ‘Feitelijk leidinggeven en opdrachtgeven: in of uit het mededingingsrecht?’,

M&M 2007, p. 211-218 en R. Stijnen, ‘Strafrechtelijke en bestuursrechtelijke aansprakelijk-
heid van bestuurders’, NJB 2008, p. 204-212.

59. Kamerstukken II 2007/08, 31 124, nr. 8, p. 1.
60. Kamerstukken II 2006/07, 31 124, nr. 3, p. 27.
61. Kamerstukken II 2007/08, 31 458, nr. 3, p. 6-7.
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nigheid aan de overtreder wordt gesteld, hetgeen in het bestuurlijk sanctierecht
vaak het geval is. Zo zijn de Wm-bepalingen slechts gericht tot de drijver van de
inrichting en wordt in de rechtspraak in bepaalde omstandigheden daartoe ook de
bestuurder(-aandeelhouder) gerekend.62 De nieuwe regeling zal in ieder geval
bewerkstelligen dat onder omstandigheden ook een functionaris lager in rang dan
de statutair bestuurder kan worden geconfronteerd met het toepassen van een
bestuurlijke sanctie wegens overtredingen van de rechtspersoon. Er wordt aange-
knoopt bij de overtreding; een formele band met de rechtspersoon is niet vereist.
Maar ook voor bijvoorbeeld de Wet financieel toezicht zal de invoering leiden tot
een belangrijke uitbreiding van de mogelijkheden tot handhaving. 

In vergelijking met het strafrecht is de invoering van het opdracht of feitelijke
leiding geven in het bestuurlijk sanctierecht van nog grotere betekenis. In het
strafrecht vertoont de regeling van opdracht of feitelijke leiding geven namelijk
een grote overlap met de deelnemingsvormen (zie hoofdstuk 6); veel gevallen die
als opdracht of feitelijke leiding geven zijn te beschouwen, zijn eventueel ook via
één van de deelnemingsvormen aan te pakken. Voor deelneming is niet vereist dat
de deelnemer zelf over de eventueel door het delict vereiste kwaliteit of hoeda-
nigheid beschikt (zie hoofdstuk 6). In het huidig bestuurlijk sanctierecht is het
medeplegen alleen in enkele bijzondere wetten als grondslag opgenomen voor het
aannemen van overtrederschap.

Het opdracht of feitelijke leiding geven kan voor de bestuurlijke handhaving
dus een belangrijke meerwaarde hebben. In de (gepubliceerde) rechtspraak inza-
ke de bijzondere wetten waarin deze grondslag reeds nu is opgenomen (zoals de
Mededingingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid vreemdelin-
gen) zijn er echter tot nu toe (nog) geen gevallen waarin een bestuurlijke sanctie
aan een opdracht- of feitelijke leidinggever is opgelegd.63 Een reden kan zijn dat
de grondslag nog relatief nieuw is, maar mogelijk is ook dat handhaving jegens
de organisatie zelf doorgaans voldoende wordt geacht. Mijns inziens past een
terughoudende opstelling bij het beboeten van natuurlijke personen voor gedra-
gingen die primair als die van de rechtspersoon hebben te gelden. De grondslag
van het opdracht of feitelijke leiding geven moet met andere woorden niet te snel
van stal worden gehaald.64

516

62. Zie ook Knijff 1999a, p. 286-287, die echter niet uitsluit dat onder het huidige recht een be -
drijfs leider aan de in de Besselsen-zaak geformuleerde criteria voor drijver van een inrichting
in de zin van de Wm zou kunnen voldoen, namelijk grote invloed op het bestuur van de
rechtsper soon en zeggenschap over de rechtspersoon die ten tijde van het bestreden besluit uit
zijn hoedanigheid voortvloeiden.

63. Zie o.a. ABRvS 2 april 2008, JV 2008, 203; ABRvS 26 september 2007, AB 2007, 401, m.nt
Jansen en ABRvS 22 november 2006, AB 2007, 25, m.nt Duijkersloot & Ortlep waarin aan de
organisatie zelf de boete was opgelegd.

64. Vgl. Wijziging NMA Boetecode 2007, Stcrt 2007, 196, p. 25, waarin boeteverhogende en boe-
teverlagende omstandigheden zijn genoemd ten aanzien van de natuurlijke persoon.
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8.5 Een bijzondere positie voor leidinggevenden van (sommige)
publiekrechtelijke rechtspersonen?

Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb beschreven, is de mogelijkheid van beboe-
ting van decentrale overheden en de staat tijdens de parlementaire behandeling
van het wetsvoorstel vierde tranche Awb een belangrijk discussiepunt geweest.
Conclusie is dat de wetgever de bestuursrechtspraak de ruimte wil laten eventu-
eel een eigen ‘immuniteitsleer’ te ontwikkelen. 

Een punt dat tijdens de parlementaire behandeling van de Awb-IV echter hele-
maal niet is aangeroerd, is de positie van opdracht- en feitelijke leidinggevers. De
Hoge Raad heeft voor het strafrecht in het Pikmeer I-arrest65 uitgemaakt dat
indien de publiekrechtelijke rechtspersoon niet kan worden vervolgd, ook de ver-
volging van opdracht- en feitelijke leidinggevers vanwege ‘nauwe samenhang’ is
uitgesloten. Onduidelijk is dus hoe de Awb-wetgever hierover denkt. Ten aanzien
van de strafrechtelijke immuniteit is wel een kabinetsstandpunt bekend, immers
het kabinet heeft een (concept-)wetsvoorstel gemaakt waarin deze koppeling is
opgeheven. Het initiatiefwetsvoorstel dat door (oud)kamerlid Wolfsen is inge-
diend, voorziet daarentegen in volledige opheffing van de (strafrechtelijke) im -
muniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en feitelijke leidinggevers. In de
hoofdstukken 5 en 6 ben ik uitvoerig op deze wetsvoorstellen ingegaan, waarnaar
ik dan ook verwijs. Kort samengevat kan tegen het louter opheffen van de immu-
niteit van opdracht- en feitelijke leidinggevers als voornaamste bezwaar worden
aangevoerd dat het kan leiden tot een ‘te sterke individualisering van collectieve
verantwoordelijkheid’.66 Dit geldt evenzeer in het bestuursrecht. Nu de wetgever
hierover geen standpunt heeft ingenomen, dient de rechter zich mogelijk op enig
tijdstip over deze – toch principiële – kwestie uit te laten. Mijns inziens dient
‘bestuursrechtelijke’ immuniteit van overheden en hun opdracht- en feitelijke lei-
dinggevers evenals in het strafrecht te worden afgewezen. Met de eventuele bij-
zondere positie van de overheid kan rekening worden gehouden door het sanctie-
opleggend bestuursorgaan in het kader van zijn beleidsvrijheid en door de
bestuursrechter bij de beoordeling of sprake is van een rechtvaardigingsgrond of
bij de beoordeling van de hoogte van de boete. Wel dient bij dit alles nog één
belangrijke relativering te worden geplaatst. Zoals ik ook in hoofdstuk 7 heb aan-
gegeven, zal – áls een met het strafrecht vergelijkbare immuniteitsleer zou gelden
– de immuniteitsvraag vanwege de aard van het bestuursrecht namelijk niet snel
tot een bevestigend antwoord leiden. Het gaat in het bestuurlijk sanctierecht
immers om handhaving van ordeningswetgeving. Een reden/rechtvaardiging voor
een andere behandeling van publiekrechtelijke rechtspersonen zal in dit verband
niet snel kunnen worden aangevoerd, hetgeen uiteraard doorwerkt naar de op -
dracht- en feitelijke leidinggevers. In de bestuursrechtspraak is tot op heden ook
nimmer immuniteit (van de overheid) aanvaard.
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65. HR 23 april 1996, NJ 1996, 513.
66. Zie De Hullu 2006, p. 120.

AANSPRAKELIJKHEID VAN LEIDINGGEVENDEN IN HET BESTUURSRECHT



8.6 Conclusie

Een leidinggevende functionaris van een rechtspersoon kan aansprakelijk zijn
voor de kosten van bestuursdwang of wegens het verbeuren van dwangsommen,
omdat hij rechtstreeks als normadressaat/overtreder kan worden aangemerkt.
Verwijtbaarheid is niet vereist. Dit houdt verband met het doel van de sanctie:
naleving van de wet bewerkstelligen. Voor de bestuurlijke boete geldt daarente-
gen dat vanwege het bestraffende karakter de overtreder een verwijt moet kunnen
worden gemaakt van de overtreding. 

In het huidige bestuursrecht kan onder overtreder worden verstaan de pleger
en de functioneel pleger. Functioneel plegen houdt in dat degene die maatschap-
pelijk gezien verantwoordelijk is voor de overtreding, die fysiek (mede) door een
ander is begaan, ook als overtreder heeft te gelden. Voor de vaststelling of van
functioneel daderschap sprake is, dient aansluiting te worden gezocht bij de straf-
rechtelijke rechtspraak. Dat betekent dat beslissend dient te zijn of de functiona-
ris voldoet aan de ijzerdraadcriteria, zoals deze onlangs door de Hoge Raad in het
Zijpe-arrest zijn geherformuleerd. 

Voorts is het reeds thans in een aantal bijzondere wetten mogelijk gemaakt een
bestuurlijke sanctie op te leggen aan de opdracht- of feitelijke leidinggever van de
door de rechtspersoon begane overtreding. Buiten deze gevallen is oplegging van
een sanctie op de grondslag van opdracht of feitelijke leiding geven in strijd met
het legaliteitsbeginsel, aldus expliciet het CBB in een uitspraak uit 2008.67 Het
opdracht of feitelijke leiding geven is vooral een belangrijke grondslag voor sanc-
tieoplegging aan individuen in geval de rechtspersoon overtreder van een (impli-
ciet) kwaliteitsdelict is. 

Invoering van de vierde tranche van de Awb (en de Aanpassingswet vierde
tranche) zal een uitbreiding van de mogelijkheden tot sanctieoplegging tot gevolg
hebben. In de eerste plaats wordt onder overtreder in art. 5.0.1. (5:1) lid 1 Awb-
IV ook de medepleger begrepen. In de tweede plaats zal het opdracht of feitelij-
ke leiding geven als een algemene grondslag voor sanctieoplegging worden inge-
voerd. De wetgever heeft met zijn voorstellen (gedeeltelijk) aansluiting gezocht
bij het strafrecht. Niet juist is echter dat – zoals in de MvT valt te lezen – het
opdracht of feitelijke leiding geven als een codificatie van de huidige jurispru-
dentie moet worden beschouwd. Voor het opdracht of feitelijke leiding geven is
een wettelijke grondslag vereist (aldus ook het CBb in de hiervoor genoemde uit-
spraak uit 2008).

Over de positie van opdracht- en feitelijke leidinggevers van publiekrechtelij-
ke rechtspersonen bevatten de parlementaire stukken geen enkele informatie.
Over de beboeting van overheden heeft de Awb-wetgever zich wel uitgelaten,
namelijk dat het aan de bestuursrechter moet worden overgelaten eventueel een
eigen ‘bestuursrechtelijke’ immuniteitsleer te ontwikkelen. De ontwikkelingen in
het strafrecht kunnen volgens de minister overigens wel doorwerking hebben.

518

67. CBB 26 juni 2008, LJN BD5340.
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Immuniteit van overheden en hun functionarissen dient mijns inziens in het straf-
recht noch in het bestuursrecht te worden aanvaard. Gelet op het feit dat het in het
bestuursrecht gaat om de schending van ordeningswetgeving, zal overigens voor
een verschillende behandeling van de staat en de decentrale overheden en hun
opdracht- en feitelijke leidinggevers ook zelden een goede reden kunnen worden
aangedragen. Dit wordt ook gesteund door de bestuursrechtspraak, waarin tot op
heden nimmer immuniteit van overheden is aangenomen.
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Deel V

Slotbeschouwing





Hoofdstuk 9

Interne rechtsvergelijking en conclusies 

9.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken is besproken onder welke omstandigheden (lei-
dinggevende) functionarissen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechts-
personen persoonlijk (extern) aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval de
rechtspersoon aansprakelijk is wegens de overtreding van een privaatrechtelijke,
strafrechtelijke of bestuursrechtelijke norm. 

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden die in het privaatrecht, het strafrecht
en het bestuursrecht worden gesteld aan het aannemen van (externe) aansprake-
lijkheid van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en hun (lei-
dinggevende) functionarissen met elkaar vergeleken. Onder welke omstandighe-
den kunnen privaatrechtelijke, strafrechtelijke en bestuurlijke sancties worden
opgelegd aan (leidinggevende) functionarissen persoonlijk? En onder welke
voorwaarden kan een leidinggevende functionaris persoonlijk aansprakelijk wor-
den gesteld in geval (mede) het handelen van ondergeschikten en/of medebe-
stuurders het schenden van de norm door de rechtspersoon heeft veroorzaakt?
Zoals ik in de inleiding en het eerste hoofdstuk al heb aangegeven staat in dit
onderzoek centraal de situatie dat de rechtspersoon als primaire dader kan wor-
den aangemerkt; de voorwaarden waaronder eventueel persoonlijke aansprake-
lijkheid van overheidsfunctionarissen kan worden aangenomen indien sprake is
van falend toezicht van ‘de overheid’ blijven daarom in beginsel buiten beschou-
wing.1 De rechtspersoon is in dat geval immers als een zijdelingse dader te
beschouwen. Gelet op de omvang van dit onderzoek en de specifieke vragen die
de aansprakelijkheid van de rechtspersoon in geval van falend toezicht oproept,
blijft deze problematiek hier verder onbesproken. 

In dit hoofdstuk wordt voorts nader ingegaan op de verklaring en achtergrond
van verschillen in de aansprakelijkheidspositie van (leidinggevende) functiona-
rissen van privaatrechtelijke en van publiekrechtelijke rechtspersonen. De (on) -
mogelijkheden tot persoonlijke aansprakelijkstelling hangen nauw samen met de
aansprakelijkheidspositie van de rechtspersoon zelf. De bijzondere positie van
‘de overheid’ heeft in privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht een verschillende
doorwerking, hetgeen zijn weerslag heeft op de mogelijkheden tot aansprakelijk-
stelling van functionarissen persoonlijk. De aan het slot van dit hoofdstuk te
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1. Zie over de aansprakelijkheid (van de rechtspersoon) voor toezicht o.a. Giesen 2005.



beantwoorden vraag is hoe de bestaande verschillen tussen publiek- en privaat-
recht op het gebied van de aansprakelijkheid van leidinggevenden moeten worden
beoordeeld; zijn de verschillen verdedigbaar of dienen zij zoveel mogelijk opge-
heven te worden? 

Bij de bespreking van de overeenkomsten en verschillen in de aansprakelijk-
heid van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen en hun (lei-
dinggevende) functionarissen houd ik hierna min of meer de volgorde aan die ik
in de verschillende delen van het boek heb gehanteerd. Ik begin met het dader-
schap en de aansprakelijkheid van rechtspersonen. Uitgangspunt van het onder-
zoek is immers dat de rechtspersoon primair aansprakelijk is. Daarna bespreek ik
de externe aansprakelijkheid van de (leidinggevende) functionarissen. Vervolgens
ga ik in op de vraag of er ten aanzien van publiekrechtelijke rechtspersonen en
hun functionarissen bijzondere aansprakelijkheidsregels gelden, wat de verkla-
ring voor deze eventuele verschillen is en of deze verschillen wenselijk en verde-
digbaar zijn. Ik sluit af met een aantal concluderende opmerkingen. 

9.2 Aansprakelijkheid van rechtspersonen

9.2.1 Inleiding

Rechtspersonen zijn in de loop van de twintigste eeuw een steeds grotere rol in
de maatschappij gaan vervullen. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtspersoon een
belangrijk toerekeningpunt is geworden van onder meer gedragingen en geestes-
gesteldheden van zijn functionarissen.2 Een juridische constructie als een rechts-
persoon kan immers slechts door natuurlijke personen feitelijk in de maatschap-
pij optreden.3 De vraag is onder welke omstandigheden gedragingen en kennis als
eigen gedraging en kennis aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend. In
het privaatrecht en het strafrecht is de vraag naar de omstandigheden op grond
waarvan (eigen) daderschap van de rechtspersoon kan worden aangenomen on -
derwerp van veel discussie (geweest). In de bestuursrechtelijke literatuur en
rechtspraak is aan deze kwestie veel minder aandacht besteed. 

Hierna bespreek ik welke overeenkomsten en verschillen er zijn aan te wijzen
in de historische ontwikkeling, grondslag en wijze van vaststelling van het eigen
daderschap van rechtspersonen in het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht. Ik
merk op dat ik uitga van een specifiek begrip daderschap, namelijk de vraag of
de rechtspersoon zich in strijd met de norm heeft gedragen. Het gaat met andere
woorden in strafrechtelijke termen om de vraag of de rechtspersoon de delictsge-
draging heeft begaan (en dus niet of hij de (gehele) delictsomschrijving heeft ver-
vuld). In de laatste subparagraaf besteed ik aandacht aan de vaststelling van
opzet, schuld en verwijtbaarheid bij rechtspersonen. 
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2. Timmerman 2000a, p. 135-136. Zie ook Asser/Van der Grinten/Maeijer 1997 (2-II), nr. 112.
3. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs).
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9.2.2 Historische ontwikkeling

Er zijn opmerkelijke overeenkomsten en verschillen in de historische ontwikke-
ling van het daderschap van rechtspersonen in het privaatrecht en het strafrecht.
Op beide terreinen heeft een beperkte opvatting ten aanzien van daderschap van
rechtspersonen plaatsgemaakt voor een open, casuïstische benadering, waardoor
een steeds ruimere toerekening van gedragingen van functionarissen aan de
rechtspersoon mogelijk is geworden. De ontwikkelingen op beide terreinen heb-
ben zich evenwel niet synchroon voltrokken. 

De mogelijkheid van aansprakelijkheid van rechtspersonen is in het privaat-
recht weliswaar steeds aanvaard4, maar relatief lange tijd is vastgehouden aan het
orgaancriterium als beslissend criterium voor de vaststelling van de eigen on -
rechtmatige daad van de rechtspersoon: slechts handelingen van een orgaan van
de rechtspersoon konden als eigen onrechtmatige gedraging van de rechtspersoon
gelden. In een arrest uit 1955 bevestigde de Hoge Raad nog dat dit het beslissend
criterium diende te zijn.5 Aan het orgaancriterium kleven evenwel grote bezwa-
ren, zoals het feit dat het begrip orgaan lastig valt af te grenzen en het feit dat toe-
passing van het criterium tot een te beperkt daderschap leidt. De Hoge Raad heeft
eerst in 1979 in het befaamde Kleuterschool Babbel-arrest – in navolging van Van
der Grinten – bepaald dat een gedraging van een functionaris ook dan een on -
rechtmatige daad van de rechtspersoon kan opleveren, als deze gedraging in het
maatschappelijk verkeer als gedraging van de rechtspersoon heeft te gelden.6 Het
maatschappelijk verkeerscriterium heeft ruimere toerekening aan de rechtsper-
soon mogelijk gemaakt, omdat alle gedragingen – niet slechts die van het orgaan
– aan de rechtspersoon worden toegerekend indien deze in het maatschappelijk
verkeer als een eigen gedraging van de rechtspersoon hebben te gelden. Het maat-
schappelijk verkeerscriterium is een open criterium; de toepassing is afhankelijk
van de concrete omstandigheden van het geval.

Opvallend is dat de Hoge Raad in het (economische) strafrecht al veel eerder
– in een arrest uit 1951 – afscheid had genomen van het orgaancriterium als
beslissend criterium voor het vaststellen van het daderschap van rechtspersonen.7

Daarentegen is de strafbaarheid van de rechtspersoon an sich wel vrij lang om-
streden geweest en heeft het veel langer geduurd voordat de Hoge Raad ook in het
strafrecht is overgestapt op een open, casuïstische benadering van het daderschap
van rechtspersonen. Rond 1900 werd de meer principiële vraag of een rechtsper-
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4. Asser/Van der Grinten/Maeijer (2-II) 1997, nr. 112.
5. HR 10 juni 1955, NJ 1955, 552, m.nt. LEHR (Het Noorden/N.H.L.). Zie hierover ook

Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 146-147, waar ook oudere rechtspraak is
vermeld waarin dit orgaancriterium werd gehanteerd.

6. HR 16 april 1979, NJ 1980, 34. Zie ook Asser/Van der Grinten 1978 (2-I), p. 115-118. Het
orgaancriterium heeft echter wel zijn waarde behouden, zie daarover Hoekzema 2000, p. 106
en 189 e.v. en Klaassen 2000, p. 11. Zie over de ontwikkeling van het maatschappelijk
verkeerscriterium op het terrein van het privaatrecht: Timmerman 2000a, p. 115-122.

7. HR 27 februari 1951, NJ 1951, 474, m.nt. Röling (ATO). 
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soon überhaupt wel dader kon zijn door de wetgever nog negatief beantwoord.
Daderschap van de rechtspersoon strookte niet met het uitgangspunt van de wet-
gever dat de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele mens voor
eigen handelen voorop stond. Dit uitgangspunt bleek door de opkomst van de
rechtspersoon in de loop van de twintigste eeuw evenwel niet meer houdbaar.8

Eén van de problemen was dat niemand voor het delict kon worden vervolgd als
slechts de rechtspersoon over de voor het delict vereiste kwaliteit bleek te
beschikken.9 Voorts is het strafrechtelijke verwijt nogal eens juist in organisatori-
sche omstandigheden gelegen, waardoor aansprakelijkstelling van individuen
minder voor de hand ligt.10 De praktische behoefte aan aanvaarding van dader-
schap en strafbaarheid van de rechtspersoon heeft dan ook geleid tot erkenning
daarvan, eerst halverwege de twintigste eeuw in het bijzondere strafrecht en later
– door invoering in 1976 van art. 51 Sr – voor het gehele strafrecht.11

In art. 51 Sr is bepaald dat een rechtspersoon strafbare feiten kan begaan, maar
daarin zijn geen criteria gegeven aan de hand waarvan het daderschap van de
rechtspersoon zou moeten worden vastgesteld.12 De invulling is bewust overgela-
ten aan de rechtspraak. In de rechtspraak en literatuur heeft echter onduidelijk-
heid bestaan over de voorwaarden voor het aannemen van daderschap van rechts-
personen.13 Aan de voor het functionele daderschap van natuurlijke personen ont-
wikkelde ijzerdraadcriteria – beschikken en aanvaarden – is in de literatuur lange
tijd grote betekenis toegekend. De criteria uit het in 1954 gewezen IJzerdraad-
arrest zijn namelijk sinds begin jaren tachtig van de twintigste eeuw in recht-
spraak óók een aantal keren gebruikt voor het vaststellen van het daderschap van
de rechtspersoon. Tegelijkertijd erkende men echter dat aan deze criteria bezwa-
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8. Zie over de invloed van het gebruik van rechtspersonen op het recht ook Van der Grinten 1957,
p. 3-4, 12; Loth 1988, p. 235.

9. De verruiming van de eigen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van de rechtspersoon
(door aanvaarding van het maatschappelijk verkeerscriterium) wordt in de literatuur ook wel in
verband gebracht met het probleem van de schending van op de rechtspersoon rustende (kwa -
litatieve) verplichtingen: zie Hoekzema 2000, p. 204 en Oldenhuis 1998. 

10. Zie o.a. ook Roef 2001a, p. 323. Vgl. ook Bovens 1990, p. 59.
11. De ontwikkeling van het functionele daderschap van natuurlijke personen heeft overigens ook

aan de acceptatie van de strafrechtelijk aansprakelijke rechtspersoon in belangrijke mate
bijgedragen. Door aanvaarding van functioneel daderschap werd het fysieke handelingsbegrip
losgelaten: ook degene die heeft bewerkstelligd dat de delictshandeling is vervuld, is pleger van
het delict. De rechtspersoon is bij uitstek een functionele dader, nu hij niet zelf feitelijk kan
handelen.

12. Wel was in de voorloper van art. 51 Sr – art. 15 (oud) lid 2 WED – een criterium voor da der -
schap gegeven, namelijk er moest sprake zijn van ‘hetzij uit hoofde van een dienst betrekking
hetzij uit anderen hoofde handelen in de sfeer van de rechtspersoon.’ Dit criterium was echter
bedoeld als richtsnoer om aan te geven wanneer een rechtspersoon in ieder geval als dader kon
worden aangemerkt. Vanwege de kritiek op dit criterium heeft de wetgever er van afgezien in
art. 51 Sr criteria op te nemen. Zie verder hoofdstuk 5.

13. Overigens worstelde men ten aanzien van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon ook met
het schuldbeginsel, zie hoofdstuk 5.
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ren kleven.14 Vooral de uitleg die doorgaans aan het aanvaardingscriterium werd
gegeven was problematisch, omdat zij directe betrokkenheid van leidinggevende
functionarissen van de rechtspersoon impliceert. Dit maakt het vaststellen van
daderschap van een complexe organisatie lastig en bovendien zijn niet alle gedra-
gingen steeds tot het gedrag van natuurlijke personen te herleiden.15 Door som-
mige auteurs is er dan ook voor gepleit óók in het strafrecht het daderschap van
de rechtspersoon te bepalen aan de hand van het ‘civielrechtelijke’ maatschappe-
lijk verkeerscriterium.16

In 2003 heeft de Hoge Raad het belangwekkende Zijpe-arrest gewezen.17

Daarin heeft hij beslist dat de grondslag van het daderschap van de rechtspersoon
de redelijke toerekening van de (verboden) gedraging is en dat het antwoord op
de vraag wanneer de (verboden) gedraging kan worden toegerekend afhankelijk
is van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard
van de (verboden) gedraging. De Hoge Raad heeft dus – evenals ruim 25 jaar eer-
der voor de onrechtmatige daad in het Kleuterschool Babbel-arrest – gekozen
voor een open, casuïstische benadering van het daderschap. In de strafrechtelijke
literatuur is het arrest op dit punt door sommige auteurs met enige aarzeling en
soms zelfs kritisch ontvangen.18 Een open, casuïstische benadering van dader-
schap van rechtspersonen in het strafrecht zou zich slecht verdragen met onder
meer het legaliteitsbeginsel en zou tot te grote normatieve invloed van de rechter
in het concrete geval leiden.19 Aan de andere kant heeft de Hoge Raad in dit arrest
als gezegd wel een aantal handvatten gegeven aan de hand waarvan de redelijke
toerekening – het aannemen van daderschap – kan worden bepaald. Gelet op de
aard van het strafrecht – leedtoevoeging – is het goed dat de Hoge Raad de fei-
tenrechter enig houvast heeft gegeven bij de invulling van de open norm van de
redelijke toerekening. Onder meer aan de hand van deze omstandigheden kan de
rechter zijn oordeel dat de rechtspersoon als dader kan worden aangemerkt con-
cretiseren en motiveren. Verwacht mag worden dat dit arrest een belangrijke

527

14. HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378. Zie ook Timmerman 2000a, p. 132-133, die erop wijst dat
het strafrecht met deze criteria aanvankelijk soepeler maatstaven hanteerde dan het privaatrecht
waar tot 1979 het orgaancriterium gold.

15. Zie bijvoorbeeld HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605, waar het daderschap van de rechts -
persoon voor milieuverontreiniging is afgeleid uit de bedrijfsvoering. Het ging in casu om
aansprakelijkheid voor het gedurende enkele dagen lozen van furalozidon (rode vloeistof) door
een pijpleiding van het bedrijf in het oppervlaktewater. Zie voorts Roef 2001a, p. 332-333.

16. Zie onder andere Fokkens 1980, p. 393-404 en Knigge 1992a, p. 130-131. Opgemerkt zij
overigens dat Knigge het maatschappelijk verkeerscriterium op iets andere wijze opvat dan in
de civielrechtelijke rechtspraak geschiedt, zie nader hoofdstuk 5. Zie voor een vergelijking ten
aanzien van de ontwikkelingen in daderschapscriteria op het terrein van het privaatrecht en het
strafrecht ook Timmerman 2000a, p. 132-134.

17. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe).
18. Positief is echter Gritter 2007b, p. 59-62.
19. Zie o.a. Mevis 2006, nr. 8. Zie in kritische zin over aansprakelijkstelling als toebe delings -

vraagstuk en een casuïstische benadering in het strafrecht Wemes 1995, p. 72-75. 
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impuls zal geven aan de verdere ontwikkeling van de dogmatiek betreffende het
strafrechtelijk daderschap van rechtspersonen.20

De Hoge Raad is met het geven van een invulling aan de redelijke toerekening
een belangrijke stap verder gegaan dan hij tot nu toe voor de onrechtmatige daad
heeft gedaan. Hoewel uit de civielrechtelijke rechtspraak omstandigheden kunnen
worden gedestilleerd die voor de toerekening in geval van een onrechtmatige
daad van belang zouden kunnen zijn, heeft de Hoge Raad zich in de civielrechte-
lijke rechtspraak niet in algemene zin uitgelaten over een (mogelijk) nadere invul-
ling van het maatschappelijk verkeerscriterium.21 De omstandigheden die in die
rechtspraak zijn genoemd, zijn gegeven in het kader van op de concrete casus toe-
gespitste beslissingen. Wel is in de literatuur – mede aan de hand van deze arres-
ten – een aantal factoren genoemd die voor de invulling van het maatschappelijk
verkeerscriterium relevant kunnen zijn. In de volgende subparagraaf ga ik nader
in op een vergelijking van deze factoren met de omstandigheden die de Hoge
Raad in het Zijpe-arrest heeft opgesomd. 

Opgemerkt zij nog dat de vraag of sprake is van een eigen onrechtmatige daad
van de rechtspersoon verhoudingsgewijs weinig expliciet in de rechtspraak aan
bod komt en dat in dat geval de rechter doorgaans volstaat met de overweging dat
de gedraging van de functionaris in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden
als eigen gedraging van de rechtspersoon.22 In de strafrechtelijke literatuur en
rechtspraak krijgt het daderschap van de rechtspersoon daarentegen wel veel aan-
dacht. Dit is gelet op de aard en het doel van de strafrechtelijke sancties – leed-
toevoeging – ook niet zo vreemd.23 Strafbare feiten zijn ook in specifieke delicts-
omschrijvingen neergelegd (legaliteitsbeginsel). De vaststelling van strafrechte-
lijk daderschap is daardoor sterk delictsgebonden. De regeling van de onrecht-
matige daad heeft daarentegen een open karakter; ook het handelen of nalaten in
strijd met het ongeschreven recht kan immers een onrechtmatige daad opleveren.
Bovendien gaat het bij de onrechtmatige daad niet om leedtoevoeging maar om
vergoeding van geleden schade. Het civiele aansprakelijkheidsrecht heeft dus een
wezenlijk ander karakter dan het strafrecht.24

In tegenstelling tot het privaatrecht en met name het strafrecht lijkt het dader-
schap van de rechtspersoon in het bestuursrecht niet echt een issue te zijn
(geweest). Dit houdt met name verband met het feit dat de vaststelling van het
daderschap van de rechtspersoon in het bestuursrecht in een groot aantal gevallen
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20. Zie o.a. ook Mevis 2006, nr. 3 en 8 en De Hullu 2005, p. 287.
21. Ook in het Voorsluijs-arrest (HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90) heeft de

Hoge Raad het maatschappelijk verkeerscriterium uit het Kleuterschool Babbel-arrest herhaald
en de achtergrond en rechtvaardiging daarvan toegelicht, maar daarin aan het criterium zelf
geen nadere invulling gegeven. Gelet op de aard van de voorliggende vraag was dit echter ook
niet nodig.

22. De vraag of kan worden toegerekend komt volgens Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-
I), nr. 147 slechts zelden expliciet aan bod omdat het verweer dat de daad niet als eigen daad
van de rechtspersoon zou kunnen gelden niet wordt gevoerd.

23. Zie ook De Hullu 2006, p. 24-26.
24. Zie ook Asser/Hartkamp 2006 (4-III), nr. 6-7.
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niet afhankelijk is van de uitvoeringshandelingen van anderen. Vragen van func-
tioneel daderschap – in de zin van toerekening van (fysieke) gedragingen van
anderen aan de rechtspersoon – rijzen dus niet zo vaak. Veel bestuursrechtelijke
normen zijn geformuleerd als zorgplichtbepalingen of omissiebepalingen; zij zijn
gericht tot rechtssubjecten met een bepaalde hoedanigheid, bijvoorbeeld die van
eigenaar, (ver)huurder of werkgever of vereisen voor een bepaalde activiteit een
vergunning. Veelal beschikt een rechtspersoon over die hoedanigheid van werk-
gever of vergunninghouder en deze is dan ook normadressaat.25 Daderschap van
de rechtspersoon is dan vrij eenvoudig te bepalen, omdat slechts behoeft te wor-
den vastgesteld of de zorgplicht of de plicht tot handelen is geschonden. Zo is de
vergunninghouder rechtstreeks aansprakelijk voor de schending van de vergun-
ningvoorwaarden en is voor het antwoord op de vraag of de rechtspersoon bij-
voorbeeld het verbod van art. 2 Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden – het
tewerkstellen van vreemdelingen zonder vergunning – slechts beslissend of de
rechtspersoon werkgever in de zin van die wet is (hetgeen in art. 1 lid 1 sub b is
omschreven) en of er vreemdelingen zonder vergunning werkzaam waren. Toere -
kening van gedragingen van anderen is voor de vaststelling van het daderschap
niet van belang. 

Een andere verklaring voor de relatief geringe aandacht voor de rechtspersoon
als dader is dat het bestuursrecht in zijn huidige vorm en omvang relatief laat tot
ontwikkeling is gekomen.26 Eerst recentelijk heeft met name de opkomst van de
bestuurlijke boete aanleiding gegeven tot vragen omtrent aansprakelijkheid van
rechtspersonen (en hun functionarissen). Bestuursrechter en -wetgever blijken
vooral naar het strafrecht te kijken indien zij zich voor vragen van daderschap van
rechtspersonen (en van leidinggevenden) gesteld zien.27 Zo is in de afgelopen
jaren in een aantal bijzondere bestuurswetten voor het opleggen van de bestuur-
lijke boete voor een met art. 51 Sr vergelijkbare constructie gekozen, bijvoor-
beeld in de Arbeidsomstandighedenwet (art. 33a) en de Wet arbeid vreemdelin-
gen (art. 18a). Ook uit de parlementaire stukken inzake de invoering van de vier-
de tranche van de Awb kan worden opgemaakt dat de wetgever voor de invulling
van vragen van daderschap van rechtspersonen en natuurlijke personen expliciet
aansluiting zoekt bij het strafrecht. Zo is het medeplegen als vorm van overtre-
derschap geïntroduceerd28 en wordt door het van overeenkomstige toepassing
verklaren van art. 51 Sr opdracht of feitelijke leiding geven aan de overtreding
van de rechtspersoon als algemene grondslag voor het opleggen van bestuurlijke
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25. De vraag naar het normadressaatschap speelt overigens in de jurisprudentie wel een grote rol,
bijvoorbeeld in de Wm-jurisprudentie of een rechtspersoon als (mede-)drijver van de inrichting
kan worden aangemerkt. Daarvoor is feitelijke dan wel formele zeggenschap/ macht bepalend.
Zie hierover Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2.

26. Van Wijk/Konijnenbelt & Van Male 2005, p. 1, 15-16.
27. Zie voor verwijzingen de subparagraaf hierna. Zie over het functioneel daderschap in het

bestuursrecht ook Bröring & Vermeer 2003, p. 124-139.
28. Overigens is in enkele bijzondere wetten (zoals de Wet milieubeheer) het medeplegen als

grondslag al ingevoerd.
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sancties aan natuurlijke personen mogelijk gemaakt.29 Ik kom daarop hierna nog
terug. 

9.2.3 Grondslag en vaststelling van het daderschap van rechtspersonen

Inleiding

Niet alleen in historische ontwikkeling maar ook in grondslag en wijze van vast-
stelling van het daderschap van rechtspersonen zijn er overeenkomsten en ver-
schillen tussen privaatrecht en strafrecht. Zoals hiervoor besproken is een belang-
rijke overeenkomst dat de Hoge Raad inmiddels op beide rechtsgebieden expli-
ciet heeft gekozen voor een open, casuïstische benadering van het daderschap van
de rechtspersoon. De rechtspraak roept echter nog een aantal vragen op. Zo heeft
de Hoge Raad in het Zijpe-arrest uitdrukkelijk de redelijke toerekening van de
(verboden) gedraging als grondslag van het daderschap van rechtspersonen
bestempeld, maar wat moet hieronder precies worden verstaan? Voorts is het inte-
ressant de in het Zijpe-arrest uiteengezette wijze waarop het strafrechtelijk dader-
schap van de rechtspersoon dient te worden bepaald te vergelijken met de toe-
passing van het maatschappelijk verkeerscriterium voor de eigen onrechtmatige
daad van de rechtspersoon: in hoeverre zijn er overeenkomsten en verschillen in
de wijze van vaststelling van het daderschap van rechtspersonen in het strafrecht
en het privaatrecht? Ten slotte wordt besproken hoe de bestuurswetgever en be -
stuursrechter omgaan met vragen van daderschap van rechtspersonen in het be -
stuursrecht.

Strafrecht

In hoofdstuk 5 heb ik beschreven dat het Zijpe-arrest in de strafrechtelijke litera-
tuur tot discussie heeft geleid over onder meer de vraag wat moet worden verstaan
onder ‘redelijke toerekening van de (verboden) gedraging’.30 Volgens een aantal
auteurs ziet de Hoge Raad de grondslag voor het daderschap in de toerekening
van de gedraging van een natuurlijk persoon aan de rechtspersoon.31 In de litera-
tuur is daarom kritiek geuit op het arrest: de Hoge Raad zou te weinig rekening
houden met het feit dat de rechtspersoon zelf – rechtstreeks – dader kan zijn, nu
voor de vaststelling van daderschap van een deel van de delicten de (al dan niet
individualiseerbare) gedraging van een natuurlijk persoon helemaal niet relevant
is. Dit speelt vooral bij zorgplichtbepalingen, omissiedelicten (nalaten) en delic-
ten die een bepaalde toestand verbieden (bijvoorbeeld het aanwezig hebben van
bepaalde goederen); er hoeven geen gedragingen van anderen aan de rechtsper-
soon te worden toegerekend om van een gedraging van de rechtspersoon in de zin
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29. Middels de Aanpassingswet vierde tranche Awb, zie subparagraaf hierna.
30. HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328, m.nt. Mevis (Zijpe). 
31. Vellinga & Vellinga-Schootstra 2005, p. 533; Mevis 2006, nr. 9; Van Elst 2006, p. 420-421.

Vgl. Rense 2005, p. 274-275. 
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van de delictsomschrijving te kunnen spreken. Bij dergelijke delicten staat de
eigen verantwoordelijkheid van rechtspersonen voorop. 

Aannemelijk is echter dat dit ‘rechtstreeks’ daderschap eveneens binnen de
kaders van het Zijpe-arrest valt. Zoals ik in hoofdstuk 5 uiteen heb gezet zou de
‘redelijke toerekening’ ruimer moeten worden opgevat dan het toerekenen van
gedragingen van natuurlijke personen. Volgens de Hoge Raad gaat het immers om
de vraag of de rechtspersoon kan worden aangemerkt als dader van de hem ten-
lastgelegde gedraging en deze gedraging kan ook heel goed een nalaten of de
schending van een op de rechtspersoon rustende zorgplicht zijn. De Hoge Raad
heeft zijn overweging 3.3 ook zo algemeen geformuleerd dat het niet goed denk-
baar lijkt dat deze slechts betrekking heeft op een bepaalde categorie van straf-
bare feiten.32 Ik heb in hoofdstuk 5 geopperd dat het sfeercriterium, dat de Hoge
Raad als belangrijk oriëntatiepunt heeft gegeven bij de beantwoording van de
vraag of de (verboden) gedraging redelijkerwijs kan worden toegerekend, moge-
lijk ziet op de kwestie of (al dan niet individualiseerbare) gedragingen van ande-
ren als de eigen (tenlastegelegde) gedraging van de rechtspersoon kunnen worden
aangemerkt en dat voor andere gevallen – vanwege de aard van de (verboden)
gedraging33 – andere aanknopingsfactoren (oriëntatiepunten) hebben te gelden.
Indien de rechtspersoon een bepaald handelen ten laste is gelegd en de rechter
concludeert op grond van de concrete omstandigheden van het geval dat het fei-
telijk gebeuren aan hem in redelijkheid kan worden toegerekend, wordt de feite-
lijke gedraging van een ander uiteindelijk voor rekening van de rechtspersoon
gebracht. Dit is inherent aan het feit dat de rechtspersoon een juridische con-
structie is, die slechts feitelijk in het maatschappelijk verkeer kan optreden door
middel van anderen. De rechtspersoon is dan als functioneel dader te beschou-
wen.34 De in het Zijpe-arrest genoemde ‘redelijke toerekening van de (verboden)
gedraging’ als grondslag voor het daderschap van de rechtspersoon omvat mijns
inziens dus in ieder geval35 het ‘rechtstreeks’ daderschap en het functioneel
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32. Zie ook Mevis 2006, nr. 3.
33. De Hoge Raad overweegt immers uitdrukkelijk dat de aard van de (verboden) gedraging een

omstandigheid is die voor de invulling van de redelijke toerekening van belang is.
34. Een dergelijke uitleg sluit aan bij de opvatting van onder meer Van Woensel over functioneel

daderschap van rechtspersonen en natuurlijke personen, namelijk dat dit slechts ziet op
delicten waarin een handelen wordt verboden (en de rechtspersoon kan slechts door middel van
natuurlijke personen fysiek handelen): Van Woensel 1993, p. 49-50 en 56. Functioneel da -
derschap van natuurlijke personen wordt door de Hoge Raad in het Zijpe-arrest omschreven als
de toerekening van een gedraging van een natuurlijk persoon aan een andere natuurlijk
persoon. Functioneel daderschap is in de literatuur echter ook wel ruimer opgevat, waardoor
ook omissiedelicten e.d. hieronder werden begrepen, zie nader hoofdstuk 5 en 6. 

35. Uit het Touwtjes methode-arrest uit 2005 lijkt te kunnen worden opgemaakt dat ook
deelneming door de rechtspersoon dient te worden getoetst aan het criterium van de redelijke
toerekening en dat in dat geval de redelijke toerekening een eigen invulling dient te krijgen.
Voorts lijkt het oriëntatiepunt ‘sfeer van de rechtspersoon’ niet te kunnen worden ingezet voor
de beoordeling van het daderschap van publiekrechtelijke rechtspersonen in geval van ‘falend
toezicht’ (denk aan de vuurwerkramp in Enschede). De rechtspersoon is in zo’n geval →
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daderschap van de rechtspersoon (het toerekenen van al dan niet individualiseer-
bare gedragingen van anderen aan de rechtspersoon). Deze uitleg van het Zijpe-
arrest past in de (algemene) visie dat daderschap een juridisch (normatief) begrip
is, waarbij het altijd om (strafrechtelijke) redelijke toerekening draait.36 Opge -
merkt zij nog dat daarom óók in geval van toerekening van een feitelijke (verbo-
den) gedraging van een bepaalde natuurlijk persoon juridisch gezien sprake is van
een eigen gedraging van de rechtspersoon.

Functioneel daderschap impliceert dat gedragingen van natuurlijke personen aan
de rechtspersoon als eigen gedraging worden toegerekend. Het Zijpe-arrest laat
echter wel ruimte om voor het vaststellen van het functioneel daderschap van de
rechtspersoon niet steeds bij gedragingen van individuele natuurlijke personen
aan te knopen: zo is volgens de Hoge Raad de ‘passendheid van de gedraging in
de normale bedrijfsvoering’ een omstandigheid die kan leiden tot de conclusie dat
de gedraging (het feitelijk gebeuren) in redelijkheid kan worden toegerekend.
Deze omstandigheid kan vooral uitkomst bieden indien sprake is van niet of
moei lijk individualiseerbaar handelen, zoals milieuverontreiniging.37 De Hoge
Raad laat dus de mogelijkheid open om functioneel daderschap van rechtsperso-
nen op grond van meer organisatorische omstandigheden aan te nemen. 

De omstandigheid van de normale bedrijfsvoering is één van de omstandig-
heden die de Hoge Raad heeft opgesomd die – alleen of in combinatie – kunnen
bijdragen aan het oordeel dat sprake is van een gedraging in de sfeer van de
rechtspersoon, waardoor de gedraging in beginsel redelijkerwijs aan de rechts-
persoon kan worden toegerekend. Hoewel volgens de Hoge Raad als uitgangspunt
heeft te gelden dat algemene regels voor het aannemen van daderschap niet zijn
te geven, heeft hij de rechtspraktijk door deze nadere invulling wel enkele hand-
vatten aangereikt, die kunnen helpen bij het expliciteren en motiveren waarom het
redelijk is dat de rechtspersoon als dader van het strafrechtelijk gebeuren wordt
aangemerkt. Zoals ik hiervoor heb aangegeven gaat het mijns inziens bij dit sfeer-
criterium om het vaststellen van functioneel daderschap van rechtspersonen. De
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als een zijdelingse dader te beschouwen. De vraag naar de voorwaarden voor daderschap komt
op als de strafrechtelijke immuniteit van de rechtspersoon wordt opgeheven. Het is aanne -
melijk dat ook dan dient te worden beoordeeld of de (verboden) gedraging in redelijkheid aan
de rechtspersoon kan worden toegerekend en dat de redelijke toerekening in geval van zijde -
lings daderschap gekleurd wordt door andere omstandigheden dan in geval sprake is van
primair daderschap van de rechtspersoon. In het privaatrecht wordt de aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad van de toezichthouder beoordeeld aan de hand van de norm van de
‘redelijk handelende toezichthouder’, zie o.a. HR 13 oktober 2006, JOR 2006, 295 (Vie d’Or). 

36. Zie o.a. Knigge 1992a, p. 129-130 en De Hullu 2006, p. 27, die stelt dat redelijke toerekening
een kwestie van argumentenafweging is. De algemene introductie in het strafrecht van de
rechtspersoon, die op het eerste gezicht fysiek en psychisch moeilijker te plaatsten valt,
stimuleert volgens De Hullu het perspectief dat het bij de beoordeling van begrippen
uiteindelijk gaat om de beoordeling in hun juridische context.

37. Het functioneren van de rechtspersoon zelf kan vaak rechtstreeks tot de conclusie van
daderschap van die rechtspersoon leiden, aldus ’t Hart 1993, nr. 3-5 en 1992b, nr. 3. 
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genoemde omstandigheden komen overeen met criteria die eerder in de recht-
spraak en literatuur zijn gebruikt c.q. voorgesteld voor de vaststelling van het
daderschap van rechtspersonen. Kort gezegd gaat het om het handelen en/of nala-
ten van iemand ten behoeve van de rechtspersoon, de normale bedrijfsvoering,
baat en de ijzerdraadcriteria (beschikken en aanvaarden). De ijzerdraadcriteria
dragen een element van verwijtbaarheid38 in zich, de andere drie omstandigheden
hebben een meer objectief karakter. Gelet op dit verschil in karakter is in de lite-
ratuur de vraag opgeworpen wat de verhouding tussen deze omstandigheden is.
Voor het antwoord op deze vraag zou de aard van de (verboden) gedraging van
belang kunnen zijn. De Hoge Raad heeft immers voorop gesteld dat de redelijke
toerekening mede afhankelijk is van de aard van de (verboden) gedraging. Verde -
dig baar is dat voor ordeningsdelicten objectieve omstandigheden doorgaans een
voldoende rechtvaardiging zullen bieden voor het aannemen van het functioneel
daderschap van de rechtspersoon.39 Voor de commune (klassieke) delicten ligt het
– gelet op de aard van deze delicten en het feit dat nauwe verwevenheid met de
activiteiten van de rechtspersoon doorgaans niet zal bestaan40 – in de rede stren-
gere eisen te stellen aan het vaststellen van functioneel daderschap en komen de
ijzerdraadcriteria, waarin een element van schuld ligt besloten, voor toepassing in
aanmerking. Dat objectieve omstandigheden het daderschap van de rechtspersoon
kunnen bepalen, betekent overigens niet dat ook sprake is van een risico-aan-
sprakelijkheid in het strafrecht: er dient immers ook sprake te zijn van schuld
(verwijtbaarheid) aan de zijde van de rechtspersoon. In geval van een misdrijf
dient de rechtspersoon bovendien het delictsbestanddeel opzet of schuld te ver-
vullen. 

Privaatrecht

Als gezegd is het in het Kleuterschool Babbel-arrest geïntroduceerde maatschap-
pelijk verkeerscriterium de aanzet geweest tot een casuïstische benadering van de
eigen onrechtmatige daad van de rechtspersoon. Het is een open norm: de maat-
schappelijke verkeersopvattingen zijn beslissend voor het antwoord op de vraag
of de gedraging van een functionaris als eigen gedraging aan de rechtspersoon
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38. Dit element van verwijtbaarheid ligt in het beschikkingscriterium (anders kunnen handelen) en
in het aanvaardingscriterium (anders behoren te handelen, doordat sprake is van de schending
van de zorgplicht ter voorkoming of beëindiging van de gedraging). Volgens De Hullu (2006,
p. 165) lijkt aanvaarding overigens ook terug te komen in het criterium van de normale be -
drijfsvoering.

39. Zie voor gevallen waarin toepassing van strengere toerekeningsfactoren in de rede ligt nader
hoofdstuk 5. Daarbij zij aangetekend dat de omstandigheid van baat slechts in combinatie met
één van de andere omstandigheden (handelen of nalaten van een functionaris dan wel normale
bedrijfsvoering) tot daderschap zal kunnen leiden, zie: HR 27 januari 1948, NJ 1948, 197
(V&D); Van Elst 1997, p. 26 Roef 2001a, p. 337-338. 

40. Er zal met andere woorden doorgaans geen sprake zijn van een gedraging die past in de
normale bedrijfsvoering.
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kan worden toegerekend.41 Met dit arrest is dus ook in het privaatrecht een func-
tioneel handelingsbegrip aanvaard.42

Uit het Kleuterschool Babbel-arrest en andere rechtspraak kan worden opge-
maakt dat voor de toepassing van het criterium vooral de positie van de hande-
lende functionaris van belang is.43 Een invulling van het maatschappelijk ver-
keerscriterium op een meer algemene wijze zoals in het Zijpe-arrest voor de rede-
lijke toerekening is geschied, is in de civielrechtelijke rechtspraak echter niet te
vinden. Wel heeft de Hoge Raad in een arrest uit 2005 een toelichting gegeven op
de achtergrond en rechtvaardiging van de in het Kleuterschool Babbel-arrest ge -
formuleerde maatstaf van het maatschappelijk verkeerscriterium.44 Toerekening
is volgens de Hoge Raad mede gerechtvaardigd doordat de in feite handelende
persoon en de rechtspersoon vanuit het perspectief van de benadeelde tot op zeke-
re hoogte met elkaar zijn te vereenzelvigen. Uit dit laatste spreekt expliciet de
gedachte van eenheid van onderneming als grondslag voor daderschap. Het maat-
schappelijk verkeerscriterium ziet dus ‘slechts’ op het functioneel daderschap van
de rechtspersoon; het rechtstreeks daderschap valt hier buiten. Gedragingen van
anderen zijn immers niet relevant in geval sprake is van het nalaten te voldoen aan
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41. Door dit criterium is ook duidelijker dan voorheen erkend dat de rechtspersoon zelf kan
handelen, aldus Loth 1988, p. 236. Zie voorts Hoekzema 2000, hoofdstuk 3 en 4, die de con -
structie van het rechtens als eigen gedraging aanmerken van de gedraging van een ander als
vereenzelvigingsleer presenteert. Deze leer/constructie kan volgens hem worden verklaard
door uit te gaan van een juridisch handelingsbegrip. Ik merk op dat hetgeen Hoekzema als
vereenzelvigingsleer en juridisch handelingsbegrip presenteert in het strafrecht als functioneel
daderschap wordt aangemerkt. Timmerman heeft – terecht – bezwaar gemaakt tegen het ge -
bruik van het woord vereenzelviging, omdat met deze techniek wordt gedoeld op het ‘op één
hoop gooien van twee rechtssubjecten’: zie Timmerman 2000a, p. 119.

42. Zie ook Oldenhuis 1985, p. 56-57 en Torringa 1980, p. 572. Het maatschappelijk verkeers -
criterium heeft overigens een ruimer toepassingsbereik dan het vaststellen van de eigen
onrechtmatige daad van de rechtspersoon, zie hierover nader hoofdstuk 2 en voorts o.a.
Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 149-150; Hoekzema 2000, p. 95, 171 en 185;
Timmerman 2000a, p. 136-137 Wachter 1984, p. 84. Zie ook Loth 1988, p. 236-239.

43. Zie voor de onrechtmatige daad van de rechtspersoon naast het Kleuterschool Babbel-arrest
(HR 6 april 1979, NJ 1980, 34, m.nt. Brunner) met name HR 2 februari 1990, NJ 1990, 384
(Garage Cordia/Land Aruba). Zie hierover ook uitgebreid Hoekzema 2000, p. 107-112, waar
hij ook rechtspraak bespreekt waarin het criterium wordt gebruikt voor de toerekening van
kennis.

44. HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs), r.o. 3.6: ‘In dat arrest is ter
beantwoording van de vraag onder welke omstandigheden een onrechtmatig handelen of
nalaten als eigen onrechtmatig handelen aan een rechtspersoon kan worden toegerekend, als
norm aanvaard of het handelen of nalaten in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden als
handelen of nalaten van de rechtspersoon zelf. Een dergelijke maatstaf biedt een oplossing
voor het probleem dat een juridische constructie als een rechtspersoon slechts door natuurlijke
personen aan het maatschappelijk verkeer kan deelnemen. Toerekening van onrechtmatige
gedragingen aan de rechtspersoon wordt dan mede gerechtvaardigd doordat de in feite
handelende persoon en de rechtspersoon aan wie dat handelen wordt toegerekend, vanuit het
perspectief van de benadeelde tot op zekere hoogte met elkaar zijn te vereenzelvigen.’ Zie over
dit arrest ook Spanjaard 2006, p. 283-287 en Tjong Tjin Tai 2005, p. 265-268.
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een op de rechtspersoon rustende plicht om te doen.45 De onrechtmatige daad kan
dan los van de gedragingen van anderen worden vastgesteld. 

Een vergelijking met het hiervoor besproken Zijpe-arrest geeft een aantal belang-
rijke verschilpunten in de benadering en vaststelling van het daderschap van
rechtspersonen tussen privaatrecht en strafrecht te zien. In de eerste plaats ziet het
maatschappelijk verkeerscriterium slechts op het functioneel daderschap van de
rechtspersoon in het privaatrecht. In het Zijpe-arrest lijkt de Hoge Raad daaren-
tegen een algemeen toetsingskader voor het daderschap van rechtspersonen te
hebben gegeven dat (in ieder geval) zowel het rechtstreeks als het functioneel
daderschap van de rechtspersoon omvat. 

Een tweede punt van verschil is dat de Hoge Raad in het Zijpe-arrest expliciet
voorop heeft gesteld, dat voor de beantwoording van de vraag wanneer een (ver-
boden) gedraging aan de rechtspersoon kan worden toegerekend geen algemene
regels kunnen worden gegeven, omdat het antwoord afhankelijk is van de con-
crete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort de aard van de (ver-
boden) gedraging. Het door de Hoge Raad geformuleerde sfeercriterium is
‘slechts’ een ‘belangrijk oriëntatiepunt’, dat de redelijke toerekening in beginsel
kan dragen. Het maatschappelijk verkeerscriterium wordt daarentegen als alge-
mene maatstaf gebruikt voor de beoordeling of sprake is van een eigen onrecht-
matige daad van de rechtspersoon. 

Voorts is opmerkelijk dat de Hoge Raad in het Voorsluijs-arrest overweegt dat
het gaat om de toerekening van onrechtmatige gedragingen aan de rechtspersoon:
voor toerekening aan de rechtspersoon is op zichzelf immers niet vereist dat dege-
ne die de feitelijke handeling heeft verricht zelf óók onrechtmatig heeft gehan-
deld.46 In dit opzicht is het Zijpe-arrest duidelijker nu daarin wordt gesproken van
de toerekening van de (verboden) gedraging. Ik wijs er nog op dat in het Kleuter -
school Babbel-arrest wel wordt gesproken van gedragingen van de wethouder die
een eigen onrechtmatige daad van de gemeente opleveren en niet van onrechtma-
tige gedragingen van de wethouder.
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45. Anders Van Schilfgaarde (1980, p. 253), die de onrechtmatigheid bestaande in een nalaten wel
onder het maatschappelijk verkeerscriterium schaart. Soms is overigens wel sprake van
toerekening van een nalaten van een orgaan aan de rechtspersoon, namelijk als het gaat om een
op het orgaan rustende verplichting tot doen, zie: HR 29 november 1996, NJ 1997, 345, waar -
over nader Timmerman 2000a, p. 122. Dit punt speelt ook bij publiekrechtelijke rechtsper -
sonen waar bevoegdheden vaak aan bestuursorganen zijn toegekend. 

46. Het is immers mogelijk dat de geschonden norm slechts tot de rechtspersoon is gericht en dan
kàn de natuurlijke persoon niet eens zelf onrechtmatig handelen, of dat meer natuurlijke
personen betrokken zijn bij een complex van feitelijke handelingen dat als eigen onrechtmatige
daad van de rechtspersoon heeft te gelden, of dat het feitelijk handelen helemaal niet is terug
te voeren op individualiseerbaar menselijk handelen (bijvoorbeeld hinder of stank). Zie ook
Klaassen 2000, p. 14-15; Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 147; Hoekzema
2000, p. 148-150, 181 en Timmerman 2000a, p. 122. Zie ook Pitlo/Löwensteyn 1986, p. 71 en
Menu 1994, p. 137-138. 
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Bij vergelijking met het Zijpe-arrest valt verder op dat in het Voorsluijs-arrest
sterk de nadruk wordt gelegd op de fysieke gedraging van een natuurlijk persoon
die als eigen gedraging aan de rechtspersoon moet kunnen worden toegerekend.
De onrechtmatige daad van de rechtspersoon wordt als een constructie van toere-
kening van gedragingen van natuurlijke personen neergezet. Hierdoor lijkt weinig
oog te zijn voor het feit dat een gedraging soms niet of moeilijk individualiseer-
baar is.47 Juist een dergelijke gedraging zal vanuit het perspectief van de bena-
deelde echter vaak als een ‘eigen’ gedraging van de rechtspersoon worden gezien.
De in het Zijpe-arrest genoemde omstandigheid van de normale bedrijfsvoering
biedt daarentegen voor dit soort gevallen de mogelijkheid daderschap vast te stel-
len zonder terug te grijpen op het handelen van individuele natuurlijke personen.

In de civielrechtelijke literatuur zijn ter nadere invulling van het maatschap-
pelijk verkeerscriterium overigens wel factoren genoemd, die niet specifiek aan-
knopen bij de fysieke handeling van een natuurlijk persoon.48 De factoren die
worden opgesomd ter invulling van het criterium komen enigszins overeen met de
om standigheden die in het Zijpe-arrest zijn genoemd. Genoemd worden: de
omstandigheid dat de gedraging voortvloeit uit het normale bedrijfsgebeuren dan
wel niet is terug te voeren op de handeling van een bepaald individu, de positie
van de handelende persoon binnen de organisatie en het feit of er een intrinsieke
band bestaat tussen het onrechtmatige gedrag en de gebruikelijke activiteiten van
de rechtspersoon. Aangetekend zij dat ten aanzien van de positie van de hande-
lende persoon in het privaatrecht van belang is dat naar buiten toe sprake is van
een zekere zelfstandigheid in het optreden. Dat de naar buiten gewekte indruk
voor het strafrechtelijk daderschap niet en voor de onrechtmatige daad van de
rechtspersoon wel van belang is, houdt verband met de aard van de aansprake-
lijkheid: de onrechtmatige daad moet immers jegens de benadeelde onrechtmatig
zijn. 

Een ander verschilpunt tussen de onrechtmatige daad van de rechtspersoon en
het strafrechtelijk daderschap van de rechtspersoon is dat de aard en strekking van
de onrechtmatige daad – bescherming bieden aan benadeelde derden – met zich
brengt dat de verkeersopvattingen niet te beperkt moeten worden opgevat49 ter-
wijl de toerekening in het strafrecht gelet op de aard en het doel van strafrechte-
lijke normen – leedtoevoeging en preventie – daarentegen met meer terughou-
dendheid zal dienen te geschieden, met name indien het commune delicten be -
treft.50 Voor delicten uit het ordeningsrecht past de relativering dat deze gedra-
gingen juist veelal worden gepleegd in het kader van de (bedrijfs)activiteiten van
de rechtspersoon en de rechtspersoon vaak normadressaat van bepalingen van

536

47. De gedraging is soms niet of moeilijk individualiseerbaar omdat deze verspreid kan zijn over
meer natuurlijke personen of omdat zij typisch een gedraging van de rechtspersoon is waarbij
de identiteit van de handelende niet is te achterhalen.

48. Zie o.a. Van Schilfgaarde 1980, p. 253; Timmerman 2000a, p. 122. Zie ook Hoekzema 2000,
p. 202-203.

49. Zie Timmerman 2000a, p. 120-122 en Hoekzema 2000, p. 107-112 en 187 e.v.
50. Zie o.a. ook De Hullu 2006, p. 168.
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ordeningsrecht zal zijn. Daderschap zal dan vrij snel kunnen worden aangeno-
men. Zoals eerder besproken brengt dit niet mee dat dan sprake is van een soort
risico-aansprakelijkheid (in zin van aansprakelijkheid zonder schuld) van de
rechtspersoon: voor ordeningsmisdrijven dient de rechtspersoon óók het delicts-
bestanddeel schuld of opzet te vervullen (hetgeen afzonderlijk dient te worden
beoordeeld) en voorts is het voor alle delicten (in verband met het schuldvereis-
te) vereist dat de rechtspersoon een verwijt kan worden gemaakt. Voor het pri-
vaatrecht ligt dit anders nu opzet of schuld doorgaans niet zijn vereist voor de
onrechtmatigheid van het handelen van de rechtspersoon en toerekening van de
daad aan de dader ingevolge art. 6:162 lid 3 BW mogelijk is op grond van de ver-
keersopvattingen.51

Bestuursrecht

Zoals in 9.2.2 gesteld, is in het bestuursrecht vanwege de wijze waarop de norm
is geformuleerd vaak sprake van een ‘rechtstreeks’ daderschap van de rechtsper-
soon, waardoor daderschap kan worden vastgesteld zonder toerekening van uit-
voeringshandelingen van anderen.52 Toch heeft het functioneel daderschap inmid-
dels ook in de bestuursrechtspraak en -wetgeving zijn intrede gedaan.53

Evenmin als in het privaatrecht en het strafrecht zijn in het bestuursrecht wet-
telijke criteria geformuleerd voor de vaststelling van het daderschap van de
rechtspersoon. In de parlementaire stukken ter invoering van de vierde tranche
van de Awb is het functioneel daderschap van rechtspersonen echter wel expliciet
aan de orde gesteld.54 Volgens de opstellers van de toelichting behoort het func-
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51. Toerekening van de onrechtmatige daad aan de dader op grond van de verkeersopvattingen
geschiedt met name in geval sprake is van een publiekrechtelijke rechtspersoon, zie hoofdstuk
2.

52. Zie bijvoorbeeld ABRvS (vz.) 31 juli 1998, AB 1998, 45, m.nt. Knijff, waarin meer rechts -
personen zijn aangemerkt als drijver van de inrichting in de zin van art. 8.20 Wm. Zie over de
uitleg van normen ook Bröring & Vermeer 2003, p. 125-128. Vgl. echter Rb. Zutphen 19 juni
2001 en de ABRvS 10 april 2002, AB 2002, 414, m.nt. De Moor-Van Vugt waarin sprake was
van de schending van art. 16 lid 9 Arbowet 1998 in samenhang met art. 3.16 lid 1 Arbobesluit
(waarin op de werkgever de plicht is neergelegd te zorgen voor de veiligheid van de werk -
nemers) en waarin de rechtbank oordeelde dat het gebrek aan effectief toezicht door de
uitvoerder aan de rechtspersoon in haar hoedanigheid van voor de veiligheid verantwoordelijke
werkgever dient te worden toegerekend. In hoger beroep heeft de Afdeling deze uitspraak in
stand gelaten. Zie hierover nader Bröring & Vermeer 2003, p. 136-137.

53. Zie voor de rechtspraak bijvoorbeeld ABRvS 25 september 1992, M en R 1993, 47, m.nt.
Addink; ABRvS 7 november 2001, AB 2002, 177, m.nt. Jurgens en voor functioneel dader -
schap van een natuurlijk persoon Rb. Rotterdam 15 juli 2002, AB 2003, 343, JB 2002, 289,
m.nt. Albers. Zie over deze rechtspraak ook Bröring & Vermeer 2003, p. 131-138.

54. Reeds in het Voorontwerp Awb-IV was geregeld dat bestuurlijke sancties aan de rechtspersoon-
overtreder kunnen worden opgelegd en was bepaald dat een rechtspersoon ook medepleger kan
zijn; voor de vraag wanneer hiervan sprake is diende volgens de opsteller aansluiting te worden
gezocht bij het strafrecht. In de toelichting werd voorts uitdrukkelijk gerefereerd aan de
strafrechtelijke ijzerdraadcriteria (beschikken en aanvaarden) voor de vaststelling van het
functioneel daderschap van rechtspersonen.
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tionele daderschap in het bestuursrecht niet anders (dan in het strafrecht) te wor-
den benaderd: niet alleen aan de fysiek handelende persoon, maar ook aan ‘dege-
ne die maatschappelijk gezien voor de gedraging verantwoordelijk is’, moet een
sanctie kunnen worden opgelegd. Gelet op het Zijpe-arrest ligt het in de rede ook
in het bestuursrecht een ruime invulling te geven aan het functioneel daderschap
van rechtspersonen. In het wetsvoorstel Awb-IV, zoals dat thans bij de Eerste
Kamer ligt, is de verwijzing naar art. 51 Sr evenwel abusievelijk niet (meer) opge-
nomen.55 In overeenkomstige toepassing van art. 51 Sr is echter weer voorzien
door de nota van wijziging bij de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Hierdoor
wordt volgens de toelichting buiten twijfel gesteld dat wat betreft de positie van
opdracht- en feitelijke leidinggevers voor het bestuurlijk sanctierecht dezelfde
regels gelden als in het strafrecht.56 Ook in de literatuur is de wens geuit om van-
wege de overeenkomsten tussen bestuursrecht en strafrecht zoveel mogelijk naar
uniformiteit te streven, zoals op het terrein van de bestuurlijke sancties.57 In bij-
zondere bestuurswetgeving is hier al gehoor aan gegeven. Zo is in de afgelopen
jaren in onder meer de Mededingingswet art. 51 Sr expliciet van overeenkomsti-
ge toepassing verklaard. Hierdoor is het mogelijk geworden om aan opdracht- en
feitelijke leidinggevers bestuurlijke sancties op te leggen voor overtredingen door
de rechtspersoon gepleegd. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat het de wens van de
wetgever is dat de rechter op dit punt bij de strafrechtelijke rechtspraak over fei-
telijke leiding geven aansluiting zoekt.58

Opgemerkt zij ten slotte nog dat ten aanzien van de voorwaarden voor vast-
stelling van functioneel daderschap geen onderscheid dient te worden gemaakt
tussen herstelsancties en bestraffende sancties; voor het opleggen van een be -
stuurlijke boete geldt echter wel de extra eis dat de dader verwijtbaar heeft gehan-
deld. 

9.2.4 Opzet, schuld en verwijtbaarheid van rechtspersonen

Om als pleger van een strafbaar feit te kunnen worden aangemerkt, dient de rechts-
persoon niet alleen de delictsgedraging te hebben begaan, maar moeten alle
delictsbestanddelen door hem zijn vervuld.59 In geval van een misdrijf dient de
rechtspersoon dan ook opzet of schuld te hebben. Opzet of schuld is daarentegen
doorgaans geen onderdeel van de onrechtmatigheid van de onrechtmatige daad van
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55. In het oorspronkelijk wetsvoorstel zoals ingediend bij de Tweede Kamer stond dit nog wel
vermeld (zie Kamerstukken II 2003/04, 29 702, nr. 2, art. 5.0.1). Door de discussie die is ge -
voerd over de mogelijkheid tot oplegging van bestuurlijke boetes aan publiekrechtelijke rechts -
personen is de verwijzing naar art. 51 Sr evenwel vervallen. Zie Kamerstukken II 2006/07, 29
702, nr. 11-13 en Handelingen II 2007, 29 702, 86, p. 4711-4717. Zie voorts Kamerstukken I
2006/07, 29 702, A, art. 5.0.1 

56. Kamerstukken II 2007/08, 31 124, nr. 8, p. 1 en 18-19.
57. Knigge 2003, p. 88 en 92-94.
58. Zie bijvoorbeeld voor de Mededingingswet: Kamerstukken II 2004/05, 30 071, nr. 10, p. 9.
59. Voorts dient er geen sprake te zijn van een rechtvaardigingsgrond. Dit geldt overigens ook voor

de onrechtmatige daad en het bestuursrecht.
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de rechtspersoon.60 Bovendien dient voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van-
wege de bijzondere aard van de sanctie steeds sprake te zijn van verwijtbaarheid.
Voor de eigen onrechtmatige daad is dit evenwel niet steeds vereist. Art. 6:162 lid
3 BW noemt naast schuld ook de wet en de verkeersopvattingen als mogelijke
gronden voor de toerekening van de onrechtmatige daad aan de dader. De ver-
keersopvattingen als grond voor toerekening wordt vooral bij publiekrechtelijke
rechtspersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen met een publieke taak toege-
past. Grondslag voor deze verdergaande aansprakelijkheid voor ‘de overheid’ is
het gelijkheidsbeginsel.61 Voor de toepassing van bestuursrechtelijke sancties geldt
ten slotte dat slechts bij de bestuurlijke boete in verband met het leedtoebrengend
karakter van deze sanctie evenals in het strafrecht als eis wordt gesteld dat sprake
is van verwijtbaarheid aan de zijde van de overtreder (art. 6 EVRM).

In de hoofdstukken 2, 5 en 7 is voorts aan de orde gekomen hoe in het pri-
vaatrecht, strafrecht respectievelijk bestuursrecht wordt bepaald dat een rechts-
persoon opzet, schuld of verwijtbaarheid heeft. In de literatuur wordt gesteld dat
het vaststellen van opzet, schuld of verwijtbaarheid – gelijk het daderschap – niet
afhankelijk hoeft te zijn van de opzet, schuld of verwijtbaarheid van specifieke
natuurlijke personen.62 In de strafrechtelijke literatuur is echter met name voor
opzet wel betoogd dat de toerekening altijd via de opzet van een natuurlijke per-
soon aan de rechtspersoon zou dienen te geschieden. De Hoge Raad heeft deze
opvatting in een arrest uit 2008 verworpen: voor een bewezenverklaring van opzet
bij de rechtspersoon is niet vereist dat komt vast te staan dat de namens die rechts-
persoon optredende natuurlijke personen met dat opzet hebben gehandeld, aldus
de Hoge Raad.63 Opzet kan ook in de bedrijfsvoering zijn gelegen en/of verspreid
zijn over meer natuurlijke personen. In de strafrechtelijke literatuur is geopperd
dat de grondslag van opzet of schuld ook als een kwestie van redelijke toereke-
ning zou kunnen worden gezien.64

9.3 Persoonlijke aansprakelijkheid van (leidinggevende)
functionarissen

9.3.1 Rechtstreeks en secundair daderschap 

De grondslag waarop de (leidinggevende) functionaris aansprakelijk wordt ge -
steld, is van belang voor de voorwaarden waaronder aansprakelijkheid kan wor-
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60. Opzet was wel vereist in HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4, JOL 2004, 281 (De Boek/Van Gorp),
waarin sprake was van misbruik van het aanvragen van zijn eigen faillissement door de rechts -
persoon. Het opzet van de bestuurder is aan de rechtspersoon toegerekend. Zie hierover ook
hoofdstuk 3.

61. Zie Scheltema & Scheltema 2008, p. 304.
62. Zie o.a. Tjittes 2001a, p. 168-178.
63. HR 29 april 2008, LJN BB8977, NBStraf 2008, 206 (Fraude Etten-Leur).
64. Zie ook Gritter 2007b, p. 73-75.
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den aangenomen. Het is namelijk mogelijk dat de functionaris naast de rechts-
persoon zelf – rechtstreeks – als overtreder/dader van die normschending kan
worden aangemerkt. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon en die van de
functionaris persoonlijk zijn dan als het ware nevengeschikt. Een voorbeeld is de
schending van een wettelijke norm door de rechtspersoon die óók tot de functio-
naris persoonlijk is gericht. In geval van secundaire aansprakelijkheid wordt de
functionaris evenwel in de kern verweten dat hij de overtreding van de norm door
de rechtspersoon heeft bewerkstelligd dan wel toegelaten. De rechtspersoon is als
het ware de ‘echte’ primaire dader; zijn daderschap staat op de voorgrond. Het
daderschap van de leidinggevende heeft een afgeleid karakter. Een typisch voor-
beeld in het privaatrecht van secundaire aansprakelijkheid van functionarissen is
de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van privaatrechtelijke rechts-
personen in geval van wanprestatie door de rechtspersoon. De rechter blijkt in
zo’n geval aan het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid hoge eisen te
stellen. In het strafrecht is de in art. 51 Sr neergelegde aansprakelijkheid van fei-
telijke leidinggevers als secundaire aansprakelijkheid te bestempelen. Deze grond-
slag voor aansprakelijkheid is inmiddels ook in enkele bijzondere bestuurswetten
te vinden (bijvoorbeeld de Mededingingswet en de Arbeidsomstandighedenwet)
en zal een algemene regeling krijgen in de Awb als de vierde tranche van de Awb
wordt ingevoerd. Opgemerkt zij dat het opdracht of feitelijke leiding geven anders
van karakter is dan de figuur van functioneel daderschap van natuurlijke perso-
nen, die in de strafrechtelijke rechtspraak is ontwikkeld. Functioneel daderschap
is namelijk evenals fysiek plegen een vorm eigen daderschap.65 Weliswaar wordt
de (feitelijke) gedraging van een natuurlijk persoon onder bepaalde voorwaarden
toegerekend aan de – maatschappelijk gezien verantwoordelijke – natuurlijk per-
soon-functioneel dader66, de functioneel dader vervult wèl zelf de gehele delicts-
omschrijving. Voor feitelijke leiding geven ligt dit anders. Op de verschillen in
aansprakelijkheidsvoorwaarden tussen functioneel daderschap en feitelijke lei-
ding geven kom ik hierna nog terug. Functioneel daderschap komt een enkele
keer ook in de bestuursrechtspraak voor.67 In de civielrechtelijke literatuur is aan-
gevoerd dat functioneel daderschap van natuurlijke personen met name voor toe-
passing in aanmerking kan komen in geval van een eenmanszaak, bijvoorbeeld
indien een bedrijfsleider in de onderneming van een natuurlijk persoon daden van
oneerlijke mededinging pleegt.68

Dat voor het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van functionaris-
sen in geval van secundaire aansprakelijkheid andere – hogere – eisen gelden c.q.
zouden moeten gelden, is in de literatuur door enkelen geopperd.69 Dit uitgangs-
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65. Zie HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 (IJzerdraad).
66. Het is overigens niet uitgesloten dat een gedraging van een rechtspersoon wordt toegerekend

aan een natuurlijk persoon-functioneel dader, zie HR 31 augustus 2004, LJN AO6453, JIN
2004, 40, m.nt. Silvis. 

67. Zie bijvoorbeeld ARRvS (vz.) 24 februari 1984, AB 1984, 480 (Booy Clean).
68. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 149 en 150. 
69. Asser/Van der Grinten/Kortmann 2004 (2-I), nr. 157; Timmerman 2000a, p. 153-154; Klaassen

2000, p. 17; Gritter 2003, p. 339-342.
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punt heb ik in het onderzoek als leidraad genomen bij de analyse van wetgeving
en rechtspraak over de persoonlijke aansprakelijkheid in het privaatrecht, straf-
recht en bestuursrecht. In de navolgende subparagraaf (9.3.2) bespreek ik tot
welke conclusies ik in de voorafgaande hoofdstukken ben gekomen ten aanzien
van de vraag welke voorwaarden in het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht
aan het aannemen van secundaire aansprakelijkheid worden gesteld. Ook
bespreek ik in hoeverre er verschillen en overeenkomsten bestaan tussen het pri-
vaatrecht, strafrecht en bestuursrecht in de benadering van dit vraagstuk. In de
subparagraaf daarna (9.3.3) maak ik een vergelijking met het vaststellen van het
daderschap van rechtspersonen.

9.3.2 Voorwaarden voor secundaire aansprakelijkheid 

9.3.2.1 Inleiding: eigen handelen/nalaten versus (feitelijk) leidinggeven

Bij de bespreking en vergelijking van de voorwaarden voor secundaire aanspra-
kelijkheid in het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht is het van belang te
onderscheiden tussen de situatie dat de aansprakelijk gestelde functionaris een
actieve bijdrage heeft geleverd aan de overtreding van de norm door de rechts-
persoon – de overtreding is door zijn handelen veroorzaakt – en de situatie dat
hem wordt verweten dat hij heeft toegelaten of bewerkstelligd dat anderen (on -
dergeschikten of medebestuurders) de overtreding van de rechtspersoon (mede)
hebben ‘veroorzaakt’.70 In het tweede geval wordt de functionaris in de kern een
nalaten verweten, namelijk dat hij niet heeft ingegrepen waar dat redelijkerwijs
wel van hem kon worden verwacht.71 De aansprakelijkstelling is met andere
woorden meer gebaseerd op het verwijt dat de leidinggevende onvoldoende greep
heeft gehad op de organisatie. De leidinggevende positie van de aansprakelijk
gestelde functionaris staat hier meer op de voorgrond. Voor aansprakelijkheid
blijken dan extra (wetenschaps)eisen te gelden. 

In onderstaande volgt eerst een bespreking van de voorwaarden voor secun-
dair daderschap in privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht. Daarbij komt dit on -
derscheid tussen eigen handelen/nalaten en (feitelijk) leidinggeven als grondslag
voor de aansprakelijkheid ook aan bod. Daarna worden de voorwaarden onderling
vergeleken: in hoeverre zijn er overeenkomsten aan te wijzen en waardoor kun-
nen eventuele verschillen op het terrein van het privaatrecht, strafrecht en
bestuursrecht worden verklaard?
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70. Zie ook HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R).
71. Zie over de vraag of onderscheid tussen handelen en nalaten moet worden gemaakt voor de be -

antwoording van de aansprakelijkheidsvraag o.a.: Giesen 2005, hoofdstuk IV; Van Dam 1995;
Knigge 1993. Zie voorts Gritter 2003, p. 223 die ook bepleit dat handelen en nalaten niet steeds
over één kam moeten worden geschoren.
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9.3.2.2 Privaatrecht

Binnen de algemene, open (wettelijke) regeling van de onrechtmatige daad zijn
in de rechtspraak bijzondere aansprakelijkheidsregels voor functionarissen gefor-
muleerd in geval sprake is van een primaire aansprakelijkheid van de rechtsper-
soon uit onrechtmatige daad of wanprestatie. Reeds in het begin van de twintig-
ste eeuw heeft de Hoge Raad bepaald dat de primaire aansprakelijkheid van de
(privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon niet uitsluit dat de hande-
lende functionaris op grond van onrechtmatige daad persoonlijk aansprakelijk
is.72 In de loop der tijd zijn de voorwaarden waaronder persoonlijke aansprake-
lijkheid kan worden aangenomen in de rechtspraak meer en meer uitgekristalli-
seerd, vooral voor bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Uit de rechtspraak kan worden afgeleid dat voor secundaire aansprakelijkheid
van functionarissen op twee manieren strengere criteria gelden dan voor eigen/
rechtstreeks daderschap.73 In de eerste plaats kan de onrechtmatige daad in dat
geval niet op grond van de verkeersopvattingen aan de secundair dader/functio-
naris worden toegerekend; er moet altijd sprake zijn van schuld in de zin van per-
soonlijke verwijtbaarheid.74 Juist vanwege het secundair karakter van de per-
soonlijke aansprakelijkheid van de functionaris is voor toerekening van de daad
aan de dader buiten schuld geen plaats. Voor de rechtspersoon geldt deze beper-
king niet. In de tweede plaats moet de functionaris een persoonlijk onrechtmatig
handelen en/of nalaten kunnen worden verweten. Hiervan is op zichzelf nog geen
sprake indien het handelen en/of nalaten van de functionaris resulteert in een
schending van een wettelijke norm of van een subjectief recht van een derde door
de rechtspersoon. De functionaris moet een persoonlijk handelen of nalaten in
strijd met de maatschappelijke betamelijkheid kunnen worden verweten, met
andere woorden: hij moet een (ongeschreven) zorgvuldigheidsnorm jegens de
benadeelde derde hebben geschonden. In het algemeen is voor het aannemen van
een schending van een zorgvuldigheidsnorm kenbaarheid van de waarschijnlijk-
heid van schade een belangrijke factor.75 In situaties van secundair daderschap
van functionarissen moet dit echter worden aangescherpt tot objectieve weten-
schap van benadeling van de derde. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 lijkt in de
rechtspraak als eis voor het aannemen van persoonlijk onrechtmatig handelen te
worden gesteld dat de functionaris objectieve wetenschap heeft dat de rechtsper-
soon een onrechtmatige daad of wanprestatie jegens de derde begaat. Eerst in dat
geval rust op de functionaris de zorgplicht om zijn gedraging (handelen en/of
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72. Zie HR 25 november 1927, NJ 1928, p. 364 en HR 6 januari 1933, NJ 1933, p. 593.
73. Anders: Hoekzema: feitelijke handeling blijft eigen feitelijke handeling functionaris. Hoekze -

ma gaat evenwel voorbij aan de bijzondere relatie waarin de natuurlijke persoon tot de rechts -
persoon staat en aan het feit dat de rechtspersoon een algemeen geaccepteerd fenomeen is.
Anderzijds gaat een beperking van de aansprakelijkheid tot opzet/bewuste roekeloosheid –
zoals door bijvoorbeeld Klaassen voorgesteld – mijns inziens te ver.

74. Zie HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie).
75. Zie o.a. K.J.O. Jansen 2006, p. 55.

HOOFDSTUK 9



nalaten) achterwege te laten dan wel om maatregelen te treffen om de gedragin-
gen van anderen (ondergeschikten of medebestuurders) te voorkomen dan wel te
beëindigen. Van persoonlijk onrechtmatig handelen in het laatste geval is overi-
gens eerst dan sprake indien gezegd kan worden dat de functionaris wetenschap
van die gedragingen van die anderen heeft dan wel behoorde te hebben en dat hij
de macht/zeggenschap heeft (gehad) om maatregelen te treffen.76

Ten aanzien van functionarissen van publiekrechtelijke rechtspersonen is er voor-
namelijk alleen oudere jurisprudentie voorhanden en deze uitspraken betreffen op
één arrest van het Hof Amsterdam uit 2000 na alleen gevallen waarin de functio-
naris een eigen handelen werd verweten. Het handelen van de functionaris in hoe-
danigheid heeft soms tot gevolg dat er sneller tot aansprakelijkheid kan worden
geconcludeerd, maar meestal is het effect dat er hoge eisen worden gesteld aan de
aansprakelijkheid. In de lagere rechtspraak vertaalt dit zich met name in hoge
eisen die aan de schuldgraad worden gesteld: opzet, grove schuld of ernstige
onzorgvuldigheid. Weliswaar stelt de Hoge Raad in een arrest uit 1991 dat er
‘slechts’ sprake moet zijn van schuld in de zin van persoonlijke verwijtbaarheid,
hij lijkt dit in casu niet snel te willen aannemen.77 Ook in het arrest van het Hof
Amsterdam worden hoge eisen gesteld aan persoonlijke aansprakelijkheid: de
ministers moeten daadwerkelijke wetenschap hebben gehad van het (vermeende)
onrechtmatige handelen van de staat om persoonlijk aansprakelijk te kunnen wor-
den gesteld. Uit de rechtspraak blijkt voorts dat voor politieke ambtsdragers in
beginsel geen bijzondere aansprakelijkheidspositie geldt. Wel is er een immuni-
teit voor het optreden in het democratisch proces (art. 71 Gw) en dient een spe-
ciale rechtsgang te worden gevolgd voor vorderingen tot schadevergoeding die
verband houden met de vervolging en berechting op grond van de Wet op de
ministeriële verantwoordelijkheid of wegens het begaan van ambtsdelicten. 

De rechtspraak over de persoonlijke aansprakelijkheid van functionarissen van
privaatrechtelijke rechtspersonen is veel talrijker en laat ook zien dat functiona-
rissen niet slechts voor eigen handelen, maar ook voor passief blijven (waar han-
delen geboden was) aansprakelijk (kunnen) worden gesteld. Functionarissen zijn
bijvoorbeeld wegens milieuverontreiniging (door de rechtspersoon) persoonlijk
aansprakelijk gesteld, terwijl zij niet zelf feitelijk hadden gehandeld. Wel ging het
in al deze gevallen om relatief kleine vennootschappen, waar de functionaris
nauw bij het feitelijk gebeuren betrokken was. Het feit dat een taakverdeling is
gemaakt kan bestuurders van een kleine onderneming overigens niet disculperen
in geval er sprake is van een onzorgvuldige bedrijfsvoering waardoor de veront-
reiniging kon ontstaan en dat geldt ook voor de omstandigheid dat de functiona-
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76. Wetenschap kan overigens soms uit wetenschap van andere, soortelijke feiten worden afgeleid,
zie nader hoofdstuk 3 paragraaf 3.2.3.2 over de aansprakelijkheid van de medebestuurder. Vgl.
K.J.O. Jansen 2006, p. 61.

77. HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie).

INTERNE RECHTSVERGELIJKING EN CONCLUSIES 



ris geen specifieke vakkennis bezit.78 In sommige lagere uitspraken is de aan-
sprakelijkheid getoetst aan criteria die overeenkomen met de strafrechtelijke cri-
teria voor opdracht en feitelijke leiding geven. Hierdoor wordt voor secundair
daderschap in het privaatrecht een vorm van voorwaardelijk opzet geëist. Mijns
inziens mag gelet op de aard van de civielrechtelijke aansprakelijkheid bij het
bepalen van daderschap (in de zin van feitelijke leiding geven) echter worden vol-
staan met het vereisen van objectief te bepalen wetenschap van de onrechtmatige
daad van de rechtspersoon. Dit is ook de weg die het Hof ’s-Gravenhage in een
arrest uit 1998 heeft gevolgd.79

De belangrijkste categorie van gevallen waarin een functionaris van een pri-
vaatrechtelijke rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk is gesteld op grond van
onrechtmatige daad betreft de situatie dat deze wordt aangesproken door de
wederpartij van de rechtspersoon omdat de rechtspersoon zijn verplichtingen
jegens hem niet nakomt.80 Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat de func-
tionaris dan een (voldoende) ernstig verwijt moet kunnen worden gemaakt. In de
geschonden zorgvuldigheidsnorm ligt de ernstige verwijtbaarheid besloten. Het
verwijt dat de functionaris moet kunnen worden gemaakt is ‘ernstig’ doordat de
functionaris zeer onrechtmatig/onzorgvuldig heeft gehandeld. Een belangrijke
factor voor de ernst van het verwijt kan gelegen zijn in (objectieve) wetenschap
van benadeling van de derde. Dit element maakt dan deel uit van de onrechtma-
tigheid van het gedrag. Indien de rechter heeft aangenomen dat er sprake is van
objectieve wetenschap, blijft er voor de functionaris weinig ruimte om een dis-
culpatieverweer ten aanzien van de verwijtbaarheid te voeren. Opgemerkt zij nog
dat de Hoge Raad in verschillende arresten heeft benadrukt dat steeds rekening
moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, waardoor alge-
meen geldende criteria niet zijn te geven.

Voor leidinggevende functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen zijn er
vanwege het verhaalsrisico bij privaatrechtelijke rechtspersonen naast de algeme-
ne grondslag van de onrechtmatige daad nog een aantal bijzondere grondslagen
voor persoonlijke (externe) aansprakelijkheid in Boek 2 BW neergelegd. 

De belangrijkste grond voor aansprakelijkheid van bestuurders van NV’s en
BV’s is die wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van art. 2:138 c.q.
2:248 BW in geval dit onbehoorlijke bestuur een belangrijke oorzaak is geweest
van het faillissement van de vennootschap. Voor de taakvervulling door commis-
sarissen is in art. 2:259 (149) BW deze regeling van overeenkomstige toepassing
verklaard. Voor de door de curator in te roepen aansprakelijkheid jegens de geza-
menlijke schuldeisers (de faillissementsboedel) is, evenals voor de aansprakelijk-
heid uit onrechtmatige daad, in de kern vereist dat sprake is van ernstige verwijt-
baarheid. Er moet sprake zijn van objectieve wetenschap van benadeling van
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78. Zie Rb. Breda 28 augustus 1990, TMA 1991, p. 74 en Rb. Arnhem 20 september 1990, M en R
1991, 13.

79. Hof ’s-Gravenhage 15 oktober 1998, TMA 1999, p. 17 (Maxalloys).
80. Zie o.a. HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R).
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schuldeisers. In tegenstelling tot de onrechtmatige daad betreft de aansprakelijk-
heid wegens onbehoorlijk bestuur echter een collectieve aansprakelijkheid.81 Het
handelen of nalaten van één van de bestuurders kan namelijk leiden tot de con-
clusie dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, waardoor alle bestuurders
in beginsel aansprakelijk zijn. De individuele bestuurder kan slechts aan per-
soonlijke aansprakelijkheid trachten te ontkomen door disculpatiegronden aan te
voeren en aannemelijk te maken. Op de bestuurder rust in deze de bewijslast dat
hem van het onbehoorlijke bestuur geen verwijt kan worden gemaakt. Een ander
belangrijk verschil met de onrechtmatige daadvordering is dat in de wet in een
bewijslastomkering is voorzien als wettelijke verplichtingen inzake administratie
en publicatie van jaarstukken niet zijn nageleefd. Er wordt dan – onweerlegbaar
– aangenomen dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en – weerlegbaar
– dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is geweest van het faillis-
sement van de vennootschap. Deze bepaling wordt veel toegepast en blijkt heel
effectief, maar ten aanzien van de regeling in geval van schending van de publi-
catieplicht is in de literatuur als bezwaar aangevoerd dat de schending op zichzelf
nog niets zegt over de (on)behoorlijkheid van het bestuur. Een vergelijkbaar punt
van kritiek is te leveren op de meldingsregeling van de Wet bestuurdersaanspra-
kelijkheid, waarin de aansprakelijkheid van bestuurders is neergelegd wegens
kennelijk onbehoorlijk bestuur jegens een aantal specifieke schuldeisers (fiscus
e.a.). De meldingsregeling kan namelijk (eveneens) in de weg staan aan een in -
houdelijke beoordeling van de (on)behoorlijkheid van het handelen van de be -
stuurders. 

In Boek 2 BW is ook een bijzondere op de onrechtmatige daad geënte aan-
sprakelijkheid neergelegd van bestuurders (art. 2:249 (139) BW) en commissa-
rissen (art. 2:260 (150) BW) wegens het publiceren van een misleidende jaarre-
kening. Ook voor deze regeling geldt dat uitgegaan wordt van een collectieve aan-
sprakelijkheid van bestuurders en commissarissen in tegenstelling tot de onrecht-
matige daad, waarvoor de functionaris een persoonlijk verwijt moet kunnen wor-
den gemaakt. Gelet op de collectieve verantwoordelijkheid van bestuurders voor
het financiële beleid wordt de ruimte voor disculpatie voor een individuele
bestuurder heel klein geacht. In de literatuur is er op gewezen dat deze ruime aan-
sprakelijkheidsregeling vooral voor bestuurders en commissarissen van beursge-
noteerde ondernemingen te vergaande gevolgen heeft, nu de Code Tabaksblat een
zeer grote verantwoordelijkheid voor de financiële verantwoording binnen de
vennootschap op bestuurders en commissarissen legt. De mogelijkheden voor
individuele disculpatie zijn daardoor nog kleiner geworden. 

Ten slotte zij vermeld dat in Boek 2 BW nog een aantal regels is opgenomen
die strekken tot bescherming van schuldeisers in de fase dat de vennootschap
(nog) niet is opgericht dan wel dat nog niet aan een aantal formele inschrijvings-
verplichtingen is voldaan. Functionarissen blijken ingevolge deze regelingen op
vrij lichte gronden – soms ook vergaand – jegens derden aansprakelijk c.q. ver-
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bonden te kunnen worden gehouden. Dit is echter goed te verdedigen nu het in
deze gevallen gaat om fundamentele regels die het ontstaan/bestaan van de ven-
nootschap betreffen. Zij zijn dus niet primair bedoeld om onbehoorlijk bestuur te
redresseren. 

9.3.2.3 Strafrecht

In het strafrecht is secundaire aansprakelijkheid van functionarissen in een bij-
zondere wettelijke regeling neergelegd, immers in art. 51 lid 2 Sr is bepaald dat
in geval de rechtspersoon een strafbaar feit heeft begaan vervolging (ook) kan
worden ingesteld en straffen en maatregelen kunnen worden uitgesproken tegen
degene die opdracht of feitelijke leiding heeft gegeven aan het strafbare feit. Dit
is een secundaire aansprakelijkheid, afgeleid van het daderschap van de rechts-
persoon. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat een functionaris ook op
grond van opdracht of feitelijke leiding geven kan worden vervolgd indien hij een
actieve rol heeft vervuld bij de totstandkoming van het strafbare feit in de zin dat
hij zelf een eigen fysieke bijdrage heeft geleverd aan de overtreding door de
rechtspersoon82 en dat deze grond zelfs kan worden ingezet als de functionaris de
gehele delictsomschrijving vervult en dus (ook) als pleger kan worden aange-
merkt.83

Voor beantwoording van de vraag wanneer er sprake is van feitelijke leiding
geven in de zin van art. 51 lid 2 Sr zijn de zogenaamde Slavenburgse Bank-
beschikkingen uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw (nog steeds) van groot
belang. De Hoge Raad heeft hierin beslist dat van feitelijke leiding geven aan ver-
boden gedragingen onder omstandigheden ook dan (mijn curs.; SdV) sprake kan
zijn, indien de betreffende functionaris – hoewel daartoe bevoegd en redelijker-
wijze gehouden – maatregelen ter voorkoming van deze gedragingen achterwege
laat en zo bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedragingen
zich zullen voordoen.84 De door mij gecursiveerde woorden ‘ook dan’ duiden er
op dat er meer omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan aansprakelijkheid
kan worden aangenomen. Dat geldt in ieder geval voor de hiervoor aangestipte
situatie dat de functionaris zelf een actieve (fysieke) bijdrage heeft geleverd aan
de vervulling van de delictsomschrijving door de rechtspersoon. De Slavenburg -
criteria worden wel beschouwd als de ondergrens voor het aannemen van feitelij-
ke leiding geven. Het ziet op de situatie dat sprake is van een aansprakelijkheid
wegens louter nalaten (passieve betrokkenheid). 

De eerste belangrijke pijler voor het aannemen van aansprakelijkheid uit art.
51 Sr is dat sprake moet zijn van voorwaardelijk opzet bij de functionaris; het
moet immers gaan om de ‘bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans’.
Hieruit blijkt dat de functionaris een opzettelijk nalaten moet kunnen worden ver-
weten. Het bewust onwetend houden kan hier echter ook onder worden gebracht,
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zo kan uit de rechtspraak worden afgeleid.85 In de Slavenburg II-beschikking
heeft de Hoge Raad het voorwaardelijk opzet-vereiste overigens enigszins ver-
soepeld in de zin dat niet is vereist dat de functionaris wetenschap heeft van de in
de tenlastlegging omschreven gedragingen; een rechtstreeks verband tussen deze
feiten en andere feiten waarvan de leidinggevende op de hoogte was, is voldoen-
de. Het voorwaardelijk opzet kan dus blijken uit bekendheid van de leidingge-
vende met soortgelijke feiten. Beslissend is dat de functionaris wetenschap heeft
van de bestanddelen die de kern van het delict uitmaken, waardoor voorwaarde-
lijk opzet óók is vereist indien de rechtspersoon een overtreding heeft begaan, ter-
wijl voor de vervulling van de delictsomschrijving op zichzelf geen opzet of
culpa is vereist, zo kan ook uit latere rechtspraak van de Hoge Raad worden afge-
leid.86

Hier ligt een belangrijk verschil met vervolging van een natuurlijk persoon op
basis van plegen of functioneel plegen (van een overtreding), waarvoor geen extra
(opzet)eis geldt. Voor toerekening van de gedraging van een natuurlijk persoon
aan de natuurlijk persoon-functioneel dader is vereist dat aan de ijzerdraadcrite-
ria is voldaan: beschikken en aanvaarden. Uit het Zijpe-arrest kan worden afge-
leid dat het aanvaardingscriterium geen voorwaardelijk opzet impliceert. Het gaat
er om dat de functionaris een reële mogelijkheid tot het treffen van maatregelen
en een zorgplicht tot ingrijpen moet hebben gehad. Deze zorgplicht kan zijn gele-
gen in een wettelijke norm, maar kan ook zijn gelegen in de wetenschap/voor-
zienbaarheid dat de gedraging verricht gaat worden: indien dan geen maatregelen
worden genomen, is sprake van aanvaarden. Voorwaardelijk opzet op het plaats-
vinden van de gedragingen is dus niet steeds vereist. Daarentegen dient de func-
tionele dader wel alle delictsbestanddelen te vervullen, waaronder dus ook opzet
of schuld in geval van een misdrijf. De feitelijke leidinggever hoeft slechts voor-
waardelijk opzet te hebben (gehad) op de kern van het delict. De hogere eisen aan
het aannemen van secundair daderschap in de zin dat voorwaardelijk opzet is ver-
eist in geval van een overtreding door de rechtspersoon zijn mijns inziens even-
wel gerechtvaardigd, aangezien de functionaris in hoedanigheid een verwijt wordt
gemaakt. Bovendien doen deze hogere eisen geen afbreuk aan de effectiviteit van
de strafrechtelijke aansprakelijkheid, immers er is een primaire dader – de rechts-
persoon – waartegen (doorgaans) vervolging kan worden ingesteld.87

De tweede pijler waarop de aansprakelijkheid wegens feitelijke leiding geven
is gebaseerd, is dat gezegd kan worden dat de functionaris ‘bevoegd en redelij-
kerwijs gehouden’ was maatregelen te treffen en dit desondanks heeft nagelaten.
In dit criterium ligt impliciet besloten dat de functionaris niet alleen bevoegd was
tot het treffen van maatregelen, maar daartoe ook de feitelijke macht had. Het gaat
er in de kern om dat hij een zorgplicht tot ingrijpen heeft geschonden. In geval
sprake is van een complexe organisatie waarbij in het bestuur een taakverdeling
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is overeengekomen, kan dit zeggenschapscriterium een obstakel vormen in het
aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid, zo blijkt ook uit één van de uit-
spraken in de Slavenburgaffaire tegen de voorzitter van de raad van bestuur van
de bank.88 Slechts als hem signalen zouden hebben bereikt dat de onregelmatig-
heden niet goed werden bestreden, had van hem ingrijpen kunnen worden ver-
langd. Dat de onregelmatigheden voortduurden en dat deze wellicht gemakkelij-
ker hadden kunnen worden voorkomen bij een andere organisatie of structuur van
de bank is onvoldoende voor het aannemen van opzettelijk bevorderen van de
onregelmatigheden, aldus het hof. Mijns inziens zou dit anders kunnen liggen als
aannemelijk kan worden gemaakt dat de leidinggevende(n) de organisatie bewust
zodanig inrichten dat controle en toezicht lastig zijn uit te oefenen. Leidingge -
venden zijn immers verantwoordelijk voor een goede inrichting van de organisa-
tie en voor de informatievoorziening. In dat geval kan gezegd worden dat de lei-
dinggevende het mogelijk plaatsvinden van strafbare feiten in de hand heeft ge -
werkt.

9.3.2.4 Bestuursrecht

In het bestuursrecht kan aan de overtreder een bestuurlijke sanctie – bestuurs-
dwang, last onder dwangsom of bestuurlijke boete – worden opgelegd. Onder
overtreder kan ingevolge de huidige Awb slechts worden begrepen de pleger en
de functioneel pleger.89 Vanaf 2005 is het evenwel in een aantal bijzondere wet-
ten mogelijk gemaakt om een bestuurlijke sanctie op te leggen aan de opdracht-
of feitelijk leidinggevers van een door de rechtspersoon begane overtreding. In
bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet (art. 33a), de Arbeidstijdenwet (art.
10:2), de Wet arbeid vreemdelingen (art. 18a) en de Mededingingswet (art. 56 lid
4) zijn nu regelingen opgenomen die inhoudelijk overeenstemmen met de straf-
rechtelijke regeling van opdracht en feitelijke leiding geven.90 Buiten deze bij-
zondere wetten kan in het huidige recht aan een leidinggevende functionaris in
verband met het legaliteitsbeginsel niet een bestuurlijke sanctie worden opgelegd
op de grondslag van opdracht of feitelijke leiding geven. In deze zin heeft het
CBB in 2008 beslist in een zaak betreffende de overtreding van art. 6 lid 1 Wtk
1992 door de rechtspersoon waarvoor door De Nederlandse Bank een boete was
opgelegd aan een leidinggevende functionaris.91 Onjuist is dan ook de beslissing
van de Rechtbank Rotterdam dat aan een bestuurder/aandeelhouder een boete kon
worden opgelegd omdat hij als medeovertreder kon worden aangemerkt van het
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overtreden van art. 82 Wtk 1992.92 Dat in de zogenaamde Booy Clean-zaak de
bestuurder als overtreder is aangemerkt, kan worden gerechtvaardigd doordat hij
zelf ook normadressaat van de overtreden norm was; in casu zou het resultaat dat
hij als overtreder is aangemerkt, kunnen worden bestempeld als functioneel
daderschap.

Voor het toekomstige recht zal de mogelijkheid van sanctieoplegging aan
opdracht- en feitelijke leidinggevers wel voor het gehele bestuurlijke sanctierecht
worden opengesteld doordat in de Awb een bepaling wordt opgenomen die ver-
wijst naar de aansprakelijkheidsregeling van opdracht of feitelijke leiding geven
in art. 51 Sr. Voor de voorwaarden waaronder opdracht of feitelijke leiding geven
kan worden aangenomen, moet worden aangeknoopt bij de rechtspraak in het
strafrecht, aldus valt uit de MvT op te maken. Dit is mijns inziens terecht, nu de
bestuurlijke boete eveneens een bestraffend karakter heeft. Dit heeft tot gevolg
dat ook voor de bestuursdwang en last onder dwangsom met de strafrechtelijke
interpretatie van het opdracht en feitelijke leiding geven moet worden gewerkt. 

Van de hiervoor genoemde gevallen dient goed te worden onderscheiden de
situatie dat de bestuurder als pleger wordt aangemerkt naast de rechtspersoon. In
het bestuursrecht zijn er soms normen die (impliciet) een bepaalde kwaliteit of
hoedanigheid eisen, waarbij meer (rechts-)personen als normadressaat kunnen
worden aangemerkt. Hierdoor is het soms mogelijk dat een bestuurder naast de
rechtspersoon als pleger wordt aangemerkt. Een belangrijk voorbeeld betreft de
Wet milieubeheer. Beslissend voor het aanmerken van een bestuurder als overtre-
der is of hij als drijver van de inrichting kan worden aangemerkt. De rechtspraak
geeft enkele voorbeelden waarin dit is aangenomen en daarvoor blijkt bepalend
te zijn of de bestuurder een voldoende mate van juridische en/of feitelijke zeg-
genschap heeft, hetgeen zeer afhankelijk is van de concrete omstandigheden van
het geval.93

Ten slotte zij opgemerkt dat voor het kunnen opleggen van een bestuurlijke
boete vereist is dat de overtreder een verwijt kan worden gemaakt. Dit vereiste
geldt niet voor het opleggen van een last onder dwangsom en het toepassen van
bestuursdwang (noch het verhalen van de kosten van bestuursdwang). Dit houdt
verband met het doel van de sancties: de boete is leedtoevoegend van karakter, de
andere twee sancties beogen primair naleving van de norm te bewerkstelligen. 

9.3.2.5 Voorwaarden voor secundair daderschap vergeleken

Op alle onderzochte terreinen gelden voor secundaire aansprakelijkheid van de
functionaris enigszins andere voorwaarden dan voor rechtstreeks/eigen dader-
schap. Opvallend is dat de voorwaarden voor secundair daderschap onderling
overeenkomsten vertonen. Zo is een formele hoedanigheid of positie van leiding-
gevende op zichzelf nimmer voldoende voor aansprakelijkheid; er moet een fei-
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telijke zeggenschap en betrokkenheid bij de overtreding zijn.94 Voorts wordt per-
soonlijke aansprakelijkheid in privaatrecht (inclusief vennootschapsrecht), straf-
recht en bestuursrecht (ten aanzien van de bestuurlijke boete) eerst aangenomen
indien de functionaris een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. 

Verschillen zijn er echter ook. Voor het aannemen van persoonlijke aanspra-
kelijkheid in het strafrecht, bestuursrecht (boete) en op grond van de onrechtma-
tige daad is vereist dat de functionaris een persoonlijk verwijt kan worden
gemaakt. Sommige aansprakelijkheidsregelingen in het vennootschapsrecht gaan
daarentegen uit van een collectieve aansprakelijkheid. Het is voor een functiona-
ris dan veel moeilijker om zich te disculperen (bewijslast). Zo kan een interne
taakverdeling ook geen disculpatiegrond opleveren inzake gevallen die het finan-
ciële beleid van de vennootschap betreffen. In het strafrecht kan een interne taak-
verdeling wel disculperen. 

Voorts geldt voor het aannemen van feitelijke leiding geven aan een straf-
rechtelijke overtreding van de rechtspersoon dat voorwaardelijk opzet is vereist:
de functionaris moet bewust de aanmerkelijke kans hebben aanvaard dat de ver-
boden gedraging zich zal voordoen. In het privaatrecht kan worden volstaan met
geobjectiveerde wetenschap van de onrechtmatigheid of wanprestatie van de
rechtspersoon. Wel is voor civielrechtelijke (externe) aansprakelijkheid niet vol-
doende dat er waarschijnlijk schade zal optreden voor de derde. Deze verschillen
houden verband met een verschil in aard van de sanctie en aard van de norm.
Gelet op de bescherming van rechtsgoederen is het begrijpelijk dat in het straf-
recht een aanmerkelijke kans op overtreding van de norm voldoende is voor aan-
sprakelijkheid; voor het privaatrecht geldt daarentegen dat met oprichting van de
rechtspersoon juist is beoogd om een afgescheiden vermogen te creëren en dient
persoonlijke aansprakelijkheid eerst te worden aangenomen als benadeling van
derden min of meer vast staat. Het feit dat in hoedanigheid is opgetreden biedt
aan de functionaris dus een grote mate van bescherming tegen persoonlijke aan-
sprakelijkheid. Aan de andere kant kan gelet op de aard van de aansprakelijkheid
– compensatie versus leedtoevoeging – aansprakelijkheid van de functionaris in
het privaatrecht op iets lichtere gronden worden aangenomen dan in het straf-
recht, in de zin dat ook een culpoos handelen of nalaten (een behoren te weten)
aansprakelijkheid jegens de benadeelde derde doet intreden. 

Vanwege met name de wetenschapseisen die gelden voor het aannemen van
persoonlijke aansprakelijkheid, zal het persoonlijk aansprakelijk stellen van top-
functionarissen in grote, complexe organisatie overigens veel lastiger zijn dan in
geval sprake is van een kleine organisatie. Dit leidt ertoe dat een verschil in aan-
sprakelijkheidspositie ontstaat tussen leidinggevenden aan de top van een grote,
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complexe organisatie en leidinggevenden van kleine organisaties. Dit is ook terug
te vinden in de privaatrechtelijke rechtspraak (zie met name de milieuaansprake-
lijkheid) en de strafrechtelijke rechtspraak (Slavenburg).

9.3.3 Vergelijking met de aansprakelijkheid van de rechtspersoon 

Bij vergelijking van het vaststellen van daderschap van natuurlijke personen met
dat van rechtspersonen valt op dat het toerekenen van het delictuele gebeuren aan
de rechtspersoon kan geschieden aan de hand van objectieve factoren, die aan de
organisatie zijn ontleend.95 Bij daderschap van natuurlijke personen zou mijns
inziens de betrokkenheid bij het delictuele gebeuren daarentegen altijd een sub-
jectief element moeten bevatten in de zin van wetenschap of aanvaarden. Voorts
heeft de Hoge Raad in het IJzerdraad-arrest uitdrukkelijk overwogen dat opzet ten
aanzien van enig delict(sbestanddeel) nergens door het Nederlandse strafrecht
wordt toegerekend aan een natuurlijk persoon. Dit heeft hij inmiddels ook voor
het bestuursrecht uitgemaakt. Het opzet (en ook de schuld) dient bij de natuurlij-
ke persoon zelf aanwezig te zijn. Dit geldt niet voor rechtspersonen; opzet is
doorgaans een kwestie van toerekenen van opzet van natuurlijke personen, maar
kan soms uit de bedrijfspolitiek/bedrijfsvoering worden afgeleid. 

9.4 De bijzondere positie van (sommige) publiekrechtelijke
rechtspersonen en hun (leidinggevende) functionarissen

9.4.1 De bijzondere positie van (sommige) publiekrechtelijke rechtspersonen

Inleiding

In het privaatrecht, het strafrecht en het bestuursrecht bestaan verschillen tussen
de aansprakelijkheid van privaatrechtelijke en die van publiekrechtelijke rechts-
personen, welke met name verband houden met de publieke taken die publiek-
rechtelijke rechtspersonen vervullen. De aansprakelijkheidspositie van functiona-
rissen van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen wordt door
deze verschillen beïnvloed. 

Privaatrecht

In de civiele rechtspraak heeft de van oudsher voorzichtige benadering van de
aansprakelijkheid van de overheid uit onrechtmatige daad inmiddels plaats ge -
maakt voor een indringende toetsing van haar optreden: op de overheid rust nu
vaak een zwaardere aansprakelijkheid.96 Publiekrechtelijke rechtspersonen zijn in
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96. Scheltema & Scheltema 2008, p. 9.
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het privaatrecht97 onder omstandigheden sneller aansprakelijk dan privaatrechte-
lijke rechtspersonen, onder andere indien er sprake is van schade als gevolg van
een ten onrechte vernietigd besluit. In dat geval is – behoudens bijzondere om -
standigheden – schuld van de publiekrechtelijke rechtspersoon in beginsel gege-
ven. Voor de overheid is deze extra grondslag voor aansprakelijkheid gebaseerd
op het gelijkheidsbeginsel.98 Een dergelijke regel geldt niet voor privaatrechtelij-
ke rechtspersonen. Aan de andere kant zijn publiekrechtelijke rechtspersonen in
geval zij een publiekrechtelijke taak uitoefenen vaak minder snel aansprakelijk,
omdat de rechter bij de toetsing van de (on)rechtmatigheid van het handelen van
de publiekrechtelijke rechtspersoon rekening houdt met de eventuele beoorde-
lings- en beleidsvrijheid die de publiekrechtelijke rechtspersoon bij de uitvoering
van zijn publieke taak heeft. De civiele rechter toetst het handelen daarbij inte-
graal aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar beoordeelt slechts
op rechtmatigheid en niet op doelmatigheid.99

Opmerkelijk is wel dat het leerstuk van de formele rechtskracht van besluiten
in procedures een dam kan opwerpen tegen het aannemen van aansprakelijkheid
van de overheid. Formele rechtskracht houdt in dat de rechter uitgaat van de
rechtmatigheid van een besluit als de bestuursrechtelijke rechtsgang niet (ten
volle) is benut om deze aan te vechten. De Hoge Raad aanvaardt slechts in bij-
zondere omstandigheden een uitzondering op dit volgens hem ‘onontbeerlijke
beginsel’. Dit beginsel van de formele rechtskracht heeft tot doel tot een goede
taakafbakening tussen bestuursrechter en civiele rechter te komen en de rechts-
eenheid en rechtszekerheid te bevorderen. Het leerstuk beoogt niet de aansprake-
lijkheid van de overheid te beperken, maar in de praktijk blijkt dit soms wel het
geval te zijn. Zo heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage in de Enschedese vuurwer-
kramp-zaak de vordering tot schadevergoeding onder meer afgewezen op de
grond dat de omwonenden niet (tijdig) waren opgekomen tegen de vergunning-
verlening door de Gemeente Enschede aan SE Fireworks, waardoor deze vergun-
ningen formele rechtskracht hebben gekregen. In de literatuur is de uitspraak zeer
kritisch ontvangen, omdat in casu ingevolge de huidige rechtspraak van de Hoge
Raad een uitzondering op het beginsel had moeten worden gemaakt; een aantal
benadeelden woonden waarschijnlijk ten tijde van de vergunningverlening niet in
de omgeving van de fabriek en kunnen dan ook niet als derde-belanghebbenden
worden aangemerkt. Maar belangrijker is nog dat de uitspraak niet in overeen-
stemming lijkt te zijn met rechtspraak van het EHRM inzake de verplichtingen
van de overheid in geval sprake is van een schending van art. 2 EVRM (recht op
leven). Deze rechtspraak lijkt te eisen dat altijd tot een inhoudelijke beoordeling
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97. Volgens Scheltema & Scheltema 2008, p. 18 is geen sprake van toepassing van de onrecht -
matige daad, maar is sprake van bestuursrecht. De onrechtmatige daad is volgens hen een
weerslag van algemene rechtsbeginselen die ook in het bestuursrecht gelden.

98. Scheltema & Scheltema 2008, p. 304.
99. Deze terughoudende toetsing blijkt ook expliciet bij aansprakelijkstelling van de overheid op

grond van falend toezicht, zie nader Scheltema & Scheltema 2008, p. 360.
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kan worden gekomen van de vraag waar de verantwoordelijkheid voor een der-
gelijke ramp met dodelijke slachtoffers ligt. In de literatuur is overigens meer in
het algemeen fundamentele kritiek op het beginsel van formele rechtskracht geuit
en is gepleit voor het afschaffen van dit beginsel. De Hoge Raad lijkt vooralsnog
echter niet van koers te (willen) veranderen en neemt slechts af en toe ter correc-
tie een uitzondering op het beginsel van formele rechtskracht aan. 

Strafrecht

In het strafrecht is de uitoefening van een publieke taak (mede) reden om de staat
en de openbare lichamen in de zin van Hoofdstuk 7 van de Grondwet van ver-
volging voor een verboden gedraging uit te sluiten. De Hoge Raad heeft in het
Volkel-arrest uit 1994 bepaald dat de staat nimmer kan worden vervolgd. Voor
decentrale overheden gold tot eind jaren negentig ook een ruime immuniteit,
maar de Hoge Raad heeft deze in het Pikmeer II-arrest uit 1998 behoorlijk
beperkt. Hij heeft bepaald dat een openbaar lichaam in de zin van Hoofdstuk 7
van de Grondwet immuniteit geniet, indien de gedraging naar haar aard en gelet
op het wettelijk systeem rechtens niet anders dan door bestuursfunctionarissen
kan worden verricht in het kader van de uitvoering van de (aan het openbaar
lichaam opgedragen) bestuurstaak. Het argument voor vervolgingsuitsluiting lijkt
vooral te zijn gelegen in het beginsel van de machtenscheiding en het primaat van
de bestuurlijke en politieke controle. Bij de uitvoering van de specifieke bestuurs-
taak is de rechtvaardiging van de gedraging daardoor reeds tevoren gegeven. Voor
strafrechtelijke aansprakelijkheid is naast de bestuurlijke en politieke controle
geen plaats. De strafrechter komt niet toe aan inhoudelijke toetsing – zelfs niet
marginaal – van de rechtmatigheid van bepaalde gedragingen van decentrale
overheden en van alle gedragingen van de Staat. 

Naar aanleiding van enkele recente rampen (o.a. Schiphol-Oost, vuurwer-
kramp Enschede) is de uitzonderingspositie van met name de staat de laatste jaren
sterk onder druk komen te staan. Ook de hiervoor aangehaalde rechtspraak van
het EHRM heeft hieraan bijgedragen. Inmiddels ligt een initiatiefwetsvoorstel bij
de Tweede Kamer waarin wordt gekozen voor volledige opheffing van de immu-
niteit van de staat en de decentrale overheden en van hun opdracht- en feitelijke
leidinggevers. Door volledige opheffing wordt voorkomen dat leidinggevenden
zich zouden kunnen verschuilen achter de overheid maar ook dat individuele
ambtenaren zondebok worden voor een overtreding die primair juist als door de
rechtspersoon begaan moet worden aangemerkt. De strafrechter zou als gevolg
van de opheffing van de immuniteit weliswaar kunnen worden geconfronteerd
met de bestuurlijke vrijheid van ‘de overheid’, maar dat komt ook bij controle op
overheidshandelen door de civiele rechter en de bestuursrechter ook aan de orde
en levert daar geen problemen op.100
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Bestuursrecht

De discussie in het strafrecht over de vervolgbaarheid van de staat en decentrale
overheden heeft weerslag in het bestuursrecht. Is er in het bestuursrecht ook een
immuniteit voor overheden dan wel zou dat moeten gelden? De mogelijkheid van
het opleggen van een last onder dwangsom of het toepassen van bestuursdwang
aan overheden staat niet ter discussie. Dat geldt niet voor de bestuurlijke boete.
Vanwege het bestraffende karakter van deze sanctie rijst de vraag of eenzelfde lijn
zou moeten worden gevolgd als in de strafrechtelijke rechtspraak is ontwikkeld. 
Opgemerkt zij dat immuniteit in de rechtspraak van de hoogste rechterlijke col-
leges tot nu toe (nog) niet aanvaard, hoewel niet lijkt te worden uitgesloten dat
immuniteit kan bestaan. Tijdens de parlementaire behandeling van de vierde
tranche van de Awb is uitvoerig aan de orde geweest of immuniteit al dan niet in
het bestuurlijk sanctierecht zou moeten gelden. De discussie in de Tweede Kamer
heeft geleid tot een wijziging van het derde lid van het oorspronkelijke art. 5.0.1
(5:1) Awb-IV op de dag van de stemming over het wetsvoorstel. Deze wijziging
heeft ertoe geleid dat de koppeling met art. 51 Sr uit de bepaling is geschrapt. Er
is gekozen voor een eigen tekst: ‘overtredingen kunnen worden begaan door
natuurlijke personen en rechtspersonen’, waardoor de bestuursrechtspraak een
eigen leer kan ontwikkelen. Deze wijziging kan worden toegejuicht. In de eerste
plaats heeft het bestuurlijk sanctierecht een ander karakter dan het strafrecht: het
bestuurlijk sanctierecht is immers beperkt tot overtredingen van ordeningswetge-
ving. Er is daardoor nog minder reden dan in het strafrecht om op voorhand een
bijzondere positie voor overheden te creëren. Met een mogelijk bijzondere posi-
tie van de overheid als gevolg van het uitoefenen van een exclusieve overheids-
taak kan evenwel ook rekening worden gehouden zonder dat er immuniteit wordt
aangenomen, namelijk door het boeteopleggend bestuursorgaan in het kader van
zijn beleidsvrijheid en door de bestuursrechter bij de beoordeling of sprake is van
een rechtvaardigingsgrond. Aan het bewandelen van deze laatste weg dient mijns
inziens de voorkeur te worden gegeven.

9.4.2 Invloed van de verschillen tussen privaatrechtelijke en
publiekrechtelijke rechtspersonen op de persoonlijke aansprakelijkheid 

Inleiding

De verschillen in aansprakelijkheidspositie tussen functionarissen van privaat-
rechtelijke respectievelijk publiekrechtelijke rechtspersonen zijn voor het straf-
recht en het bestuursrecht vooral te verklaren door de aan sommige publiekrech-
telijke rechtspersonen verleende immuniteit. In het privaatrecht hangen de ver-
schillen samen met een reeks van factoren die elk weer zijn terug te voeren op de
(aansprakelijkheids)positie van de publiekrechtelijke rechtspersoon.
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Privaatrecht

Ten aanzien van de onrechtmatige daadregeling heeft de wetgever uitdrukkelijk
geen bijzondere bepaling ten aanzien van de aansprakelijkheid van functionaris-
sen van publiekrechtelijke rechtspersonen gewild. Toch blijkt het in dienst zijn
van een publiekrechtelijke rechtspersoon aan de functionaris een betere bescher-
ming tegen persoonlijke aansprakelijkheid te bieden dan indien hij in dienst zou
zijn van een privaatrechtelijke rechtspersoon. Dit feit kan door verschillende fac-
toren worden verklaard. 

In de eerste plaats worden gedragingen – vanwege de wettelijke bevoegdhe-
den van ook lagere ambtenaren – zeer snel aan de publiekrechtelijke rechtsper-
soon toegerekend als eigen onrechtmatige daad. Er zal daardoor vaker sprake zijn
van een vraag van secundaire aansprakelijkheid, wat op zichzelf al een zekere
bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid oplevert, omdat voor secun-
daire aansprakelijkheid strengere voorwaarden gelden dan voor rechtstreekse/
eigen aansprakelijkheid. Bovendien lijkt uit de rechtspraak te kunnen worden af -
geleid dat de persoonlijke aansprakelijkheid van een functionaris van een pu -
bliek rechtelijke rechtspersoon in geval van secundair daderschap met nog meer
terughoudendheid wordt beoordeeld dan die van functionarissen van privaatrech-
telijke rechtspersonen.

Voorts brengt het feit dat de aansprakelijkheid van de publiekrechtelijke
rechtspersoon zelf vanwege een beleids- of beoordelingsvrijheid met meer terug-
houdendheid wordt beoordeeld met zich dat persoonlijke aansprakelijkheid ook
minder snel in beeld komt: de aansprakelijkheid van de functionaris is immers
een afgeleide van die van de rechtspersoon. Overigens zij opgemerkt dat beleids-
en beoordelingsvrijheid ook bij privaatrechtelijke rechtspersonen een rol kunnen
spelen bij de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid. Beleids- en
beoordelingsvrijheid kan daar echter vooral in de interne relatie, in een aanspra-
kelijkheidsprocedure van de vennootschap jegens de bestuurder, een factor zijn
die de ruimte voor de rechter om aansprakelijkheid aan te nemen inperkt. Jegens
derden – in een aansprakelijkstelling op grond van onrechtmatige daad – kan
beleidsvrijheid niet in stelling worden gebracht. Beleidsvrijheid kan met andere
woorden bij privaatrechtelijke rechtspersonen op een ander niveau een rol spelen. 

Een andere factor die van invloed is op de voor functionarissen van publiek-
rechtelijke rechtspersonen gunstiger aansprakelijkheidspositie is dat een groot
deel van het handelen van deze rechtspersonen door het stelsel van bestuurlijke
controle en bestuursrechtelijke rechtsbescherming buiten het bereik van de on -
recht matige daad valt; van persoonlijke aansprakelijkheid van de functionarissen
is binnen die stelsels geen sprake. 

Een factor die hiermee samenhangt, is dat het beginsel van de formele rechts-
kracht een procedurele dam kan opwerpen in geval een derde de overheid aan-
sprakelijk wil stellen; deze immuniteit heeft doorwerking naar de positie van de
overheidsfunctionaris, zo blijkt ook uit een arrest van de Hoge Raad uit 2006.101
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Een belangrijke oorzaak voor verschillen is voorts het feit dat publiekrechte-
lijke rechtspersonen altijd wel verhaal bieden in tegenstelling tot privaatrechtelij-
ke rechtspersonen. Dit effect is ook duidelijk terug te vinden in het aantal geval-
len van persoonlijke aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad dat tot
(gepubliceerde) jurisprudentie heeft geleid. Er zijn slechts enkele uitspraken
waarin een functionaris van een publiekrechtelijke rechtspersoon persoonlijk aan-
sprakelijk is gesteld. Daarentegen is er een groot aantal uitspraken waarin met
name bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen met succes aansprakelijk
zijn gesteld in gevallen waarin de rechtspersoon een onrechtmatige daad dan wel
wanprestatie jegens de benadeelde c.q. zijn wederpartij had gepleegd. Daarbij
komt dat er voor functionarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen nog bij-
zondere aansprakelijkheidsregels (met name te vinden in Boek 2 BW) gelden, die
onder meer juist tot doel hebben om crediteuren te beschermen tegen misbruik
dat van deze rechtspersonen kan worden gemaakt waardoor zij geen verhaal voor
hun vordering kunnen vinden. Deze regels hebben inmiddels geleid tot een reeks
van uitspraken waarin met name bestuurders, commissarissen en andere leiding-
gevenden jegens crediteuren (of in faillissement: de faillissementsboedel) aan-
sprakelijk zijn gehouden. Hieruit blijkt dat persoonlijke aansprakelijkheid ook
kan worden aangenomen indien sprake is van niet-opzettelijk maar wel zeer
onzorgvuldig handelen of nalaten.

Strafrecht en bestuursrecht

In het Pikmeer I-arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat de vervolgbaarheid van
opdracht- en feitelijke leidinggevers afhangt van die van de rechtspersoon. De
immuniteit die de publiekrechtelijke rechtspersoon geniet, geldt ook voor de
functionaris die slechts op grond van art. 51 Sr zou kunnen worden vervolgd, zo
besliste de Hoge Raad in het – sterk bekritiseerde – arrest. Er ligt als gezegd
inmiddels een initiatiefwetsvoorstel waarin volledige opheffing van de immuni-
teit van de rechtspersoon en zijn functionarissen wordt voorgesteld. Mijns inziens
verdient invoering van dit wetsvoorstel vanuit een oogpunt van rechtsgelijkheid,
effectiviteit en legitimiteit van overheidshandelen serieuze overweging. 

In het bestuursrecht is onduidelijk of ten aanzien van de bestuurlijke sancties
onderscheid wordt gemaakt tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechts-
personen en of dit doorwerkt naar de positie van de leidinggevende functionaris-
sen. In de bestuursrechtspraak is immuniteit van overheden (nog) nimmer aange-
nomen. Ook voor het toekomstige recht is de positie van leidinggevenden als
gezegd onduidelijk: de bestuurswetgever heeft de kwestie niet definitief opgelost.
Daardoor is onduidelijk of voor hen naar analogie van het Pikmeer I-arrest even-
eens een immuniteit zou (moeten) gelden. Ik meen dat dit niet zou moeten wor-
den aangenomen.
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9.5 Conclusie

Aansprakelijkheid van de rechtspersoon: overeenkomsten en verschillen 

De opkomst van de rechtspersoon in het maatschappelijk leven is van grote in -
vloed geweest op het aansprakelijkheidsrecht in de verschillende rechtsgebieden.
Het gebruik van rechtspersonen heeft in het strafrecht en het privaatrecht verge-
lijkbare vragen opgeroepen over de voorwaarden voor daderschap en aansprake-
lijkheid van rechtspersonen. Zo heeft een beperkte opvatting over daderschap van
de rechtspersoon in de loop van de twintigste eeuw plaats gemaakt voor een
ruime visie aangezien allerlei verplichtingen ook op de rechtspersoon zelf kwa-
men te rusten: in het strafrecht leidde dit tot de algemene erkenning van de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen102, in het privaatrecht was dit
één van de redenen om tot een verruiming van de eigen aansprakelijkheid van de
rechtspersoon te komen door aanvaarding van het maatschappelijk verkeerscrite-
rium. 

De ontwikkeling van het leerstuk van het daderschap van de rechtspersoon
heeft op beide rechtsgebieden ook geleid tot een meer juridische benadering van
vragen van daderschap, aangezien rechtspersonen niet zelf feitelijk kunnen han-
delen.103 De rechtspersoon is een functionele dader bij uitstek. Op beide rechts-
gebieden is uiteindelijk aanvaard dat voor het vaststellen van daderschap en
schuld van de rechtspersoon niet (langer) steeds moet worden aangeknoopt bij
gedragingen of kennis van natuurlijke personen: ook ‘eigen’ daderschap en
‘eigen’ schuld of opzet van de rechtspersoon is mogelijk.104 Het vaststellen van
daderschap is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval en is in
wezen een kwestie van redelijke toerekening, zo heeft de Hoge Raad expliciet
voor het strafrechtelijk daderschap van de rechtspersoon uitgemaakt in het Zijpe-
arrest. De rol van de rechter is door deze casuïstische, multi-factor benadering
van het daderschap groter geworden. In de strafrechtelijke literatuur is daarom als
bezwaar aangevoerd dat de rechter hierdoor een te grote normatieve invloed
krijgt.105 De Hoge Raad heeft in het Zijpe-arrest aan de strafrechter echter een
aantal belangrijke handvatten gegeven ter nadere invulling van de redelijke toe-
rekening. 

In het privaatrecht was al eerder het maatschappelijk verkeerscriterium geïn-
troduceerd voor de vaststelling van de eigen onrechtmatige daad. Dit criterium is
beperkter dan de benadering van de Hoge Raad in het Zijpe-arrest, omdat het
‘slechts’ ziet op de kwestie of de rechtspersoon als functioneel pleger van een
onrechtmatige daad kan worden aangemerkt; het gaat immers om de vraag of
gedragingen van anderen als eigen gedragingen van de rechtspersoon hebben te
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102. Zie reeds Röling 1957, p. 29-30, die ingaat op de invloed die de aansprakelijkheid van de
rechtspersoon in het Ordeningsrecht naar verwachting zal hebben op het algemene strafrecht. 

103. Zie ook De Hullu 2006, p. 27.
104. Zie ook Tjittes 2001a en 2001b.
105. Zie bijvoorbeeld Mevis 2006.
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gelden. Het maatschappelijk verkeerscriterium dient ook in het concrete geval
nader te worden ingevuld. In de rechtspraak is niet op een met het Zijpe-arrest
vergelijkbare wijze invulling aan het criterium gegeven – doorgaans wordt het
daderschap zonder veel omhaal vastgesteld – maar in de literatuur zijn hier wel
beschouwingen aan gewijd. De daar genoemde omstandigheden vertonen enige
gelijkenis met de omstandigheden die de Hoge Raad in het Zijpe-arrest heeft
opgesomd. Mijns inziens kan de civiele rechter inspiratie putten uit het Zijpe-
arrest om de beslissing of sprake is van een onrechtmatige daad van de rechts-
persoon – waar dit wordt betwist – nader te onderbouwen. Dat geldt eveneens
voor de bestuursrechter als deze moet beoordelen of de rechtspersoon een
bestuursrechtelijke norm heeft overtreden. Wel zij aangetekend dat bij de toere-
kening naar redelijkheid in het privaatrecht meer dan in het strafrecht en het
bestuursrecht de nadruk zal liggen op de naar buiten toe blijkende indruk; het gaat
om de maatschappelijke opvattingen over de vraag of een gedraging van een
functionaris als die van de rechtspersoon heeft te gelden. Het betreft immers ook
een aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens een derde; in het strafrecht
en het bestuursrecht betreft het een aansprakelijkstelling van de rechtspersoon
jegens de overheid.

Ten aanzien van de vaststelling van het daderschap van de rechtspersoon zijn
er overigens ook verschillen tussen strafrecht en privaatrecht die kunnen worden
verklaard vanuit het verschil in aard van de sanctie: voor strafrechtelijk dader-
schap geldt vanwege het leedtoevoegende oogmerk van de strafrechtelijke sanc-
ties dat altijd sprake dient te zijn van verwijtbaarheid (schuld) van de rechtsper-
soon. In het privaatrecht kan de onrechtmatige daad daarentegen onder omstan-
digheden ook op grond van de verkeersopvattingen aan de rechtspersoon worden
toegerekend. Bovendien heeft het bestraffende karakter tot gevolg dat voor het
vaststellen van (functioneel) daderschap van rechtspersonen van commune delic-
ten niet lijkt te kunnen worden volstaan met objectieve factoren, maar dat de toe-
passing van de ijzerdraadcriteria is geïndiceerd. 

Invloed van de aard van de aansprakelijkheid op de mogelijkheden tot
persoonlijke aansprakelijkheid 

Hoewel de opkomst van de rechtspersoon tot een collectivering106 van de aan-
sprakelijkheid heeft geleid, sluit het feit dat de rechtspersoon als primaire over-
treder van de norm heeft te gelden persoonlijke aansprakelijkheid van natuurlijke
personen in dienst van die rechtspersoon niet uit. Het effect van de primaire aan-
sprakelijkheid van de rechtspersoon op de persoonlijke aansprakelijkheid van
functionarissen verschilt echter per rechtsgebied: het maakt voor de aansprake-
lijkheidspositie van de functionaris verschil of sprake is van de schending van een
privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelijke norm door de rechtsper-
soon. 
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In het privaatrecht ondervindt de (leidinggevende) functionaris een zekere
bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid in geval de rechtspersoon (pri-
mair) uit onrechtmatige daad of wanprestatie aansprakelijk is. Zolang de rechts-
persoon de vordering tot schadevergoeding van de derde kan voldoen, zal per-
soonlijke aansprakelijkheid doorgaans107 niet in beeld komen. Persoonlijke aan-
sprakelijkheid blijkt dan ook vooral te worden ingezet jegens functionarissen van
privaatrechtelijke rechtspersonen, aangezien privaatrechtelijke rechtspersonen –
in tegenstelling tot publiekrechtelijke rechtspersonen – niet altijd verhaal bieden
voor de vordering van de benadeelde. Opgemerkt zij echter dat de benadeelde
derde vanuit een oogpunt van genoegdoening soms behoefte kan hebben juist de
functionaris zelf aansprakelijk te stellen. Deze functie van persoonlijke aanspra-
kelijkheid is naast de mogelijk preventieve werking een belangrijk argument om
de mogelijkheid tot persoonlijke aansprakelijkstelling van overheidsfunctionaris-
sen niet uit te sluiten. Een andere belangrijke factor waardoor functionarissen een
hoge mate van bescherming tegen persoonlijke aansprakelijkheid jegens een
schuldeiser van de rechtspersoon ondervinden is dat – zoals hiervoor al aan de
orde is gekomen – de voorwaarden waaronder persoonlijke aansprakelijkheid kan
worden aangenomen vrij stringent zijn in vergelijking met de aansprakelijkheid
voor handelen buiten functie. 

Indien strafrechtelijke normen zijn geschonden, staat de mogelijkheid van
dubbele aansprakelijkheid evenwel steeds open, zo volgt uit het tweede lid van
art. 51 Sr.108 Dat de invoering van de strafbaarheid van de rechtspersoon in art. 51
Sr niet heeft geleid tot een zekere bescherming van de natuurlijke persoon tegen
aansprakelijkheid, hangt samen met een verschil in doel van de sancties. Met
civielrechtelijke aansprakelijkheid beoogt de benadeelde zijn schade vergoed te
krijgen; als deze is vergoed, is de weg naar persoonlijke aansprakelijkstelling
afgesloten. Met het opleggen van een strafrechtelijke sanctie is echter onder meer
leedtoevoeging en preventie beoogd. De gedachte achter invoering van art. 51 Sr
was juist de mogelijkheden tot aansprakelijkstelling van rechtssubjecten te ver-
ruimen. De aansprakelijkheid van de rechtspersoon en die van de opdracht- en
feitelijke leidinggevers zijn in beginsel cumulatieve aansprakelijkheden; aan
beide kan een sanctie worden opgelegd. Het is zelfs mogelijk om (in plaats daar-
van) een functionaris op grond van eigen daderschap – (functioneel) plegen of
deelnemen – te vervolgen. Toch kan worden afgevraagd of het feit dat de rechts-
persoon primair als dader moet worden beschouwd niet ertoe zou moeten leiden
dat vervolging van functionarissen persoonlijk onder omstandigheden aan zekere
banden wordt gelegd. Keulen heeft deze vraag in een verhandeling over de straf-
bare staat onlangs voorzichtig positief beantwoord.109 Dit zou volgens hem vorm
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107. De derde kan er ook voor kiezen om zijn schade direct op de functionaris te verhalen, maar
deze heeft intern regres op de rechtspersoon tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloos -
heid, zie art. 6:170 lid 3 BW en art. 7:661 BW. Voor bestuurders van rechtspersonen geldt
overigens een enigszins andere norm, namelijk ernstig verwijtbaar handelen, zie hoofd stuk 4. 

108. HR 21 oktober 1986, NJ 1987, 362.
109. Keulen 2007, p. 145-146. Zijns inziens zou eerst bij roekeloosheid vervolging van de functio -

naris mogelijk moeten zijn.
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kunnen worden gegeven door het opstellen van vervolgingsrichtlijnen voor het
OM. Een dergelijke benadering sluit aan bij een aantal reeds bestaande
Aanwijzingen voor de handhaving van bepaalde wetten. Zo is in de Aanwijzing
Handhaving arbeidsomstandighedenwet van 2005 bepaald, dat (slechts) de rechts-
persoon doorgaans de verdachte zal zijn.110 Bij ernstige inbreuken op de arbeids-
omstandighedenwetgeving en gevallen van ernstig gevaar voor personen, kan vol-
gens de aanwijzing echter worden besloten naast de rechtspersoon ook de feite-
lijk leidinggevende en/of bestuurder als verdachte aan te merken. Ook andere
omstandigheden zoals recidive of faillissement van de rechtspersoon kunnen het
wenselijk maken dat de feitelijk leidinggevende wordt vervolgd. Het OM heeft
vanwege het opportuniteitsbeginsel de ruimte om deze terughoudendheid in per-
soonlijke aansprakelijkstelling van opdracht- en feitelijke leidinggevers vorm te
geven. 

Ook in een aantal bijzondere bestuursrechtelijke wetten (zoals de Mede -
dingingswet en Wet arbeid Vreemdelingen) is inmiddels naar analogie van art. 51
Sr geregeld dat sancties cumulatief – aan de rechtspersoon èn aan de opdracht- en
feitelijke leidinggevers – kunnen worden opgelegd.111 Tot nog toe is er geen
(gepubliceerde) rechtspraak over het opleggen van bestuurlijke sancties aan
opdracht- of feitelijke leidinggevers. In het kader van de invoering van de vierde
tranche van de Awb zal een dergelijke algemene regeling in art. 5.0.1 (5:1) Awb
worden neergelegd. Overigens zij aangetekend dat het cumulatief aanzeggen van
de sanctie bestuursdwang wel mogelijk is, maar dat de kosten van bestuursdwang
slechts eenmaal kunnen worden verhaald. Daarentegen kan een dwangsom wel
door de rechtspersoon en zijn functionaris worden verbeurd.112 Een bestuurlijke
boete kan eveneens aan meer overtreders worden opgelegd.

Invloed van de aard van de taak en de aard van de sanctie op de voorwaarden
voor persoonlijke aansprakelijkheid

Ten aanzien van de voorwaarden voor persoonlijke aansprakelijkheid van de
functionaris (die als een secundaire kan worden aangemerkt), zijn in grote lijnen
overeenkomsten tussen strafrecht en bestuursrecht respectievelijk privaatrecht
aan te wijzen, maar zijn er ook nuanceverschillen die verband houden met de aard
van de sanctie en de aard van de taak. 

Persoonlijke aansprakelijkheid is slechts mogelijk als de functionaris een ern-
stige mate van schuld treft. Dit geldt voor de aansprakelijkheid op grond van
onrechtmatige daad, voor veel van de specifieke vennootschapsrechtelijke aan-
sprakelijkheidsregels die deels op de onrechtmatige daad zijn geënt, voor de straf-
rechtelijke aansprakelijkheid van opdracht- en feitelijke leidinggevers en voor het
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110. Aanwijzing Handhaving arbeidsomstandighedenwet van 8 maart 2005, Stcrt. 73. Zie ook in
gelijke zin de Aanwijzing Handhaving arbeidstijdenwet van 8 maart 2005, Stcrt. 73.

111. Zie in kritische zin over het opleggen van bestuurlijke boetes aan bestuurders: Kroeze 2006, p.
9.

112. Vgl. ABRvS 22 maart 1995, AB 1995, 538, met een kritische noot van Michiels. 
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opleggen van bestuurlijke boetes. Hoewel persoonlijke aansprakelijkheid van
functionarissen op alle rechtsgebieden met een zekere terughoudendheid wordt
aangenomen, zijn in de voorwaarden voor het aannemen van secundair dader-
schap wel accentverschillen aan te wijzen. Voor strafrechtelijke aansprakelijkheid
(en daarmee ook het opleggen van bestuurlijke boetes) geldt dat de feitelijke lei-
dinggever voorwaardelijk opzet op de kern van het door de rechtspersoon
gepleegde delict moet hebben gehad; dit betekent dat de functionaris een bewust
aanvaarden van de aanmerkelijke kans op het plaatsvinden van het delict moet
kunnen worden verweten. Voor het privaatrecht is de ‘wetenschapseis’ enerzijds
milder en anderzijds juist strenger: voor persoonlijke aansprakelijkheid is immers
objectieve wetenschap voldoende (wist of behoorde te weten dat…), maar deze
wetenschap dient wel te zien op het plegen van een onrechtmatige daad of wan-
prestatie door de rechtspersoon. De functionaris moet met andere woorden weten-
schap van benadeling van de derde hebben. Voor functionarissen van publiek-
rechtelijke rechtspersonen lijkt in de civielrechtelijke rechtspraak zelfs nog een
strengere norm te worden aangelegd, namelijk dat de functionaris daadwerkelijk
wetenschap (subjectief) dient te hebben. Een ander verschil is dat in het strafrecht
het wilsaspect een belangrijke rol speelt; het gaat bij opzet immers om willens en
wetens handelen.

Gelet op de wetenschapseisen die worden gesteld voor het kunnen aannemen
van persoonlijke aansprakelijkheid ligt het voor de hand dat de aansprakelijk-
heidspositie van leidinggevenden vooral ook wordt beïnvloed door de omvang en
mate van complexiteit van de organisatie. Naar mate de organisatie complexer
van aard is, blijkt het lastiger om secundaire aansprakelijkheid aan te nemen.
Persoonlijke aansprakelijkheid is in de regel steeds gebaseerd op betrokkenheid
bij hetgeen feitelijk heeft plaatsgevonden, niet op een louter formele positie. 

De eis van (ernstige) verwijtbaarheid geldt echter niet indien geen sprake is
van een aansprakelijkheid achteraf, maar de op te leggen sanctie als meer toe-
komstgericht kan worden aangemerkt, als met andere woorden wordt beoogd
naleving van de norm te bewerkstelligen. Dit is het geval indien een bestuurlijke
dwangsom of bestuursdwang aan een functionaris persoonlijk wordt opgelegd
teneinde te bewerkstelligen dat de overtreding door de rechtspersoon wordt beëin-
digd, maar is ook aan de orde als een vordering tot een gebod of verbod op grond
van onrechtmatige daad jegens een functionaris persoonlijk wordt ingesteld. Voor
het opleggen van deze sancties aan een functionaris persoonlijk is slechts vereist
dat de functionaris als (secundair) overtreder van de norm kan worden aange-
merkt en hij de macht heeft de overtreding te voorkomen dan wel te beëindi-
gen.113 In het vennootschapsrecht is de enquêteprocedure een zeer effectief in-
strument om de vennootschap weer ‘op het rechte spoor’ te krijgen; zittende be -
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113. Zie voor het civiele recht HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Jack Daniëls). Voor het
vaststellen dat sprake is van secundair daderschap is echter wel vereist dat de functionaris
objectieve wetenschap heeft gehad van het plaatsvinden van de overtreding en de mogelijkheid
had om deze overtreding te voorkomen (zorgplicht en zeggenschap).
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stuurders en commissarissen kunnen in die procedure vooral persoonlijk geraakt
worden doordat de OK hen als (voorlopige) voorziening kan schorsen dan wel
ontslaan. Verwijtbaarheid aan de zijde van de functionaris is geen vereiste voor
het treffen van een dergelijke voorziening. Ook het strafrecht biedt aan de rech-
ter en onder omstandigheden ook de officier van justitie vergaande instrumenten
om bij een rechtspersoon waar overtredingen van economische delicten plaats-
vinden in te grijpen. Zo kan een bevel tot het onthouden van bepaalde handelin-
gen worden afgegeven of kan de onderneming van de verdachte/veroordeelde
onder bewind worden gesteld of worden stil gelegd. Het handelen in strijd met
deze herstelmaatregelen is een zelfstandig economisch delict, waarvoor opdracht-
en feitelijke leidinggevers ook kunnen worden vervolgd.114 Opgemerkt zij ten
slotte dat vooral het bestuursrecht op dit terrein van de (herstel)maatregelen sterk
genoemd mag worden; in het privaatrecht en het strafrecht gaat het doorgaans
toch meer om compensatie c.q. bestraffing, dus om een achteraf aansprakelijk
stellen. 

Invloed van de bijzondere positie van de overheid op de mogelijkheden tot
persoonlijke aansprakelijkheid 

In het privaatrecht, strafrecht en bestuursrecht is op verschillende wijze omge-
gaan met de vraag hoe rekening moet worden gehouden met de (soms) bijzonde-
re positie van publiekrechtelijke rechtspersonen bij de beoordeling van de per-
soonlijke aansprakelijkheid. 

De aard van de taak heeft geleid tot grote verschillen in aansprakelijkheids-
positie tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en hun lei-
dinggevende functionarissen op strafrechtelijk terrein. Aan een inhoudelijke
beoordeling van de aansprakelijkheid wordt als gevolg van de bijzondere taak in
bepaalde gevallen zelfs niet toegekomen. Hierop is veel kritiek gekomen. Dat een
inhoudelijke beoordeling mogelijk is en tegelijk rekening kan worden gehouden
met de bijzondere positie van de overheid blijkt uit de rechtspraak inzake de
onrechtmatige overheidsdaad. Ook voor de onrechtmatige overheidsdaad gelden
bijzondere regels. In de literatuur is op dit gebied gepleit voor een toenadering
tussen bestuursrecht en privaatrecht, ook vanuit oogpunt van de verschuivende
grens wat overheid is en wat private sector is.115 Opmerkelijk is wel dat het begin-
sel van formele rechtskracht van besluiten in het privaatrecht voor de overheid
een immuniteit voor aansprakelijkheid creëert terwijl met het leerstuk heel ande-
re doeleinden worden nagestreefd. Deze immuniteit is dus niet gelegen in de aard
van de taak maar heeft een procedurele achtergrond. Voor het strafrecht leidt het
beginsel van formele rechtskracht, dat ook daar in zekere mate geldt, echter niet
tot een verschil in aansprakelijkheidspositie tussen privaatrechtelijke en publiek-
rechtelijke rechtspersonen.116
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114. Zie Hof Leeuwarden 19 oktober 2004, nr. 24-000054-04, n.g. (Oldenburger).
115. Scheltema & Scheltema 2008, p. 10.
116. Ik heb er daarom in hoofdstuk 5 en 6 geen aandacht aan geschonken.
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De immuniteiten die in het strafrecht en privaatrecht zijn aangenomen, zijn
niet wenselijk en het is bovendien de vraag of zij wel in overeenstemming zijn
met rechtspraak van het EHRM. Het handelen van de overheid dient niet op voor-
hand van een beoordeling door de rechter te zijn uitgesloten. De toetsing door de
civiele rechter (in geval van een onrechtmatige overheidsdaad) en door de
bestuursrechter laat zien dat de rechter alleen op rechtmatigheid toetst. De rech-
ter houdt dus rekening met eventuele beleidsvrijheid (eigen terrein van ‘het
bestuur’) en de specifiek opgedragen publieke taak (algemeen belang). Dit geldt
overigens ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen met een publieke taak. In
geval van een schending door de overheid van strafrechtelijke normen kan de bij-
zondere positie relevant zijn bij de beantwoording van de vraag of de vervolging
opportuun is, of er mogelijk strafuitsluitingsgronden zijn en bij de strafmaat.
Mijns inziens is het – mede gelet op de rechtsgelijkheid en de voorbeeldfunctie
van de overheid – niet wenselijk om de staat en de decentrale overheden bij voor-
baat immuniteit te verlenen. Tot slot zij opgemerkt dat in het bestuurlijk sanctie-
recht (nog) geen immuniteit van overheden en/of functionarissen is aanvaard.

Blik in de toekomst: grenzen aan persoonlijke aansprakelijkheid?

Het voornoemde voornemen van de bestuurswetgever om een algemene grond-
slag in de Awb op te nemen voor het opleggen van bestuurlijke sancties aan
opdracht- en feitelijke leidinggevers is exemplarisch voor een algemene tendens
tot het invoeren/aannemen van meer gedragsnormen voor (leidinggevende) func-
tionarissen. Ook in het vennootschapsrecht is de laatste jaren in wetgeving en
rechtspraak de blik steeds meer gericht geraakt op functionarissen binnen de
rechtspersoon. In de literatuur is er op gewezen dat in het vennootschapsrecht een
verschuiving heeft plaatsgevonden van (specifieke wettelijke) normen die voor de
rechtspersoon als zodanig gelden naar tot belangrijke functionarissen binnen de
vennootschap gerichte specifieke gedragsregels, aan de schending waarvan per-
soonlijke aansprakelijkheid kan zijn verbonden.117 De laatste ontwikkeling in dit
verband is dat in het kader van de flexibilisering van het BV-recht extra gedrags-
normen voor bestuurders worden voorgesteld indien uitkeringen aan aandeelhou-
ders worden gedaan.118 Ook kan in dit verband worden gewezen op het voorstel
van De Jong en Nieuwe Weme om de handhaving van de publicatieverplichting
van de jaarrekening te versterken door invoering van de mogelijkheid een last
onder dwangsom aan de vennootschap op te leggen. Dit voorstel zal immers na
invoering van de vierde tranche Awb leiden tot de mogelijkheid om bestuurders
bestuurlijke sancties op te leggen. 

Timmerman is over deze ontwikkeling niet onverdeeld positief; hij betwijfelt
‘of het wenselijk is al te veel vennootschappelijke problemen in de pot van aan-
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sprakelijkheid van bestuurders te stoppen’.119 Kroeze heeft zich in zijn oratie –
getiteld: Bange bestuurders? – in dit verband in kritische zin uitgelaten over de
invoering van de mogelijkheden tot oplegging van bestuurlijke boetes aan
bestuurders, zoals in de Mededingingswet inmiddels is geschied.120 Hij wijst er
op dat de beoogde afschrikkende werking van dergelijke persoonlijke sancties
risicomijdend gedrag van bonafide bestuurders tot gevolg kan hebben, waardoor
ondernemingen teveel naar binnen gericht kunnen raken. Door een met art. 51 Sr
overeenstemmende bepaling op te nemen voor bestuurlijke sancties voor
opdracht- en feitelijke leidinggevers zal het secundair daderschap voor het gehe-
le bestuursrecht worden ingevoerd. Dit zal leiden tot een aanzienlijke uitbreiding
van gedragsregels met daaraan gekoppelde aansprakelijkheid voor functionaris-
sen van rechtspersonen. 

Ook de onrechtmatige daad is de laatste twee decennia een belangrijk wapen
geworden om functionarissen van rechtspersonen persoonlijk aansprakelijk te
stellen. Dit geldt vooral voor bestuurders van privaatrechtelijke rechtspersonen in
geval de rechtspersoon zijn verplichtingen jegens schuldeisers niet (meer) kan
nakomen. De open regeling van de onrechtmatige daad heeft deze ontwikkeling
mogelijk gemaakt. In de onrechtmatige daadrechtspraak zijn de zorgplichten die
op bestuurders van die vennootschappen rusten steeds verder uitgewerkt.121

Opgemerkt zij nog dat de in de literatuur wel verdedigde opvatting persoonlijke
aansprakelijkheid in geval van secundair daderschap eerst bij opzet of bewuste
roekeloosheid aan te nemen122, mijns inziens geen navolging verdient. In begin-
sel is het juist de functionaris enige mate van bescherming te bieden tegen per-
soonlijke aansprakelijkheid voor risico’s die in de eerste plaats de rechtspersoon
betreffen; hij is immers niet voor zichzelf opgetreden. Deze bescherming vervalt
als de functionaris een ernstige mate van onzorgvuldig handelen en/of nalaten
jegens de derde kan worden verweten; de weegschaal dient dan in het voordeel
van de benadeelde derde uit te slaan. Het argument dat persoonlijke aansprake-
lijkheid voor ambtenaren helemaal moet worden uitgesloten omdat de overheid
(publiekrechtelijke rechtspersoon) toch altijd wel verhaal biedt, gaat mijns
inziens voorbij aan het preventieve effect dat van persoonlijke aansprakelijkheid
kan uitgaan en aan de functie van genoegdoening die persoonlijke aansprakelijk-
stelling voor de benadeelde derde kan hebben. 

Verwacht mag worden dat de aandacht in de komende jaren steeds meer zal
verschuiven in de richting van de mogelijkheden tot het persoonlijk aansprakelijk
stellen van functionarissen van de overheid. Ook bij publiekrechtelijke organisa-
ties gaan dingen fout. Zoals hiervoor reeds besproken wordt sinds een jaar of tien
in de literatuur en politiek druk gediscussieerd over de vraag of de bestaande
immuniteit van de staat en decentrale overheden en hun functionarissen voor
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119. Timmerman 2005a, p. 5.
120. Kroeze 2006, p. 9.
121. Zie HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R.) en de rechtspraak die in hoofdstuk 3

paragraaf 3.3 is besschreven.
122. Zie o.a. Klaassen 2000, p. 17.
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overtreding van strafrechtelijke normen dient te worden opgeheven. De toegeno-
men vervlechting van privaat- en publiekrecht – onder meer door privatisering,
gebruik van ZBO’s en publiek-private samenwerking – heeft het immuniteits-
vraagstuk in een ander daglicht gesteld. Op dit terrein is inmiddels enige voor-
uitgang geboekt, nu er in 2006 een initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer is
ingediend dat in opheffing voorziet. Ik ben op zich voorstander van opheffing.
Wel dient in de praktijk vervolging slechts als ultimum remedium te worden inge-
steld; er moet voor worden gewaakt dat strafrechtelijke vervolging geen afbreuk
doet aan de bestuurlijke en politieke controle. Deze extra correctiemechanismen
kunnen met name bij de staat en de decentrale overheden een sterke werking heb-
ben, maar het strafrecht kan ‘als stok achter de deur’ niet worden gemist. 

De tendens van aandachtverschuiving blijkt ook uit het feit dat begin 2008 in
de media de vraag is opgeworpen welke mogelijkheden er bestaan om bij ‘onbe-
hoorlijk bestuur’ van de overheid verantwoordelijke ambtenaren en/of politici met
persoonlijke, civielrechtelijke sancties te treffen.123 Problematisch aan civielrech-
telijke aansprakelijkheid is evenwel onder meer dat er niet altijd concrete schade
is, dat de schade lastig te bepalen is en/of dat een onbepaalde groep van derden
‘schade’ lijdt (de belastingbetaler). Bovendien zijn er mijns inziens goede rede-
nen om ten aanzien van overheidsfunctionarissen nog iets terughoudender te zijn
in het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid. Verschil met bestuurders van
privaatrechtelijke rechtspersonen is dat overheidsfunctionarissen vaak niet over
een vrijheid van handelen beschikken (zij moeten het publiek belang dienen) en
dat de beloning veel minder hoog is. Toch kan van de mogelijkheid van het opleg-
gen van persoonlijke sancties wel een nuttig preventief effect uitgaan. Voorts zou
de benadeelde mijns inziens de mogelijkheid moeten hebben om – vanuit een
oogpunt van genoegdoening – eventueel de overheidsfunctionaris persoonlijk
aansprakelijk te stellen. Voor evident onrechtmatig handelen dient persoonlijke
aansprakelijkheid van een overheidsfunctionaris te kunnen worden aangeno-
men.124

Tot slot zij opgemerkt dat aan de verfijning en uitwerking van gedragsvoor-
schriften in wettelijke regelingen en/of rechterlijke beslissingen voor functiona-
rissen van rechtspersonen nog geen einde lijkt te komen. Dit is ook begrijpelijk
nu er steeds meer vanuit organisaties wordt gehandeld125, organisaties in de loop
der tijd steeds complexer zijn geworden, er steeds meer wetgeving gericht tot
organisaties is gekomen en persoonlijke aansprakelijkstelling één van de manie-
ren is om gedrag van organisaties te (kunnen) sturen. Vooral voor bestraffende
sancties kan dit echter voor functionarissen verstrekkende gevolgen hebben.
Daarom is het goed als in het strafvorderingsbeleid rekening wordt gehouden met
het feit dat de functionaris in organisatieverband is opgetreden. Ook bij het opleg-
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123. ‘Moet Netelenbos nog boeten?’, NRC 11 april 2008.
124. Zie ook Damen 1996, p. 301-302. Hij stelt voor een bepaald percentage van het jaarsalaris als

schadevergoeding te nemen.
125. Zo brengt de overheid de laatste jaren bijvoorbeeld steeds vaker toezichthoudende taken in

aparte rechtspersonen onder.
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gen van een bestuurlijke boete aan een natuurlijke persoon zou een bestuursor-
gaan zich terughoudend moeten opstellen; de beleidsvrijheid die hij (doorgaans)
heeft, biedt daartoe de mogelijkheid. Ingrijpende gevolgen voor functionarissen
zijn er niet (of in ieder geval in mindere mate) als preventieve maatregelen wor-
den ingezet, zoals een bevel of verbod om bepaalde handelingen te verrichten of
na te laten. Hiermee kan het gedrag van een organisatie ook worden gestuurd.
Ook van vormen van toezicht kan een preventieve werking uitgaan. Voor overhe-
den kunnen de politieke en bestuurlijke controle een preventieve functie vervul-
len, maar deze dienen dan wel ten volle worden benut. Voor dergelijke instru-
menten is niet van belang of de functionaris een verwijt kan worden gemaakt.
Voor persoonlijke aansprakelijkheid dient echter eerst plaats te (blijven) zijn in
geval van een ernstig onzorgvuldig handelen of nalaten. Het feit dat in hoedanig-
heid is opgetreden, verdient in beginsel een hoge mate van bescherming tegen
persoonlijke aansprakelijkheid in het gehele aansprakelijkheidsrecht. De rechts-
persoon kan immers als primaire dader doorgaans aansprakelijk worden gesteld
voor de schending van de privaatrechtelijke, strafrechtelijke of bestuursrechtelij-
ke norm.
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Summary

Legal entities play an important role in our society. Many social and economic
activities are carried out by organizations which are legal entities, generally under
public or private law. The existence of such legal entities raises several questions,
such as who can be held responsible or liable if the legal entity’s activities violate
a legal standard. In principle the legal entity is liable for the consequences of its
actions. However, a legal entity is itself incapable of physical action; its actions
can always be traced back to those of human beings. This thesis examines the
circumstances in which the managers of legal entities under private and public
law can be held liable if the legal entity’s activities are punishable, cause loss to a
third party and/or contravene administrative standards. After all, managers are
responsible for the legal entity’s affairs. Executives may cause the violation of
legal standards by their own actions, but they may also be accused of having
failed to provide adequate supervision or having failed to prevent or stop others
(subordinates or fellow managers) acting in such a way that legal standards were
violated. Moreover, the executive’s formal and/or actual position of power may
mean that he or she must ensure that the violation is reversed or that the legal
entity complies with the legal standard. In such cases the executive’s liability can
be regarded as secondary liability, since it is the legal entity itself which has
broken the law; in other words, the legal entity has the primary liability.

This study aims to answer two questions. The first is whether a distinction is made
in statute or case law regarding the criteria governing the personal liability of
executives in legal entities under private law and under public law, and if so, to
what extent and on what grounds? In other words, does it make any difference
with regard to an executive’s liability whether the organization for which the
executive works is a legal entity under private law or under public law? And if
there is a distinction, can it be justified or should it be removed? The study
focuses on situations in which the legal entity has primary liability. The research
doesn’t include the liability of the executive towards the organization itself. The
second question is whether the civil court, the criminal court and the administra -
tive court deal with issues of perpetration by and liability of legal entities and
their executives in similar ways.

The book consists of five sections. The first section explains the concepts used in
the book in detail and further defines the range of the study. It includes an
explanation of the concepts of legal entities under private law and legal entities
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under public law. The criterion for distinguishing between these two categories of
legal entities is whether the organization and its structure are governed by the
rules of public law or private law. There are many types of legal entities under
private and public law. This study focuses mainly on comparing the liability of
executives in public and private limited liability companies as opposed to those in
national, provincial and municipal government authorities. It is interesting to
compare these legal entities under private and public law respectively because
they differ the most from each other in nature. The concepts of responsibility and
liability are also explained in more detail. Responsibility means the obligation to
account for something. Liability means that the person responsible must pay
compensation or undergo punishment. In this book liability is taken a little more
broadly; it is also taken to include situations in which an executive is called upon
to ensure that the legal entity complies with a standard it has violated. The reason
for this is that I wanted to include administrative remedial sanctions (administra -
tive enforcement order and an penalty payment order) in the study. 

The second section of the book examines the liability under private law of legal
entities under private law and public law and their executives. Chapter 2 discusses
the criteria used to determine the liability of legal entities for unlawful acts. The
1979 Kleuterschool Babbel ruling was very significant in the development of the
doctrine of unlawful acts committed by legal entities. This ruling dispensed with
the ‘organ’-criterion (according to which only an act of an organ of the legal
entity is to be considered as an act of the legal entity itself); according to the
Supreme Court the legal entity has also committed an unlawful act if – according
to ‘generally accepted standards’ – the actions of the executive should be con -
sidered as actions of the legal entity itself. This criterion of ‘general acceptance
standards’ enables a broader, case-by-case approach to perpetration by a legal
entity. It also seems to leave room for establishing perpetration and knowledge on
the part of organizations without having to refer to the actions and knowledge of
specific natural persons. Chapter 2 also discusses how case law makes allowance
for the fact that ‘the government’ sometimes has a special position. In many cases
the government is more likely to be found liable for an unlawful act because it has
a more stringent duty of care, but if a case involves discretionary powers the civil
court is restricted in its review; it may not express an opinion regarding the
effectiveness of the action in question. Sometimes the claim cannot be judged at
all, because the principle that administrative decisions which are not contested in
a proper way have formal legal force constitutes a procedural obstacle to holding
the government liable for an unlawful act. The principle of the formal legal force
of administrative decisions has met with criticism in the literature; it has been
suggested that it should not apply in compensation cases. The main objective of
the principle is to ensure an efficient distribution of tasks between the civil court
and the administrative court with regard to disputes about the lawfulness of a
decision made by an administrative body. The Supreme Court has accepted a
number of exceptions to this principle, but the question remains whether this is
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going far enough; automatic immunity, particularly in certain cases, does not
seem compatible with fairly recent case law of the ECHR. 

Chapter 3 discusses the liability of executives for unlawful acts. In the statutory
regulations the legislator deliberately declined to make a distinction between
executives in legal entities under private and public law. Nevertheless, if the case
law is analysed it turns out that there are in fact differences. They can be
explained partly by different circumstances – for example, if a contested decision
has formal legal force, a government official has immunity; however, in the rare
cases involving the personal liability of executives of legal entities under public
law the court also seems to apply a somewhat more stringent standard of liability.
Case law assumes the secondary liability of executives in legal entities under
private law if the executive in question could and should have known that the third
party’s interests were prejudiced and if he or she can be personally blamed to a
sufficient degree. In other words, the executive could or should have known that
because of his or her actions or failure to intervene, the legal entity would not be
able to fulfil its obligations to a third party or that the legal entity would be
committing an unlawful act against that third party. It seems that for government
officials this requirement of knowledge has been tightened up to mean actual
knowledge. In view of the nature of the task involved this more stringent standard
is defensible. However, the most important cause of the different position as
regards liability is more practical: government authorities are actually always
solvent and the third party virtually always holds only the government liable, so
that in practice a government official runs very little risk of being held liable by
a third party. Nevertheless, this should not be a reason to exclude personal
liability altogether, as is argued in the literature. The possibility of a personal
liability claim may confirm standards and have a preventive effect. Moreover, the
third party in question might have an interest in the possibility of personal
liability for reasons of satisfaction.

Chapter 4 discusses the special statutory liability rules developed over the past
decades for controlling executives of private and public limited liability
companies. The statutory regulation governing the liability of controlling
managers which is the most important in practice is Article 2:248 (138) BW
which defines liability on account of manifestly improper management in the
event of liquidation of the company (the third anti-abuse clause). Here again quite
stringent liability criteria apply, namely that there must be evidence of serious
culpability on the part of the controlling executive. 

The third section discusses the criminal liability of legal entities under private and
public law and their executives. In 1976 the criminal liability of legal entities
throughout the whole area of criminal law was acknowledged. However, the
legislator did not provide any criteria for determining perpetration; the concrete
details were left to the courts. The Supreme Court ruling on the Zijpe case in 2003
responded to this. According to the Supreme Court, the criterion of ‘reasonable
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imputability’ had to be the decisive factor: the establishment of perpetration by
legal entities depends on the specific circumstances of the case in question,
including the nature of the prohibited action. In other words, the court opted for
an open, case-by-case approach. Nevertheless, the Supreme Court did provide a
number of pointers for determining reasonable imputability. An important
orientation point is whether the action took place or was carried out in the setting
of the legal entity. Then the Supreme Court refers to four circumstances which
either alone or in combination can be regarded as indicative, including the criteria
known as the ‘ijzerdraadcriteria’ (the executive was in control of the prohibited
action and accepted it). It has been argued that these – subjective – criteria apply
only in certain circumstances. Chapter 5 also discusses the issue that some legal
entities under public law cannot be prosecuted. No special position has been
created in legislation for legal entities under public law, but an explanatory
memorandum to Article 51 of the Dutch Criminal Code states that because of the
nature of the government’s task, in some cases prosecution should not be possible.
Since the 1990s criminal immunity has been accepted in case law for the state and
– in special circumstances – for local and regional authorities. Immunity is also
granted to commissioning authorities and officials actually in control. Opinions
differ considerably as to the desirability of the principle of immunity. An
important argument against immunity is that also the government must obey the
law. Moreover, a special position of the government may be taken into account in
connection with decisions to prosecute, determining whether or not there are
grounds for justification, and determining penalties. ECHR case law has put
further pressure on the existing principle of immunity. In 2006 a private member’s
bill has been put forward which proposes abolition of the immunity of legal
entities and executives. It has been argued that abolition of immunities is the right
way forward.

Chapter 6 examines the liability of executives. It addresses the different liability
position attributed to commissioning and controlling officials in some legal
entities under public law as a result of immunity. It also discusses possible
grounds on which executives may be held criminally liable, namely ‘functional
perpetration’, participation, and commissioning or controlling. On this last
ground persons who are in actual control of the conduct that constituted the
offence and persons who ordered the commission of the offence are criminally
liable. Functional perpetration is a form of personal – primary – perpetration: in
the eyes of society the executive is responsible for an action which was physically
carried out – at least partly – by someone else. The decisive factor in determining
the criminal liability of a natural person for the actions of another natural person
is whether the ‘ijzerdraadcriteria’ of control and acceptance are met. By contrast,
commissioning or actually controlling actions as referred to in Article 51 of the
Dutch Criminal Code entails derivative liability. The Supreme Court formulated
criteria in the case law resulting from the Slavenburg case; in short, to be held
liable, the executive must have actually had the power to take measures to prevent
or terminate the prohibited actions but have failed to do so; moreover, it must be
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clear that the executive had conditional intent to allow the prohibited actions to
take place. This differs from ‘functional perpetration’ in two ways. Since the Zijpe
ruling it has appeared that negligence (culpa) is enough for functional
perpetration, whereas for actual control conditional intent is required. On the
other hand, in the ‘IJzerdraad’ ruling the Supreme Court expressly ruled that the
intent of one natural person can never be attributed to another natural person; it
must always be established that the executive himself or herself had intent. The
criterion which applies to actual control is that the executive only had to have
conditional intent to the core of the prohibited action in question. 

The fourth section examines how administrative sanctions law deals with issues
relating to the perpetratorship and liability of legal entities under private and
public law and their executives. Chapter 7 discusses perpetration by a legal entity.
If a legal entity can be designated as an offender, a remedial sanction –
administrative enforcement order or an penalty payment order – and/or in some
cases an administrative fine can be imposed on it. For the imposition of an
penalty payment order the offender must have been capable of putting an end to
the infringement, and for the imposition of an administrative fine the offender
must be culpable. The explanatory note to the proposed General Administrative
Law Act IV proposes that as regards perpetration issues administrative law should
be in accordance with criminal law. The conclusion is that the assessment
framework provided in the Zijpe ruling for establishing criminal perpetration by
legal entities would also be very suitable for use in administrative law. The
influence of criminal law is also noticeable in relation to the question of whether
government authorities can be penalized. During the parliamentary debate on the
proposed General Administrative Law Act IV the issue of immunity for
government authorities led to much discussion. As a result, the reference in
Paragraph 3 of Article 5.0.1 (5:1) of General Administrative Law Act IV to
Article 51 of the Dutch Criminal Code was removed. An original text was drawn
up, so that administrative law can develop its own principles in its case law. This
is a welcome alteration, partly because administrative sanctions law is different in
character from criminal law. In the law regarding administrative sanctions there is
even less reason than in criminal law to accept that government authorities
automatically have a special position. To date, in the case law of the highest
judicial tribunals immunity for administrative sanctions has in fact never been
accepted.

Chapter 8 discusses when an administrative sanction can be imposed on an
executive. An executive can be liable for the costs of administrative enforcement
or penalty payments, because he or she can also be designated directly as the
offender or the party to which a certain standard applies. In view of the objective
of the sanction – to ensure compliance with the law – culpability is not a
requirement. Because an administrative fine is a punitive sanction, imputability is
required. In current administrative law the perpetrator or the functional
perpetrator can be designated as the offender. Criteria for establishing functional
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perpetration should be in keeping with those in criminal case law. This means that
the decisive factor is whether the offender in question meets the ‘ijzerdraad -
criteria’. A number of special regulations have also made it possible to impose
administrative sanctions on commissioning or controlling executives. Outside
these cases which are regulated by law, the imposition of administrative sanctions
for commissioning or controlling executives goes against the principle of legality.
The implementation of the proposed General Administration Law Act IV – and
the Act amending the General Administration Law Act IV – will mean an
expansion of the possibilities of imposing sanctions. Firstly, the ‘offender’ will
also include the ‘co-offender’ (co-perpetrator). Secondly, commissioning or
controlling an infringement will be regarded as general grounds for the
imposition of a sanction. This expansion will be very important in cases in which
the legal entity is the perpetrator of an offence involving quality requirements,
which often occurs in administrative law. Administrative sanctions can then also
be imposed on executives. There is nothing to be found in parliamentary
documents about the position of commissioning and controlling executives in
government authorities. However, the legislator has expressed an opinion in the
proposed General Administrative Law Act regarding the imposition of fines on
government authorities, namely that it is up to the administrative court to develop
a specific ‘administrative’ doctrine of immunity if it sees fit. Since administrative
cases usually involve infringement of regulatory legislation, there will seldom be
a good reason to assume the immunity of national, regional and local authorities
and their commissioning and controlling executives. This is also evident from
administrative case law, in which to date the immunity of government authorities
has never been accepted. 

In the concluding section the three legal areas governing the liability of legal
entities under private and public law and their executives are compared. The
conclusion is that the rise of legal entities in society has exerted considerable
influence on liability law in the various branches of law. In criminal law and
private law the legal entity has raised similar questions with regard to criteria for
perpetration and liability. A limited view of perpetration by legal entities has been
replaced by a broader perspective: both branches of law have opted for a case-by-
case, multi-factor approach. A significant difference is that the Zijpe ruling has
provided a number of pointers to interpret the criterion of reasonable imputability,
whereas in private law case law there is no further definition of the criterion of
‘general acceptance’. However, the circumstances referred to in private law
literature to interpret the general acceptance criterion are similar in some ways to
the circumstances listed by the Supreme Court in the Zijpe ruling. In other words,
there are similarities of approach to perpetration by legal entities. There are also
significant differences between private law and criminal law regarding
perpetration by legal entities because of the difference in nature of the sanctions
involved. For example, in criminal law the legal entity must always be culpable,
whereas the regulation of unlawful acts leaves room for attribution of the offence
to the perpetrator without culpability. Moreover, the development of the doctrine
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of perpetration by a legal entity has led to a more juristic approach to perpetration
issues, since legal entities themselves cannot perform physical actions. Ultimately
it was accepted in both branches of law that to establish perpetration and
culpability it was no longer always necessary to link cases to the conduct or
knowledge of natural persons; it is also possible to establish perpetration by, and
culpability or intent of a legal entity itself. In administrative law, because of the
nature of the standards, perpetration by a legal entity seldom raises questions.
The fact that a legal entity can be regarded as the primary offender does not
exclude the personal liability of natural persons. Evidently it does make a
difference as regards liability whether the legal entity in question has violated a
standard regulated by private law, criminal law or administrative law. Under
private law an executive enjoys a certain degree of protection. So long as the legal
entity can satisfy the third party’s claim for compensation, personal liability is
generally not an issue. Nevertheless, legal entities under private law cannot
always satisfy such claims, so that executives do run the risk of being held
personally liable. By contrast, in practice legal entities under public law can
always provide the injured party with redress, which is why the personal liability
of government officials is rarely established. However, in some cases the injured
party may feel the need to hold a specific official liable. This aspect, in addition
to the preventive effect of the possibility of personal liability, is an important
argument not to categorically exclude the possibility of personal liability on the
part of government officials. If criminal law standards have been violated, double
liability pursuant to Paragraph 2 of Article 51 of the Dutch Criminal Code is
always possible. The goals of the imposition of a criminal sanction include
punishment and prevention. The idea behind the introduction of Article 51 of the
Criminal Code was precisely to broaden the possibilities of establishing the
liability of legal entities and natural persons. It is even possible to prosecute an
executive on the basis of personal perpetration – functional perpetration or
participation. However, the question is whether these possibilities should always
be used. It can be argued that if the legal entity is to be regarded as the primary
perpetrator, natural persons should be prosecuted only if the offence and/or
violation is of a more serious nature. The Public Prosecution Service has already
opted for this approach in the enforcement of some specific regulations. Finally,
it should be noted that following Article 51 of the Criminal Code several special
administrative statutes state that sanctions can be imposed cumulatively – on the
legal entity as well as on the commissioning and controlling executives. In the
context of the implementation of General Administrative Law Act IV a general
regulation of this kind will be set out in Article 5.0.1 (5:1) of this Act.

With regard to the criteria for personal liability of executives, broad
similarities can be observed between criminal and administrative law on the one
hand and private law on the other. Personal liability is only possible if the
executive is culpable to a serious degree. This applies to liability for an unlawful
act, to many of the specific corporate liability rules (which are partly based on
Article 6:162 BW governing torts), to the criminal liability of executives based
upon commissioning and controlling and to the imposition of administrative
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fines. Although a certain degree of restraint may be observed in all areas of law
with respect to the personal liability of executives, there are slight differences in
the criteria for ascertaining secondary perpetration. These differences are related
to the nature of the sanctions and tasks involved. For criminal liability – and thus
also for the imposition of administrative fines – the controlling executive must
have had conditional intent with respect to the core of the offence committed by
the legal entity; this means that it must be possible to show that the executive
knowingly and willingly accepted that there was a good chance the offence might
take place. In private law the knowledge requirement is on the one hand more
lenient and on the other more stringent: for personal liability it is enough to
establish that the executive knew or should have known. However, this knowledge
must relate to the commission of an unlawful act or non-compliance by the legal
entity. In other words, the executive knew or should have known that the interests
of a third party were prejudiced. It seems that in civil law case an even more
stringent standard is applied for executives of legal entities under public law; the
executive must have actually known about the offence. Clearly, as a rule personal
liability is based on involvement in what actually took place, and not on a purely
formal position. As a result, the more complex an organization is, the harder it
often is to assume secondary liability. 

The requirement of grave culpability does not apply if the goal of the sanction
to be imposed is to ensure compliance with the standard. This is the case if an
administrative enforcement order or an penalty payment order is imposed on an
executive personally in order to ensure that the legal entity stops breaking the law,
but it is also relevant when an order or prohibition is imposed personally on an
executive on the grounds of an unlawful act. The only requirement for the
imposition of these sanctions on an executive personally is that the executive may
be regarded as the offender or secondary offender and has the power to prevent or
stop the offence. Corporate law and criminal law also include remedial measures
which may be imposed on executives.

It is interesting that private law, criminal law and administrative law have
different ways of dealing with the special position that legal entities under public
law sometimes have. In criminal law the differences in the nature of various
entities’ tasks have led to significant differences in the liability positions of legal
entities under private and public law and their executives. Because of the special
task of legal entities under public law, in certain cases it is not even possible to
assess their liability. This has been widely criticized. Case law relating to
unlawful acts by government authorities shows that it is possible to assess liability
while at the same time taking the government’s special position into account.
Special rules also apply to unlawful acts by government authorities. However, it
is striking that in private law the principle of the formal legal force of
administrative decisions creates immunity from liability for the government,
whereas the objectives of this principle were actually quite different. In other
words, this immunity is not inherent to the nature of the government’s task but has
a procedural background. The immunities assumed in criminal law and private
law are not desirable, and moreover in some cases they do not seem compatible
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with ECHR case law. In view of the principle of equality and the fact that
especially the government had to respect the legal standards, it is not desirable
that its actions should be automatically excluded from assessment by a court.
Recently some progress has been made in criminal law, with the submission to
Parliament of a private member’s bill abolishing immunity. However, in practice
prosecution should take place only as a last resort; we must take care that criminal
prosecution does not have an adverse effect on administrative and political
monitoring. These additional corrective mechanisms may be quite effective,
particularly in relation to the national, regional and local governments, but as a
deterrent criminal law is essential. Finally it should be noted that to date
immunity for government authorities and/or officials has not been accepted in
administrative sanctions law.

It is to be expected that in the coming years attention will increasingly shift
towards finding ways to hold government officials personally liable. Things go
wrong in organizations under public law just as they do elsewhere. The
refinement and elaboration of rules of conduct for executives of legal entities in
statutory regulations and/or judicial decisions seems to be a never-ending
process; however, this is understandable in view of the fact that a growing number
of activities are undertaken by organizations, that organizations have become
increasingly complex over time, that more and more legislation focused on
organizations has been introduced, and that personal liability is one of the ways
in which the conduct of organizations can be controlled. However, personal
liability should be assumed only if there is evidence of serious negligence or
omission. In principle, the fact that an individual has acted in his or her capacity
as an executive merits a high degree of protection against personal liability
throughout the whole area of liability law. After all, the legal entity can usually be
regarded as the primary offender as regards the infringement of standards of
private, criminal or administrative law.
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HR 24 mei 1977, NJ 1978, 330 (Nicotinezuur) 5.4.2, 5.4.4, 6.2.2
HR 22 juni 1977, NJ 1979, 535 (Vinylacetaat) 2.2
HR 1 juli 1977, NJ 1978, 84 2.2
HR 6 april 1979, NJ 1980, 34 (Kleuterschool Babbel) 2.3.1, 2.3.2, 5.4.2, 9.2.2,

9.2.3
HR 8 februari 1980, NJ 1980, 316 4.2.1
HR 20 juni 1980, NJ 1980, 622 (PSP/PLEM) 2.3.2
HR 13 februari 1981, NJ 1981, 456 (Gemeente Heesch/Reijs) 2.3.2
HR 16 juni 1981, NJ 1981, 586 (’t Nut) 3.2.2.2, 5.5.2, 6.4.2
HR 1 juli 1981, NJ 1982, 80 (Tweede Visserij) 5.4.2, 5.4.4
HR 27 oktober 1981, NJ 1982, 474 (Tilburgse verkeersdrempels) 5.6.2, 6.5.1
HR 6 november 1981, NJ 1982, 227 4.2.1
HR 6 november 1981, NJ 1982, 228 4.2.1
HR 17 november 1981, NJ 1983, 84 (Containerdiefstal) 6.3, 8.3
HR 2 maart 1982, NJ 1982, 446 6.4.2
HR 17 september 1982, NJ 1983, 120 4.2.1
HR 15 oktober 1982, NJ 1984, 21 (Bahou/Jackel) 3.2.3.2
HR 3 november 1982, NJ 1983, 510 2.3.2, 2.4.1, 5.5.2
HR 14 januari 1983, NJ 1983, 597 (Peeters q.q./Gatzen) 3.2.2.2, 4.3.3.9
HR 22 maart 1983, NJ 1983, 502 6.4.2
HR 7 februari 1984, NJ 1984, 527 5.4.2, 5.5.2, 6.4.2 
HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669 (St. Oedenrode/Driessen) 2.5.2, 2.5.3
HR 29 mei 1984, NJ 1985, 6 6.3
HR 2 november 1984, NJ 1985, 446 3.2.2.2 
HR 20 november 1984, NJ 1985, 355 6.4.2
HR 8 februari 1985, NJ 1986, 137 2.2
HR 9 april 1985, NJB 1985, p. 658, nr. 79 5.5.2
HR 19 november 1985, NJ 1986, 125 en 126 (Slavenburg I) 6.4.2
HR 15 april 1986, NJ 1986, 740 6.3
HR 9 mei 1986, NJ 1986, 792 (Keulen/BLG) 3.2.2.2
HR 16 mei 1986, NJ 1986, 723 (Heesch/Van den Akker) 2.5.2
HR 20 mei 1986, NJ 1987, 990 (Uniser) 8.2.3
HR 27 mei 1986, NJ 1987, 45 9.3.2.3
HR 13 juni 1986, NJ 1986, 825 (De Leeuw/Wijnen) 3.2.2.3
HR 26 september 1986, NJ 1987, 253 (Staat Hoffman/La Roche) 2.4.2
HR 21 oktober 1986, NJ 1987, 362 6.4.1, 6.4.2, 9.3.2.3, 9.5
HR 9 december 1986, NJ 1987, 592 5.3.3
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HR 16 december 1986, NJ 1987, 321 en 322 (Slavenburg II) inl., 3.2.2.2, 5.4.2, 5.4.4,
5.5.2, 6.2.2, 6.4.2, 8.4,
9.3.2.3

HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (Edamse bijstandsvrouw) 2.2
HR 1 mei 1987, NJ 1988, 949 2.3.2
HR 23 juni 1987, NJ 1988, 44 6.4.2
HR 14 september 1987, NJ 1988, 45 6.4.2
HR 22 september 1987, NJ 1988, 381 5.5.2
HR 10 november 1987, NJ 1988, 303 (Grafheuvel) 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2
HR 13 november 1987, NJ 1988, 139 (Haagse gasfabriek) 2.4.1
HR 5 januari 1988, NJB 1988, nr. 116 6.4.2
HR 19 februari 1988, NJ 1988, 487 (Albada Jelgersma II) 3.2.2.2
HR 20 mei 1988, NJ 1989, 676 4.3.3.5, 4.3.3.7
HR 6 december 1988, NJ 1989, 497 6.1, 6.4.1
HR 6 oktober 1989, NJ 1990, 286 (Beklamel) 3.2.2.1, 3.2.3.2, 3.6,

4.2.1
HR 10 januari 1990, NJ 1990, 466 1.3.3, 4.6.3
HR 26 januari 1990, NJ 1991, 393 (Windmill) 7.1
HR 2 februari 1990, NJ 1990, 384 (Garage Cordia Aruba/Land Aruba) 2.3.2, 2.4.1, 9.2.3
HR 2 februari 1990, NJ 1993, 635 (Staat/Bolsius) 2.5.2
HR 13 maart 1990, NJ 1991, 56 6.3
HR 11 mei 1990, NJ 1990, 544 (Los Gauchos) 2.4.1
HR 25 mei 1990, NJ 1990, 576 (NCB) 2.3.2, 2.4.1
HR 29 mei 1990, NJ 1991, 217 5.3.2, 6.2.2
HR 9 juli 1990, NJ 1991, 51 4.6.3, 4.6.4
HR 7 september 1990, NJ 1991, 52 4.3.3.2
HR 23 oktober 1990, NJ 1991, 496 (Voorburgse reigers) 5.6.2, 6.5.1
HR 13 november 1990, NJ 1991, 222 5.5.3
HR 15 januari 1991, NJ 1991, 668 6.2.1
HR 12 februari 1991, NJ 1991, 528 6.4.1
HR 19 maart 1991, NJ 1992, 122 5.6.2
HR 31 mei 1991, NJ 1993, 112 (Van Gogh/Nederweert) 2.4.2, 2.5.2, 2.5.3
HR 25 september 1991, BNB 1992, 162 4.3.2
HR 4 oktober 1991, NJ 1992, 410 (Anthony Veder BV) 2.4.1 
HR 11 oktober 1991, NJ 1993, 165 (Officier van justitie) 2.2, 2.3.2, 2.4.2, 3.2.3.2,

3.3.2.1, 9.3.2.2
HR 5 november 1991, NJ 1992, 269 6.2.2
HR 8 november 1991, NJ 1992, 174 (Nimox) 4.3.3.2, 4.3.3.9, 4.5.2
HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413 (Discriminerende disco) 5.4.2, 5.3.1
HR 21 januari 1992, NJ 1992, 414 5.4.2, 6.4.1, 6.4.2
HR 24 januari 1992, TVVS 1992, p. 70 3.2.2.3
HR 20 maart 1992, NJ 1993, 547 (Bussluis Diemen) 2.5.2, 2.5.3, 3.3.1
HR 3 april 1992, NJ 1992, 411 (Van Waning/Van der Vliet) 3.2.2.3
HR 24 april 1992, NJ 1993, 232 (Zeeland/Hoondert) 2.5.3
HR 15 mei 1992, NJ 1992, 510 2.3.2
HR 2 juni 1992, NJ 1992, 754 5.3.2
HR 9 juni 1992, NJ 1992, 794 5.6.2 
HR 12 juni 1992, NJ 1993, 113 (Bedrijfsvereniging/Boulogne) 2.4.2
HR 8 juli 1992, NJ 1993, 12 5.6.2
HR 9 oktober 1992, NJ 1994, 286 (Bewoners/Maassluis) 2.4.1
HR 16 oktober 1992, AB 1993, 40 (Vulhop) 2.5.2
HR 27 november 1992, NJ 1993, 287 (Felix/Aruba) 2.3.2
HR 4 december 1992, NJ 1993, 271 (Mast Holding) 1.3.3
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HR 8 december 1992, NJ 1993, 613 5.7
HR 15 januari 1993, NJ 1993, 301 (JMG Holding/Henkel) 3.2.2.2
HR 2 februari 1993, NJ 1993, 476 5.5.3
HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 (Rode Vloeistof) 5.3.1, 5.4.2, 9.2.2 
HR 19 maart 1993, NJ 1994, 92 (Aalbers/De Leij) 3.2.3.2
HR 1 juni 1993, NJ 1994, 53 6.4.2
HR 11 juni 1993, NJ 1993, 713 4.3.3.5
HR 10 september 1993, NJ 1994, 272 4.3.3.7
HR 28 september 1993, NJ 1994, 178 5.5.3
HR 31 december 1993, NJ 1995, 389 (Matatag/De Schelde) 2.4.1
HR 14 januari 1994, NJ 1994, 405 4.2.2
HR 25 januari 1994, NJ 1994, 598 (Volkel) 5.6.1, 5.6.2, 6.5.1, 7.5.1
HR 18 februari 1994, NJ 1995, 718 (Kabayel) 7.1
HR 8 maart 1994, NJ 1994, 408 6.5.2
HR 10 juni 1994, NJ 1994, 766, TVVS 1994, p. 188 (Romme/Bakker) 3.2.2.2, 3.3.2.1, 4.3.3.2
HR 24 juni 1994, TVVS 1994, p. 275 4.3.3.3
HR 2 september 1994, NJ 1995, 660 2.3.1
HR 30 september 1994, NJ 1996, 196 (Staat/Shell) 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.3.2 
HR 2 december 1994, NJ 1996, 246  (ABN AMRO/Co op AG) 4.4.3
HR 21 april 1995, TVVS 1995, p. 336 3.2.3.2
HR 9 juni 1995, NJ 1996, 213 (Krijger/Citco) 2.3.1
HR 6 oktober 1995, NJ 1996, 106 3.2.3.3
HR 13 oktober 1995, NJ 1996, 140 3.2.2
HR 3 november 1995, NJ 1996, 141 4.2.1
HR 21 november 1995, NJ 1996, 452 (Verhuurder laadbakken) 5.4.4, 6.2.2
HR 2 februari 1996, NJ 1996, 406 4.3.3.5
HR 23 april 1996, NJ 1996, 512 (Rietbranden Waterschap) 5.6.2
HR 23 april 1996, NJ 1996, 513 (Pikmeer I) inl., 5.6.1, 5.6.2, 6.4.1,

6.5.2, 8.5
HR 23 april 1996, NJB katern 1996, nr. 61, p. 938 5.6.2
HR 7 juni 1996, NJ 1997, 695 4.3.3.2
HR 28 juni 1996, NJ 1997, 58 4.3.3.4
HR 20 september 1996, NJ 1997, 198 (Pollemans/Hoondert) 1.3.4
HR 4 oktober 1996, NJ 1997, 187 4.2.2
HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 109 5.5.2
HR 29 november 1996, NJ 1997, 345 2.3.1, 9.2.3
HR 20 december 1996, NJ 1997, 638 (Aegon/BMA) 2.4.1
HR 10 januari 1997, NJ 1997, 360 (Staleman/Van der Ven) 1.3.4, 4.3.3.2, 4.5.2
HR 28 maart 1997, NJ 1997, 582 4.2.1
HR 20 mei 1997, LJN ZK0235 6.3
HR 30 mei 1997, NJ 1997, 663 (Van Essen q.q./Aalbrecht c.s.) 3.2.2.2, 4.3.3.1, 4.3.3.9
HR 7 november 1997, JOR 1998, 9 (Philips/VEB) 4.4.1
HR 7 november 1997, NJ 1998, 269 (Kandel/Koolhaas) 3.2.2.2, 9.3.2.5
HR 14 november 1997, NJ 1998, 270 (Henkel/JMG) 3.2.2.2
HR 12 december 1997, NJ 1998, 208 (Gemeente Stein/Driessen) 2.4.1
HR 6 januari 1998, NJ 1998, 367 (Pikmeer II) inl., 5.4.2, 5.6.1, 5.6.3,

6.5.2, 7.5.1
HR 9 januari 1998, NJ 1998, 586 (Van Dam/Rabobank) 2.4.1
HR 20 februari 1998, NJ 1998, 526 (Belastingaanslagen) 2.4.2, 2.5.1 
HR 3 maart 1998, RAwb 1998, 142 7.5.2
HR 8 mei 1998, TVVS 1998, p. 207 4.4.3
HR 5 juni 1998, NJ 1998, 668 4.3.3.3, 4.3.3.5
HR 12 juni 1998, NJ 1998, 727 (Coral/Stalt) 3.2.2.2, 8.2.3
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HR 30 juni 1998, NJ 1998, 819 (Gouden bodem) 5.6.4
HR 11 september 1998, NJ 1998, 870 (Van der Wiel/Philips) 1.3.4
HR 27 november 1998, NJ 1999, 148 (Veenbrink/Baarsma) 3.2.2.2
HR 8 december 1998, LJN ZD1320 5.4.3
HR 8 januari 1999, NJ 1999, 318 (Pelco) 2.3.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2,

3.2.2.3, 3.2.3.3, 4.2.1,
4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.4.2,
9.3.2.2

HR 15 januari 1999, NJ 1999, 242 (Mastum/NN) 2.4.1
HR 19 januari 1999, NJ 1999, 291 5.5.3
HR 2 februari 1999, NJ 1999, 554 6.3, 8.3
HR 8 juni 1999, NJ 1999, 579 6.4.2, 8.3, 9.3.2.3
HR 11 juni 1999, JOR 1999, 146 (Hendriks) 4.3.3.2
HR 25 juni 1999, NJ 2000, 33 (B. BV/Br. BV) 2.3.1, 2.3.2
HR 30 juni 1999, NJB 1999, 58 2.4.1 
HR 10 december 1999, NJ 2000, 6 (Kastekort) 4.3.3.2
HR 17 december 1999, NJ 2000, 87 (Groningen/Raatgever) 2.5.2, 3.3.3
HR 17 december 1999, NJ 2000, 88 (Gemeente Castricum/Fatels) 2.4.2
HR 11 januari 2000, NJ 2000, 228 6.3
HR 18 februari 2000, NJ 2000, 295 (Oosterhof) 3.2.2.1, 3.2.2.3, 3.2.3.2,

4.3.3.2
HR 24 maart 2000, NJ 2000, 354 4.2.1
HR 31 maart 2000, n.g., Ondernemingsrecht 2000, p. 259 3.2.2.3
HR 28 april 2000, NJ 2000, 411, JOR 2000, 128 (Montedison I) 4.3.3.6
HR 12 mei 2000, NJ 2000, 440 (E. c.s./Robu) 3.2.3.2
HR 28 juni 2000, NJ 2000, 556 4.6.2
HR 13 oktober 2000, NJ 2000, 698, JOR 2000, 238 (Rainbow) 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2,

3.2.2.3
HR 19 januari 2001, NJ 2001, 324, JOR 2001, 54, AB 2002, 382 
(Oldenburger) 7.3.2, 8.2.3

HR 2 februari 2001, RvdW 2001, 46 3.2.3.2
HR 30 maart 2001, NJ 2003, 170 2.5.2
HR 27 april 2001, JOR 2001, 230 4.3.2
HR 4 mei 2001, JOR 2001, 155 4.3.3.6
HR 22 mei 2001, NJ 2001, 698 6.3
HR 8 juni 2001, NJ 2001, 454, JOR 2001, 171 (Panmo) 4.3.3.1, 4.3.3.2
HR 19 oktober 2001, NJ 2002, 92 (Skygate) 1.3.3
HR 26 oktober 2001, NJ 2002, 94 (Juno) 4.3.3.2
HR 2 november 2001, NJ 2002, 24 4.3.1
HR 9 november 2001, NJ 2002, 446 (Waterschap) 2.5.3
HR 13 november 2001, JOR 2002, 26 (Boorplatform) 5.4.2
HR 23 november 2001, NJ 2002, 95 (Mefigro) 4.3.3.5
HR 21 december 2001, JOR 2002, 37 (Neptunus I) 3.2.2.3, 4.3.3.9
HR 21 december 2001, JOR 2002, 38 (Hurks II) 3.2.2.2, 3.2.2.3
HR 18 januari 2002, NJ 2002, 96 (Steins/Textile) 3.2.2.3
HR 18 januari 2002, LJN AD7328, JOL 2002, 29 3.2.2.3
HR 2 februari 2002, RvdW 2001, 46 2.2
HR 8 februari 2002, NJ 2002, 196 (Beverwijk/Maarssens Bouwbedrijf) 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.3.2
HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 (Jack Daniëls) inl., 3.2.3.3, 3.5, 9.5
HR 19 maart 2002, NJ 2002, 581 6.4.1
HR 24 mei 2002, LJN AE2881, Ondernemingsrecht 2002, p. 384 4.3.2
HR 12 juli 2002, LJN AE2178, JOL 2002, 423 (IDM) 3.2.2.3
HR 20 september 2002, JOR 2002, 203 (Lagendijk/ZHD) 3.2.2.2, 3.2.3.2, 3.2.3.3
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HR 4 oktober 2002, LJN AE4075, JOL 2002, 521 3.2.2.3
HR 18 oktober 2002, LJN AE5152, Ondernemingsrecht 2002, p. 527 4.3.1
HR 18 oktober 2002, JOR 2003, 22 (Uniekaas/Voerman) 3.2.2.2
HR 12 november 2002, LJN AE2129 6.4.2
HR 29 november 2002, JOR 2003, 2 (Schwandt/Berghuizer 
papierfabriek) 4.3.3.2

HR 13 december 2002, JOR 2003, 55 (Hack/Duivenvoorde) 3.2.2.3
HR 24 januari 2003, AB 2003, 120 (Maple Tree Holding) 2.5.2
HR 21 februari 2003, JOR 2003, 57 (HBG) 4.4.1
HR 25 maart 2003, NJ 2003, 552 (HIV) 6.2.2
HR 4 april 2003, RvdW 2003, 70 4.3.3.2
HR 4 april 2003, NJ 2003, 538, JOR 2003, 134 (Skipper/Jaarsma) 4.3.3.2
HR 20 mei 2003, NJ 2003, 510 5.7, 6.6
HR 6 juni 2003, NJ 2003, 563 (Kuipers/Wentink) 3.2.2.3
HR 11 juli 2003, JOR 2003, 193 (Bas-C) 4.2.2
HR 5 september 2003, JOR 2003, 226 4.3.3.1, 4.3.3.9
HR 21 oktober 2003, NJ 2006, 328 (Zijpe) 2.3.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.3,

5.6.5, 6.2.2, 7.3.2, 9.2.2,
9.2.3

HR 4 november 2003, LJN AL 6171, JM 2004, 119 5.4.4, 6.2.2
HR 17 november 2003, NJ 2004, 282 (Volglans BV) 4.2.2
HR 5 december 2003, NJ 2004, 506 (Distelberg/Van der Meulen) 2.4.1, 9.3.2.5
HR 19 december 2003, NJ 2004, 293 (Curatoren Mobell/Interplan) 3.2.2.3
HR 23 januari 2004, LJN AL7051, Ondernemingsrecht 2004, p. 229-231 3.2.2.2
HR 6 februari 2004, JOR 2004, 67 (Reinders) 4.3.3.2, 4.5.2
HR 20 februari 2004, JOR 2004, 121 (Pannekeet) 4.3.3.1
HR 9 maart 2004, LJN AN9919 (Schiphol) 5.4.4
HR 7 mei 2004, NJ 2006, 281 (Duwbak Linda) 2.2, 2.5.3 
HR 7 mei 2004, AB 2004, 439 (P./Gemeente Den Haag) 2.5.2
HR 28 mei 2004, NJ 2006, 4, JOL 2004, 281 (De Boek/Van Gorp) 3.2.2.3, 3.2.3.2, 9.2.4
HR 22 juni 2004, NJ 2004, 441 (Exploitatie tankstation) 5.4.4
HR 31 augustus 2004, LJN AO6453, JIN 2004, 40 9.3.1
HR 7 december 2004, NJ 2008, 299 5.7
HR 1 februari 2005, LJN AP4584, NBStraf 2005, 104 (SE Fireworks) 2.4.2, 5.5.2, 6.4.2
HR 1 februari 2005, LJN AP8469 5.5.2
HR 18 februari 2005, JOR 2005, 115 (Architectenbureau Van den Tol) 3.2.2.2, 3.2.2.3 
HR 11 maart 2005, JOR 2005, 169 (P&F Project Furniture/Peper en 
De Hart) 2.3.3, 2.4.1, 2.4.2 

HR 18 maart 2005, NJ 2006, 606, JIN 2005, 200 3.2.3.2
HR 29 maart 2005, LJN AR7619, JIN 2005, 241 (Vissen met 
touwtjesmethode) 5.4.4

HR 5 april 2005, JOR 2005, 119 1.3.3
HR 8 april 2005, JOR 2005, 119 (Laurus) inl., 1.3.3, 4.3.3.2, 4.5.2
HR 15 april 2005, JOR 2005, 144 (Ciris) 1.3.3
HR 15 april 2005, JOR 2005, 145 (Unidek) 1.3.3, 4.6.2
HR 24 mei 2005, NJ 2005, 434 (Binnentanker) 6.2.2, 9.3.2.5
HR 17 juni 2005, JOR 2005, 234 (Berghorst c.s./Maas) 3.2.2.2, 3.2.2.3
HR 8 juli 2005, JOR 2005, 236 (Neptunus II) 3.2.2.2, 3.2.2.3
HR 9 september 2005, NJ 2006, 93, AB 2006, 286 (Kuijpers/

Valkenswaard) 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3
HR 16 september 2005, JOR 2006, 52 (De Bont/Bannenberg) 3.2.2.2, 3.2.2.3
HR 23 september 2005, JOR 2006, 1 (Gebroeders Bot/Van Staalduinen) 3.2.2.3
HR 30 september 2005, NJ 2006, 312 (Ontvanger/S.) 3.2.2.3, 3.2.3.2 
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HR 14 oktober 2005, NJ 2005, 539, JIN 2005, 407 (City tax) 1.3.4, 3.4.2
HR 14 oktober 2005, JOR 2006, 61 (Ontvanger/Van Burgeler) 4.3.2, 4.3.3.2
HR 11 november 2005, NJ 2007, 231, JOR 2006, 90 (Voorsluijs) 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.2 ,

2.4.1, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
HR 3 februari 2006, AB 2006, 225, JB 2006/69 (Staat/SFR) 2.5.2 
HR 28 februari 2006, LJN AU9096 6.3
HR 2 juni 2006, LJN AW6070, JOL 2006, 329 3.2.2.2
HR 9 juni 2006, LJN AV6031 3.3.2.3, 3.3.3, 9.4.2
HR 22 augustus 2006, NJ 2006, 484, JIN 2006, 410 (Exploitatie 
zwembad) 5.4.4, 5.5.2, 6.4.2,

9.3.2.3
HR 13 oktober 2006, LJN AW2087, JA 2006, 150 2.5.2
HR 13 oktober 2006, JOR 2006, 295 (Vie d’Or) 2.5.3, 9.2.3
HR 20 oktober 2006, JOR 2006, 288 (Schild/Jansen q.q.) 4.3.3
HR 3 november 2006, LJN AY9711 (Stichting Teak-opstand/verweerder) 4.4.3
HR 10 november 2006, NJ 2008, 491, JA 2007, 20 (Zorgverzekeraars) 2.2
HR 17 november 2006, JOR 2007, 7 4.3.3.5, 4.3.3.6
HR 1 december 2006, BNB 2007, 151, JIN 2007, 90 7.4, 8.2.3 
HR 8 december 2006, NJ 2006, 659 (Ontvanger/R.) 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3,

3.6, 4.3.2, 4.3.3.2,
9.3.2.1, 9.3.2.2, 9.5

HR 22 december 2006, NJ 2007, 218, JA 2007, 33 (Gepachte vervuilde 
grond) 2.5.2

HR 23 februari 2007, NJ 2007, 503, JA 2007, 69 (Eiser/DNB) 2.5.2
HR 2 maart 2007, NJ 2004, 240 (Holding Nutsbedrijf Westland/Schieke) 1.3.4, 4.3.3.2
HR 16 maart 2007, NJ 2007, 164 (Ontvanger Belastingdienst 
Zuid-West/R.) 4.3.2

HR 13 april 2007, AB 2008, 16, JA 2007, 93, JV 2007, 322 (Iranese 
vluchteling) 2.2, 2.5.3

HR 5 juni 2007, LJN AZ3948, JOL 2007, 397 5.7
HR 13 juli 2007, NJ 2007, 504, JB 2007, 160 (Gemeente Barneveld/

Gasunie) 2.5.2
HR 18 september 2007, NBStraf 2007, 364 (Lozen door Gemeente 

Zederik) 5.6.4, 6.5.2
HR 19 oktober 2007, LJN BA8454 5.6.6, 6.5.2
HR 30 november 2007, NJ 2008, 91 (Blue Tomato) 4.3.3.5
HR 15 januari 2008, LJN BA7888 6.2.2
HR 14 maart 2008, NJ 2008, 466, JOR 2008, 152 (Montedison II) 4.3.3.6
HR 29 april 2008, LJN BB8977, NBStraf 2008, 206 (Fraude Etten-Leur) 5.4.4, 5.5.2, 5.6.4, 6.5.3,

9.2.4
HR 16 mei 2008, LJN BC 8416 4.3.3.7
HR 30 mei 2008, LJN BD2820, Ondernemingsrecht 2008, p. 364 4.4.3
HR 3 juni 2008, LJN BC8658 5.7
HR 13 juni 2008, LJN BC8791 7.5.2
HR 20 juni 2008, LJN BC 4959, JOR 2008, 60 (NOM) 1.3.4, 4.3.3.2
HR 20 juni 2008, NJ 2008, 356, JOR 2008, 245 4.3.3.7

Hof 
Hof ’s-Gravenhage 2 juni 1947, NJ 1948, 507 3.3.2.1, 3.3.2.2
Hof ’s-Gravenhage 28 januari 1948, NJ 1948, 388 3.3.2.1
Hof Arnhem 15 november 1949, NJ 1950, 462 3.3.2.1
Hof ’s-Hertogenbosch 3 december 1953, N 1954, 316 3.3.2.1
Hof ’s-Gravenhage, 12 januari 1972, NJ 1972, 221 3.2.2.2
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Hof Amsterdam 17 maart 1976, NJ 1977, 525 2.3.2
Hof Amsterdam (OK) 18 maart 1976, NJ 1978, 317 4.6.2
Hof ’s-Hertogenbosch 6 april 1976, NJ 1978, 454 3.2.2.2
Hof ’s-Gravenhage 1 oktober 1982, NJ 1983, 393 (Van Rees) 4.6.3, 4.6.4
Hof Leeuwarden 2 maart 1983, in: HR 2 november 1984, NJ 1985, 446 3.2.2.2 
Hof ’s-Hertogenbosch, 23 november 1983, NJ 1985, 436 3.2.2.2
Hof Amsterdam 22 maart 1984, NJ 1985, 297 2.3.2
Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1986, NJ 1987, 48 3.3.2.1
Hof Amsterdam (OK) 29 mei 1986, NJ 1988, 98 1.3.3, 4.6.2
Hof Amsterdam 6 juni 1986, in: HR 16 december 1986, NJ 1987, 

321 en 322 3.2.2.2, 6.4.2
Hof ’s-Gravenhage 2 december 1987, NJ 1988, 433 6.2.2, 6.4.2, 9.3.2.3
Hof Amsterdam 21 januari 1988, VR 1989, 4 3.4.2
Hof Leeuwarden 3 februari 1988, NJ 1989, 314 2.3.3, 2.4.1, 3.2.3.2,

3.2.3.3
Hof Arnhem 23 februari 1988, NJ 1989, 92 3.2.2.2
Hof ’s-Hertogenbosch, 25 april 1988, NJ 1989, 355 3.2.2.2
Hof ’s-Gravenhage, 16 maart 1989, NJ 1989, 707 5.4.2
Hof Arnhem, 22 mei 1989, M en R 1989, 81 (Gemeente Druten) 5.6.2
Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 1990, BR 1991, 148 (Van Wijngaarden) 3.2.3.3
Hof Leeuwarden 8 augustus 1990, NJ 1991, 445 4.3.3.9
Hof Arnhem 26 mei 1992, NJ 1992, 182 4.6.3, 4.6.4
Hof ’s-Hertogenbosch 9 november 1992, NJ 1993, 113 2.3.2
Hof ’s-Hertogenbosch 27 juli 1993, NJ 1993, 620 5.7
Hof Leeuwarden 20 oktober 1993, NJ 1994, 516 3.2.3.3
Hof ’s-Hertogenbosch 3 november 1993, TMA 1994, p. 81 (Van Strien) 3.2.3.3
Hof Amsterdam (OK) 23 juni 1994, NJ 1995, 456 4.6.2
Hof Amsterdam 18 mei 1995, TVVS 1995, p. 248 4.2.2
Hof Arnhem 29 oktober 1996 en 16 februari 1999, NJ 2000, 165 

(Joontjes) 3.2.3.3
Hof Leeuwarden 12 november 1996, M en R 1997, 1 5.4.2, 5.6.2
Hof Arnhem 6 mei 1997, JOR 1997, 110 4.3.1, 4.3.3.9
Hof Leeuwarden 4 november 1997, M en R 1998, 18 5.6.4
Hof Arnhem 2 december 1997, JOR 1998, 42 (Bodam Jachtservice II) 4.3.3.4
Hof Amsterdam 18 december 1997, TVVS 1998, p. 89 4.4.3
Hof ’s-Gravenhage 15 oktober 1998, TMA 1999, p. 17 (Maxalloys) 3.2.3.2, 3.2.3.3, 9.3.2.2
Hof Amsterdam 26 november 1998, JOR 1999, 10 4.3.3.6
Hof Arnhem 30 maart 1999, JOR 1999, 108 4.3.3.9
Hof ’s-Gravenhage 8 juni 1999, JOR 2000, 93 4.3.3.2
Hof ’s-Gravenhage 28 september 1999, JOR 1999, 251 4.3.3.5
Hof ’s-Hertogenbosch 29 februari 2000 en 20 maart 2001, 
JOR 2001, 150 3.2.2.3

Hof Amsterdam 6 juli 2000, LJN AO0070 3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.3
Hof ’s-Gravenhage 26 september 2000, JOR 2001, 24 4.3.3.6
Hof ’s-Gravenhage 24 oktober 2000, JOR 2001, 61 4.3.1
Hof Leeuwarden 22 november 2000, NJ 2001, 427 3.2.2.3
Hof Leeuwarden 29 november 2000, JOR 2000, 105 (Opera Norma) 3.2.2.3
Hof ’s-Gravenhage, 30 januari 2001, JOR 2001, 63 4.3.3.6
Hof Arnhem 13 februari 2001, NJ 2001, 529 4.3.3.7
Hof Amsterdam 5 juli 2001, JOR 2001, 175 (Dawn meats) 3.2.2.2
Hof Arnhem 23 september 2002, NJ 2002, 550 (Vuurwerkramp 
Enschede) inl., 5.6.4

Hof Amsterdam (OK) 30 december 2002, JOR 2003, 63 4.6.2
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Hof ’s-Hertogenbosch 23 september 2003, LJN AM7926 3.2.2.3
Hof ’s-Hertogenbosch 20 januari 2004, LJN AO4003 5.5.2
Hof Amsterdam 5 februari 2004, JOR 2004, 123  (Middelkoop/Oud) 3.2.2.3
Hof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2004, JOR 2004, 292 (Van Gils) 4.3.1, 4.3.3.5
Hof ’s-Hertogenbosch 13 augustus 2004, LJN AQ6929 5.5.3
Hof Arnhem 24 september 2002, LJN AE7956 (Vuurwerkramp 

Enschede) 6.5.2
Hof Leeuwarden 19 oktober 2004, nr. 24-000054-04, n.g. (Oldenburger) 6.6, 9.5
Hof Leeuwarden 19 oktober 2004, nr. 24-000054-04, n.g. 
(Metaalhandel O.) 5.7, 6.6

Hof ’s-Gravenhage 19 januari 2005, LJN AS5766 5.5.3, 5.6.4
Hof Leeuwarden 19 januari 2005, JOR 2005, 138, (Aquacultuur) 3.2.2.3
Hof Amsterdam (OK) 22 maart 2005, JOR 2005/176 4.6.2
Hof ’s-Gravenhage 20 april 2005, rolnr. 22/004955/03, n.g. 5.4.4
Hof ’s-Gravenhage 26 april 2005, JOR 2005, 171 4.3.3.6
Hof Amsterdam (OK) 27 april 2005, JOR 2005, 181 1.3.3, 4.6.2
Hof Leeuwarden 27 juli 2005, JOR 2005, 237 3.2.2.3
Hof Amsterdam (OK) 17 augustus 2005, ARO 2005, 168 4.6.2
Hof ’s-Gravenhage 22 november 2005, in: HR 3 november 2006, 
LJN AY9711 4.4.3

Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2006, LJN AU9253 5.4.4, 6.5.3
Hof ’s-Hertogenbosch 6 januari 2006, LJN AU9261 6.5.3
Hof Amsterdam (OK) 18 januari 2006, JOR 2006, 46 1.3.3
Hof Amsterdam (OK) 16 februari 2006, ARO 2006, 47 4.6.2
Hof Amsterdam 9 maart 2006, JOR 2007, 28 (Panmo) 4.3.3.2, 4.3.3.3
Hof ’s-Gravenhage 27 april 2006, JOR 2006, 260 4.3.3.6, 4.3.3.7
Hof Arnhem 30 mei 2006, JOR 2006, 230 4.3.3.3
Hof ’s-Hertogenbosch 5 september 2006, JOR 2007, 84 3.2.2.3
Hof ’s-Gravenhage 26 september 2006, JOR 2006, 286 4.2.2, 4.3.3.2
Hof ’s-Hertogenbosch, 6 december 2006, LJN AX 2427, JIN 2006, 244 3.2.2.3
Hof Amsterdam (OK) 17 januari 2007, JOR 2007, 42 (Stork) 4.4.1
Hof Amsterdam 2 februari 2007, LJN BA0303 5.5.3
Hof Amsterdam (OK) 14 februari 2007, ARO 2007, 54 4.6.2
Hof Amsterdam 3 mei 2007, JOR 2007, 154, Ondernemingsrecht
2007, p. 331 4.4.3

Hof Amsterdam 27 juni 2007, NBStraf 2007, 343 (North West Airlines) 5.4.4
Hof Arnhem 16 oktober 2007, LJN BB5511, JOR 2007, 299 4.4.1
Hof Amsterdam (OK) 10 januari 2008, JOR 2008, 39 (PCM) inl., 1.3.3 
Hof ’s-Hertogenbosch 30 mei 2008, LJN BD5035 7.4
Hof Amsterdam (OK) 17 april 2008, JOR 2008, 157 (ABN AMRO) inl.

Rechtbank
Rb. Almelo 20 januari 1926, NJ 1926, 985 3.3.2.1
Rb. Haarlem, 4 februari 1936, NJ 1936, 338 3.2.2.2
Rb. ’s-Gravenhage 14 november 1938, NJ 1939, 306 3.3.2.1
Rb. Dordrecht 18 maart 1942, NJ 1942, 737 3.3.2.1
Rb. ’s-Gravenhage 17 juni 1946, NJ 1946, 571 3.3.2.1
Rb. Maastricht 10 februari 1947, NJ 1947, 530 3.3.2.1
Rb. Haarlem 30 december 1947, NJ 1948, 714 3.3.2.1
Rb. Leeuwarden 10 april 1952, NJ 1953, 159 3.3.2.1
Rb. ’s-Gravenhage 19 juli 1952, NJ 1953, 18 3.3.2.1
Rb. Maastricht 18 februari 1954, NJ 1954, 709 3.3.2.1  
Rb. Breda 16 september 1958, NJ 1959, 462 3.2.2.2
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Rb. Amsterdam 20 januari 1959, NJ 1959, 234 3.3.2.1
Rb. Rotterdam 6 januari 1970, NJ 1970, 245 3.2.2.2
Rb. ’s-Gravenhage 9 mei 1973, rolnr. 642 717, n.g., 
in: Huizink (Rechtspersonen), art. 139, aant. 8 (NV Arch) 4.4.2

Rb. Arnhem 11 juni 1980, SEW 1980, 644 5.7
Rb. Roermond 27 augustus 1981, NJ 1982, 612 3.2.2.2
Rb. Arnhem 10 september 1981, BIE 1983, 88 3.2.3.2
Rb. Utrecht (pres.) 11 februari 1986, BR 1986, p. 923 (Van Amersfoort) 3.2.3.3
Rb. Almelo 9 september 1986, M en R 1997, 46 5.5.3
Rb. Zwolle 15 april 1987, M en R 1987, 70 (Pijlman) 3.2.3.3
Rb. Roermond (pres.) 15 oktober 1987, KG 1987, 473 3.2.2.2
Rb. Leeuwarden 23 december 1987, NJ 1988, 981 (Ziekenhuis Sneek) 5.4.3, 5.5.2
Rb. Utrecht 17 februari 1988, TMA 1988, p. 88 3.2.3.3
Rb. ’s-Hertogenbosch 20 mei 1988, BR 1989, p. 280 (Van Wijngaarden) 3.2.3.3
Rb. Middelburg 14 september 1988, M en R 1989, 33 (De Schrijver c.s.) 3.2.3.3
Rb. Haarlem (pres.) 14 oktober 1988, BIE 1990, nr. 47 3.2.3.3, 3.5
Rb. Maastricht 31 augustus 1989, NJ 1989, 813 3.3.2.1
Rb. Groningen 10 november 1989, M en R 1990, 16 (Staat/Aagrunol 
en Bel) 3.2.3.3

Rb. ’s-Hertogenbosch 16 februari 1990, TMA 1991, p. 139 (Gerjo) 3.2.3.3
Rb. Breda 1 mei 1990, NJ 1990, 740 4.3.3.9
Rb. Breda 28 augustus 1990, TMA 1991, p. 74 (Van Strien) 3.2.3.3, 9.3.2.2
Rb. Arnhem 20 september 1990, M en R 1991, 13 (Staat/Wepewe 
en Peters) 3.2.3.3, 9.3.2.2

Rb. Amsterdam (pres.) 13 december 1990, KG 1991, 194 6.4
Rb. Utrecht (pres.) 1 oktober 1991, KG 1991, 375 3.2.2.2
Rb. Breda (pres.) 30 juni 1992, KG 1992, 265 3.2.2.2, 3.2.3.2
Rb. Maastricht 30 juli 1992, NJ 1993, 704 3.2.2.3, 3.2.3.3 
Rb. Rotterdam 4 december 1992, M en R 1993, 38 5.6.2
Rb. Almelo (pres.) 18 december 1992, KG 1993, 51, TVVS 1993, p. 132 3.2.2.3
Rb. Alkmaar 25 februari 1993, TMA 1993, p. 145 3.2.3.3
Rb. Zwolle 14 april 1993, TVVS 1993, p. 181 4.3.1
Rb. Haarlem 8 april 1994, KG 1994, 159 4.6.4
Rb. Haarlem 20 september 1994, KG 1994, 296 4.6.4
Rb. ’s-Hertogenbosch 10 maart 1995, TMA 1995, p. 89 (Galvani) 3.2.3.3
Rb. Zutphen (pres.) 18 juni 1995, TVVS 1996, p. 50 3.2.2.2
Rb. Middelburg 15 november 1995, nr. 12-039086/95, n.g.
(elektronisch te vinden op: Milieurecht Totaal, Plaza Kluwer RuG) 5.7

Rb. Amsterdam 20 december 1995, JAR 1996, 26 (Café de Zeilvaart) 3.2.2.3
Rb. ’s-Gravenhage (pres.) 26 januari 1996, JAR 1996, 58 (Ammerlaan) 3.2.3.2
Rb. ’s-Hertogenbosch 8 maart 1996 en 20 december 1996, n.g., 
TVVS 1997, p. 87 3.2.2.3

Rb. Utrecht 7 augustus 1996, JOR 1996, 98 4.3.3.2, 4.3.3.6
Rb. Amsterdam 28 augustus 1996, TVVS 1996, p. 287 4.4.3
Rb. Maastricht 12 november 1996, TVVS 1997, p. 87 (Kecofa) 3.2.2.2
Rb. Utrecht 20 november 1996, JOR 1997, 4 4.3.3.2
Rb. Utrecht 16 april 1997, JOR 1997, 54 4.3.3.5
Rb. Rotterdam 17 juni 1999, JOR 1999, 175 4.3.3.5
Rb. Amsterdam 10 juli 1997, NJ 1997, 697 5.7, 6.6
Rb. Arnhem 27 november 1997, JOR 1998, 27 4.3.3.7
Rb. Roermond 2 juli 1998, JOR 1998, 120 4.3.3.5
Rb. Utrecht 15 september 1998, NJ 1994, 558 4.6.4
Rb. Rotterdam 18 november 1998, JOR 2000, 189 (Van Dam/Tuinstra) 3.2.2.3

626

RECHTSPRAAKREGISTER



Rb. Assen 10 februari 1999, M en R 1999, 99 5.7, 6.6
Rb. Rotterdam 17 juni 1999, JOR 1999, 175 4.3.3.5
Rb. Utrecht 15 september 1999, NJKort 1999, 85 3.2.2.2
Rb. Amsterdam 12 juli 2000, JOR 2001, 175 (Dawn Meats) 3.2.2.2
Rb. Amsterdam 17 januari 2001, JOR 2001, 84 4.3.3.7
Rb. Zwolle 21 maart 2001, JOR 2001, 173 3.2.2.2
Rb. Zutphen 19 juni 2001, in: ABRvS 10 april 2002, AB 2002, 414 9.2.3
Rb. Almelo 11 juli 2001, JOR 2001, 201 4.3.3.2
Rb. Utrecht 1 augustus 2001, TMA 2001, p. 138 (’t Vertrouwen) 3.2.3.3
Rb. Amsterdam, 22 augustus 2001, JOR 2001, 212 3.2.2.2
Rb. Utrecht 10 oktober 2001, NJkort 2001, 55 3.2.3.2, 3.2.3.3
Rb. Utrecht 5 december 2001, NJ 2002, 95 (Mefigro) 4.3.3.5
Rb. Almelo, 2 april 2002, LJN AE0935 inl.
Rb. Rotterdam 15 juli 2002, AB 2003, 343, JB 2002, 289 (Zendpiraat)  7.2, 7.3.2, 8.2.3, 9.2.3
Rb. Almelo 13 november 2002, LJN AF0658 3.3.1
Rb. ’s-Gravenhage 14 mei 2003, JOR 2003, 215 (Info Opleiders BV) 3.2.2.3
Rb. Utrecht 9 juli 2003, LJN AH9535, NJ 2003, 669, AB 2003, 332
(Verdronken brandweerman) 5.5.2, 5.6.4, 6.5.2

Rb. Haarlem 18 juli 2003, NBStraf 2003, 304-306 6.4.2
Rb. Roermond 30 juli 2003, NJ 2003, 562 5.7, 6.6
Rb. Leeuwarden 16 oktober 2003, JAR 2003, 260 6.2.2
Rb. Amsterdam 17 december 2003, JOR 2004, 79 4.4.1
Rb. ’s-Gravenhage 24 december 2003, NJ 2004, 230 
(Omwonenden/Staat en Gemeente Enschede I) 2.5.2

Rb. ’s-Gravenhage 21 januari 2004, JOR 2004, 71 4.3.3.6
Rb. Arnhem 18 februari 2004, JOR 2004, 120 3.2.2.3
Rb. Utrecht 18 februari 2004, JOR 2004, 189 (Corio/W.) 3.2.2.3
Rb. Assen 9 maart 2004, LJN AO5157 6.4.1
Rb. Utrecht 10 maart 2004, JOR 2004, 152 3.2.2.3
Rb. Breda 31 maart 2004, JOR 2004, 130 4.2.2
Rb. Zwolle 31 maart 2004, JOR 2004, 191 (Wieberdink/Arnold) 3.2.2.3
Rb. Utrecht 12 mei 2004, JOR 2004, 192 4.2.1
Rb. Alkmaar 21 juli 2004, JOR 2004, 268 3.2.2.3
Rb. ’s-Gravenhage 28 juli 2004, JOR 2004, 319 4.2.2
Rb. Zutphen 27 oktober 2004, JOR 2005, 4 3.2.2.2, 4.3.3.3
Rb. Zwolle 17 november 2004, LJN AS3639, JIN 2005, 111 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.3.2
Rb. ’s-Hertogenbosch 18 januari 2005, Computerrecht 2005, 23 7.5.2
Rb. Rotterdam 31 januari 2005, LJN AS4414 (Beknelling baby) 5.4.2, 5.5.2
Rb. Arnhem 23 maart 2005, JIN 2005, 237 (Baan company I) 3.2.3.2, 4.4.1
Rb. Rotterdam 28 juni 2005, AB 2006, 24, JOR 2005, 214 8.4, 9.3.2.4
Rb. Utrecht 9 augustus 2005, LJN AU0980 7.2
Rb. Assen 2 november 2005, AB 2005, 434 (Lozing door waterschap) 5.5.3, 5.6.4
Rb. Arnhem 23 november 2005, JIN 2006, 23 (Baan company II) 3.2.3.2, 4.4.1
Rb. Amsterdam 28 december 2005, JOR 2006, 259 (Commodore) 4.3.3.5
Rb. Rotterdam 18 januari 2006, LJN AV3945 3.2.2.3
Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX3111, JOR 2006, 178 

(Boekhoudfraude Ahold) inl., 4.4.2, 6.4.2
Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX6429 6.4.2
Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX3979 6.4.2 
Rb. Amsterdam 22 mei 2006, LJN AX8990 6.4.2
Rb. Arnhem 31 mei 2006, LJN AY0530, JIN 2007, 24 4.2.1
Rb. Utrecht 14 juni 2006, LJN AX8734 4.3.3.9
Rb. Almelo (vzr.) 24 november 2006, JOR 2007, 85 4.2.2
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Rb. ’s-Gravenhage 13 december 2006, LJN AZ4247, NJ 2007, 197 
(Omwonenden/Staat en Gemeente Enschede II) 2.3.3, 2.4.1, 2.5.2 

Rb. Leeuwarden 8 maart 2007, LJN BA0200 (Brand Drachten) 5.4.4
Rb. Amsterdam 30 mei 2007, NBStraf 2007, 237 5.5.2
Rb. Rotterdam 6 juni 2007, AB 2007, 226 7.3.2
Rb. Groningen, 25 oktober 2007, LJN BB6505 5.4.4
Rb. Utrecht, 12 december 2007, JOR 2008, 10, JIN 2008, 147 (Ceteco) inl., 3.2.2.2, 4.3.3.3
Rb. Rotterdam 23 april 2008, LJN BD 2787 4.3.3.5

Kantonrechter
Ktr. Bergen op Zoom 19 december 1934, NJ 1935, 1427 3.3.2.1
Ktr. Amersfoort 8 mei 1985, Prg. 1985, 2378 3.2.2.2 
Ktr. Harderwijk 3 december 1986, Prg. 1987, 2618 3.2.2.2
Ktr. Assen 27 maart 2000, JM 2000, 125 3.3.2.1

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
ARRvS 23 augustus 1983, AB 1984, 17 (Kakkerlakken) 7.2
ARRvS (vz.) 24 februari 1984, AB 1984, 480 (Booy Clean) inl., 8.2.3, 9.3.1
ARRvS 7 juni 1985, AB 1986, 48 7.2 
AGRvS 11 september 1992, AB 1993, 208 7.5.1
ABRvS 25 september 1992, M en R 1993, 47 9.2.3
ARRvS (vz.) 9 februari 1994, BR 1994, p. 752 (Straatmeubilair 
Middelburg) 7.5.1

ABRvS 22 maart 1995, AB 1995, 538 (Susteren) 8.4, 9.5 
ABRvS 19 juni 1995, AB 1995, 582 (Geldrop) 7.2, 8.2.1
ABRvS 31 juli 1995, AB 1997, 16 7.2
ABRvS (vz.) 19 augustus 1996, AB 1997, 14 7.3.2
ABRvS 28 oktober 1996, AB 1997, 16 7.2
ABRvS (vz.) 19 november 1996, M en R 1997, 67 7.2 
ABRvS (vz.) 27 november 1996, M en R 1997, 68 7.2
ABRvS 28 april 1997, AB 1999, 43 7.2, 7.3.2, 8.2.2
ABRvS, 6 mei 1997, AB 1997, 220 (Van Vlodrop) 2.1, 2.5.1
ABRvS 11 juli 1997, AB 1998, 268, JOR 1997, 105 (Curator Alvat BV) 7.2, 8.2.2
ABRvS 2 februari 1998, AB 1998, 181 7.2
ABRvS 25 juni 1998, AB 1999, 44 7.3.2
ABRvS (vz.) 31 juli 1998, AB 1999, 45 (Givaudan) 7.3.2, 8.3, 9.2.3
ABRvS 30 oktober 1998, JB 1998, 262, AA 1999, p. 169 (Voorthuizen) 7.3.2
ABRvS 11 februari 2000, RAwb 2000, 83 7.2
ABRvS 16 mei 2000, AB 2000, 334 7.2
ABRvS (vz.) 20 juni 2000, KG 2000, 176 8.2.2
ABRvS 27 maart 2001, AB 2002, 102 (Teka Bandenrecycling) 8.2.3
ABRvS 1 juni 2001, AB 2001, 215 2.5.2
ABRvS 7 november 2001, AB 2002, 177 7.3.2, 9.2.3
ABRvS 10 april 2002, AB 2002, 414 9.3.2
ABRvS 17 april 2002, LJN AE1625, AB 2002, 253, JB 2002, 164 
(Gemeente Schouwen-Duiveland) 7.2, 7.5.2, 7.5.3
ABRvS 3 juli 2002, AB 2002, 311 7.3.2
ABRvS 17 juli 2002, AB 2003, 78 (Patio) 7.3.2 
ABRvS 4 september 2002, LJN AE7170 7.3.2, 8.2.3
ABRvS 24 maart 2004, AB 2004, 218 8.2.3
ABRvS 17 april 2004, LJN AE1625 7.4
ABRvS 30 juni 2004, JB 2004, 293 7.2
ABRvS 1 september 2004, AB 2005, 139 7.3.2
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ABRvS 10 november 2004, AB 2004, 457 (Utrechtse stadsnomaden) 7.5.1
ABRvS 21 september 2005, JB 2005, 292 7.2, 7.5.2
ABRvS 22 november 2006, AB 2007, 25 7.5.2, 8.4 
ABRvS 21 maart 2007, AB 2007, 296 7.3.2
ABRvS 26 september 2007, AB 2007, 401 7.4, 8.4
ABRvS 6 februari 2008, AB 2008, 104 7.3.1, 7.4
ABRvS 2 april 2008, JV 2008, 203 8.4
ABRvS 23 april 2008, JB 2008, 127, JV 2008, 249 7.3.2, 7.5.2, 7.5.4 

Centrale Raad van Beroep
CRvB 13 oktober 1993, VN 1993, 4032 4.3.3.2

College van Beroep voor het bedrijfsleven
CBB (vzr.) 8 april 2003, AB 2003, 247 8.3
CBB 26 juni 2008, LJN BD5340 7.3.2, 8.4, 8.6, 9.3.2.4
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Artikelenregister
(Verwezen wordt naar de paragraafnummers; inl. = inleiding)

Algemeen rijksambtenarenreglement (ARAR)
art. 66 1.3.4

Algemene nabestaandenwet
art. 39 lid 1 7.2

Algemene wet bestuursrecht (Awb)
art. 1:1 1.1, 1.2.1, 1.2.2
art. 1:2 1.2.2, 2.5.2
art. 1:3 1.1, 1.3.2
art. 1:5 1.3.2
art. 3:4 1.3.2
art. 5:11 inl.
art. 5:21 7.1
art. 5:22 7.2
art. 5:24 7.2
art. 5:25 7.1, 7.2, 7.3.2, 8.2.3
art. 5:32 7.1, 7.2, 8.3
art. 5:34 7.2, 8.2.2
art. 6:2 1.3.2
art. 7:1 1.3.2
art. 8:1-6 1.3.2
art. 8:72 1.3.2
art. 8:73 1.2.2, 1.3.2, 2.5.2, 3.3.3
art. 8:74 1.3.2
art. 8:75 1.3.2

Algemene wet bestuursrecht, Wetsvoorstel vierde tranche - (Awb-IV)
art. 1:1 lid 4 1.2.2, 1.3.2
art. 5.0.1 (5:1) inl., 4.6.4, 7.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.5.3, 7.6, 8.3, 8.4, 8.6, 9.2.3, 9.4.1, 9.5
art. 5.0.2 (5:2) 7.1, 7.2
art. 5.0.3 (5:3) 1.2.2
art. 5.0.4 (5:4) 7.2
art. 5.0.5 (5:5) 7.2
art. 5.0.6 (5:6) 7.2
art. 5.0.7 (5:7) 7.2
art. 5.0.11 (5:10a) 7.2
art. 5:21 7.2
art. 5.25 7.2
art. 5:31d 7.2
art. 5.4.1.1 (5:40) 7.1, 7.2, 8.1
art. 5.4.1.2 (5:41) 7.2, 7.4, 8.2.3
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art. 5.4.1.4 (5:43) 7.2
art. 5.4.1.7 (5:46) 7.2, 7.5.4
art. 5.4.2.6 (5:53) 7.2

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
art. 67f 7.4

Arbeidsbemiddelingswet 1930 (vervallen)
art. 6 3.3.2.1

Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit)
art. 3.16 7.3.1, 9.2.3
art. 3.17 7.5.2

Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbowet 1998)
art. 3 7.3.2
art. 4 6.2.2
art. 11 8.3
art. 16 7.5.2, 9.2.3
art. 32 5.4.4, 6.2.2
art. 33a 8.4, 9.2.2, 9.3.2.4

Arbeidsomstandighedenwet (vervallen)
art. 26 5.4.3

Arbeidstijdenwet (Artw)
art. 10:2 8.4, 9.3.2.4
art. 11:2 lid 2 6.2.2

Beschikking vangstbeperking andere vissoorten dan tong en schol 1978 
art. 2 5.4.2

Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998
art. 1 5.4.3
art. 5 5.4.3

Besluit tankstations milieubeheer (vervallen)
art. 3 6.2.2

Boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW)
art. 2:1 inl., 1.2.1, 1.2.2, 5.3.3
art. 2:2 inl., 1.2.2, 5.3.3
art. 2:3 inl., 1.2.1, 1.2.2, 5.3.3
art. 2:4 4.2.3, 4.7
art. 2:4a (oud) 4.3.1
art. 2:5 inl., 1.2.2, 4.2.3
art. 2:8 4.3.3.2, 4.6.3, 4.6.4
art. 2:9 1.3.3, 1.3.4, 3.2.2.3, 3.4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.3.3.2, 4.3.3.4, 4.3.3.9, 4.4.1,

4.4.2, 4.5.2
art. 2:10 3.2.2.2, 4.3.3.1, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 4.6.3
art. 2:11 4.3.1, 4.3.3.6 
art. 2:14 (oud) 4.3.3.6
art. 2:15 4.6.4
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art. 2:20 5.7
art. 2:23a lid 4 3.2.2.2
art. 2:64 lid 2 4.2.1, 4.2.3
art. 2:68 4.3.3.6
art. 2:69 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.5.2, 4.6.1, 4.7 
art. 2:85 4.6.3
art. 2:93 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.3.3.6, 4.7
art. 2:93a 4.2.2
art. 2:94 4.2.2
art. 94a 4.2.2
art. 2:95 4.5.1
art. 2:98 4.5.1
art. 2:98a 4.5.1
art. 2:98d 4.5.1
art. 2:101 1.3.3, 4.3.3.5, 4.4.2, 4.6.3  
art. 2:103 4.4.2
art. 2:105 4.4.2, 4.5.1
art. 2:107 lid 2 1.3.3
art. 2:120 lid 4 4.6.3
art. 2:129 1.2.3.2
art. 2:132 4.6.3
art. 2:134 1.3.3, 4.3.3.6, 4.6.3
art. 2:138 inl., 1.3.3, 1.3.4, 3.2.2.2, 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3.1-4, 4.3.3.6-9, 4.4.1, 4.5.2,

4.6.3, 4.7, 9.3.2.2
- lid 1 4.3.3.2, 4.3.3.5, 4.3.3.6
- lid 2 4.3.3.1, 4.3.3.5, 4.7
- lid 3 4.3.3.1, 4.3.3.4, 4.3.3.5
- lid 4 4.3.3.7
- lid 6 4.3.3.2, 4.3.3.6, 4.3.3.9
- lid 7 4.3.3.5, 4.3.3.6
- lid 8 4.3.3.9
- lid 9 4.3.3.8
art. 2:139 1.3.3, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.7, 9.3.2.2
art. 2:140 1.3.3, 4.3.3.6
art. 2:141 1.3.3, 4.6.3
art. 2:146 4.3.3.6
art. 2:149 4.3.3.6, 4.4.1, 4.6.3, 9.3.2.2
art. 2:150 4.1, 4.4.1, 4.2.2, 4.7, 9.3.2.2
art. 2:151 1.2.3.2, 4.3.3.6
art. 2:153 1.3.3
art. 2:161 1.3.3, 4.1, 4.6.4
art. 2:162 1.3.3, 4.6.3
art. 2:164 1.3.3
art. 2:175 lid 2 4.2.1, 4.2.3
art. 2:178 lid 2 4.2.2
art. 2:179 4.3.3.6
art. 2:180 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.5.2, 4.6.1, 4.7
art. 2:194 4.6.3
art. 2:203 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3.3.6, 4.7
art. 2:203a 4.2.2, 4.5.2
art. 2:204 4.2.2
art. 2:204a 4.2.2, 4.5.2
art. 2:204c 4.5.2
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art. 2:207 4.5.1, 4.5.2
art. 2:207a 4.5.1
art. 2:207c 4.5.2
art. 2:207d 4.5.1
art. 2:208 4.5.2
art. 2:210 1.3.3, 4.3.3.5, 4.6.3
art. 2:216 4.5.1, 4.5.2
art. 2:217 lid 2 1.3.3
art. 2:230 lid 4 4.6.3
art. 2:239 1.2.3.2
art. 2:240 lid 2 3.2.2.2
art. 2:242 4.6.3
art. 2:244 1.3.3, 4.3.3.6, 4.6.3
art. 2:246 3.2.2.2
art. 2:248 inl., 1.3.3, 1.3.4, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 4.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.3.3.1-4, 4.3.3.6-9,

4.4.1, 4.5.2, 4.6.3, 4.7, 9.3.2.2
- lid 1 4.3.3.2, 4.3.3.5, 4.3.3.6 
- lid 2 4.3.3.1, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 4.7
- lid 3 4.3.3.1, 4.3.3.4, 4.3.3.5
- lid 4 4.3.3.7
- lid 6 4.3.3.2, 4.3.3.6, 4.3.3.9
- lid 7 4.3.3.5, 4.3.3.6, 9.3.2.5
- lid 8 4.3.3.9
- lid 9 4.3.3.8
art. 2:249 1.3.3, 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.7, 9.3.3.2.2
art. 2:250 1.3.3, 4.3.3.6
art. 2:251 1.3.3, 4.6.3
art. 2:256 4.3.3.6
art. 2:259 4.3.3.6, 9.3.2.2
art. 2:260 4.1, 4.4.1, 4.4.2, 4.7, 9.3.2.2
art. 2:261 1.2.3.2, 4.3.3.6
art. 2:263 1.3.3
art. 2:271 1.3.3, 4.1, 4.6.4
art. 2:272 1.3.3, 4.6.3
art. 2:274 1.3.3
art. 2:344 1.3.3, 4.6.1
art. 2:345 1.3.3
art. 2:349a inl., 1.3.3, 1.3.5, 4.6.2
art. 2:350 1.3.3
art. 2:354 1.3.3
art. 2:355 1.3.3, 4.4.1, 4.6.2
art. 2:356 inl., 1.3.3, 1.3.5, 4.1, 4.6.2, 4.7
art. 2:391 lid 5 4.4.1
art. 2:392 4.3.3.5
art. 2:393 lid 8 4.6.4
art. 2:394 4.3.3.1, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 4.2.2, 4.6.1, 4.6.3, 4.6.4, 4.7
art. 2:447 4.1, 4.6.4
art. 2:451 4.6.4

Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW)
art. 3:45 4.3.3.8
art. 3:70 4.2.3
art. 3:277 3.2.2.2
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art. 3:296 1.3.5
art. 3:299 inl., 1.3.5
art. 3:300 4.6.4

Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW)
art. 6:2 4.2.2
art. 6:74 1.3.3
art. 6:95 2.2
art. 6:98 2.2, 3.3.2.1
art. 6:101 2.5.2, 2.5.3, 4.4.2 
art. 6:162 inl., 1.2.3.3, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.1, 2.2, 2.5.1, 3.2.2.2, 3.2.3.2, 3.3.2.1-4,

3.3.3, 3.4.2, 4.1, 4.2.3, 4.3.3.2, 4.3.3.9, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.5.2 
- lid 3 2.2, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 3.2.3.2, 3.3.2.4, 3.6, 9.2.3, 9.2.4
art. 6:163 2.2, 2.5.3, 3.2.3.2
art. 6:165 2.2
art. 6:168 3.5
art. 6:170 inl., 2.1, 2.2, 2.3.2, 2.4.2, 3.4.1, 3.4.2, 3.6, 9.5
art. 6:194 3.2.3.2, 4.4.1, 4.4.3 
art. 6:195 4.4.3

Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW)
art. 7:658 1.3.4, 3.4.2
art. 7:661 1.3.4, 3.4.2, 9.5
art. 7:678 1.3.4
art. 7:685 1.3.4

Boek 7A Burgerlijk Wetboek (BW) 
art. 7A:1584 (oud) 6.2.2

Code Tabaksblat (Stcrt. 2004, 250)
II.1.4 4.4.2
V.1.1 4.4.2
V.1.3 4.4.2

Coördinatiewet Sociale Verzekering (vervallen)
art. 16d 4.3.2

Eerste EG-Richtlijn
art. 11 4.2.3

EG-Verdrag
art. 49 7.3.2

Europees Verdrag Rechten van de Mens (EVRM)
art. 1, 1e protocol 4.3.3.9
art. 2 2.5.2, 5.6.4, 9.4.1
art. 3 6.5.2
art. 6 1.3.2, 1.3.5, 7.2, 7.4, 8.2.3, 9.2.4
art. 7 7.2
art. 13 2.5.2
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Faillissementswet (Fw)
art. 23 7.2
art. 42 4.3.1, 4.3.3.9
art. 43 4.3.1, 4.3.3.9
art. 47 3.2.2.2, 4.3.3.9
art. 68 3.2.2.2
art. 98 8.2.2

Gemeentewet (Gemw)
art. 22 3.3.2.3
art. 49 1.3.2
art. 57 3.3.2.3
art. 125 7.2
art. 169 1.3.2
art. 201 1.3.4
art. 201 (oud) 1.3.4
art. 209h (oud) 5.6.2, 5.6.3
art. 210 1.3.4, 3.3.2.3
art. 259 1.3.2

Grondwet (Gw)
art. 16 5.2
art. 42 lid 2 1.3.2
art. 71 3.3.2.3, 9.3.2.2
art. 112 1.2.3.3, 2.5.2
art. 119 5.6.6, 6.5.2
art. 132 1.3.2
art. 134 1.2.1

Handelsregisterwet 1996 (Hregw)
art. 28 4.2.2

Handvest van de Verenigde Naties (Handvest VN)
art. 2 lid 4 3.3.2.1

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR)
art. 15 7.2

Interimwet bodemsanering (IBS) (vervallen)
art. 21 3.2.3.3

Invorderingswet 1990 (IW 1990)
art. 36 3.2.2.1, 4.3.2, 4.3.3.2
art. 36a 4.3.2

Loodsenwet 
art. 45f 8.4, 9.3.2.4
art. 45g 9.3.2.4
art. 45h 9.3.2.4

Mededingingswet (Mw)
art. 6 lid 1 8.2.2
art. 24 lid 1 8.2.2
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art. 56 7.2, 7.3.2, 8.2.2
- lid 4 8.2.2, 8.4, 9.3.2.4
- lid 4 (oud) 8.2.2

Mijnreglement Continentaal plat (vervallen)
art. 49a 5.4.2

Provinciewet (Provw) 
art. 22 3.3.2.3
art. 49 1.3.2
art. 57 3.3.2.3
art. 122 7.2 
art. 167 1.3.2
art. 205 1.3.4
art. 205 (oud) 1.3.4
art. 214 1.3.4, 3.3.2.3
art. 253 1.3.2

Regeling technische maatregelen 2000
art. 3 lid 1 onder f 5.4.4

Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen (RSEGH)
art. 2 5.4.4

Spoorwegwet
art. 76 8.4, 9.3.2.4

Telecommunicatiewet (TCOMW)
art. 10.16 8.2.3 

Tijdelijk Persbesluit (vervallen)
art. 16 3.3.2.1, 3.3.2.2

Visserijwet 1963
art. 3a lid 1 5.4.4

Vogelwet 1936 (vervallen)
art. 8 5.6.2

Voorontwerp Insolventiewet 2007
art. 3.2.8 3.2.2.2, 4.3.3.9
art. 3.2.9 3.2.2.2, 4.3.3.9
art. 8.1 3.2.2.2
art. 8.2 4.3.3.1

Voorontwerp Bestuur en Toezicht 2008
art. 2:9 4.3.3.2

Warenwet 
art. 32a 7.2, 7.3.2, 8.2.2
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Waterschapswet 
art. 1 lid 2 5.6.2
art. 41 1.3.2
art. 61 7.2
art. 89 1.3.2

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)
art. 6 6.3

Wegenwet 
art. 15 lid 1 7.5.2

Wet administratieve handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)
art. 1 7.5.2
art. 2 7.5.2
art. 5 7.5.2

Wet arbeid buitenlandse werknemers (vervallen)
art. 5 lid 1 6.4.2

Wet arbeid vreemdelingen (WAV)
art. 1 lid 1 sub b 7.3.2, 9.2.2
art. 2 lid 1 7.3.2, 7.5.2, 9.2.2
art. 15 7.3.2
art. 18a 8.4, 9.2.2, 9.3.2.4

Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
art. 66 7.2, 7.5.2
art. 79 lid 1 7.2, 7.5.2

Wet bodembescherming (Wbb)
art. 75 3.2.3.3

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
art. 150 3.2.2.2, 4.5.2
art. 611a 2.2
art. 1002 (oud) 4.1

Wetboek van Koophandel (WvK)
art. 40 (oud) 4.2.1
art. 294 (oud) 4.3.3.2

Wetboek van Strafrecht (Sr)
art. 1 5.2, 7.2
art. 14c 5.7
art. 23 lid 7 5.7
art. 28 5.7, 6.6
art. 33 5.7
art. 33a 5.7
art. 36 5.7
art. 36a inl.
art. 36b-e inl., 5.7 
art. 36f inl., 1.3.5, 5.7, 6.6
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art. 37-37a 3.3.2.1
art. 40 5.6.3
art. 42 5.6.3, 5.6.5, 6.5.2, 6.5.3, 7.3.2
art. 43 6.5.2
art. 45 6.1, 6.3
art. 46 6.1, 6.3
art. 46a 6.1, 6.3, 6.4.2
art. 46b 6.3
art. 47 6.1, 6.3, 6.4.1, 6.4.2
art. 48 6.1, 6.3
art. 50 6.3
art. 50a (oud) 5.1, 5.3.1, 6.4.1 
art. 51 inl., 1.2.2, 1.3.5, 3.2.3.1, 4.3.3.6, 4.6.4, 5.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.1-4,

5.5.2, 5.6.1-3, 5.6.5-7, 5.7, 5.8, 6.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1-3, 6.6, 6.7,
7.3.1, 7.3.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2.3,
9.3.2.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.5

- lid 2 5.6.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.2, 6.7, 7.3.2, 9.3.2.3
- lid 3 1.2.2, 5.3.3, 6.2.2, 7.3.1
art. 51 (oud) 5.3.1, 6.4.1
art. 68 6.4.1
art. 74 5.7
art. 91 5.7
art. 134bis (oud) 6.1
art. 140 6.3
art. 141 6.3
art. 158 5.6.4, 6.4.2
art. 158 (oud) 5.5.2, 6.4.2
art. 172 5.6.5
art. 173b 6.4.2
art. 225 4.4.1, 6.2.1, 6.4.2
art. 294 6.3
art. 307 5.6.4, 6.3
art. 308 5.6.4
art. 311 lid 4 6.3
art. 336 inl., 4.4.1, 6.1
art. 341 6.4.2
art. 342 inl., 5.3.1, 6.1
art. 343 4.3.3.9
art. 355 3.3.2.3
art. 356 3.3.2.3
art. 362 5.3.2
art. 417bis 6.3
art. 419 6.2.1
art. 429quater 5.4.2

Wetboek van Strafvordering (Sv)
art. 12 5.6.4, 5.6.5, 6.5.2
art. 13a 6.5.2
art. 50 lid 2 3.3.2.1
art. 167 5.6.3
art. 242 5.6.3
art. 244 lid 3 5.7
art. 262 5.6.4
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art. 349 5.2
art. 350 5.2
art. 483-485 5.6.6, 6.5.2

Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
art. 2 lid 1 1.2.1

Wet handhaving consumentenbescherming 
art. 2.7 9.3.2.4

Wet informatie uitwisseling ondergrondse netten
art. 26 9.3.2.4

Wet luchtvaart 
art. 11.21 8.4, 9.3.2.4

Wet marktordening gezondheidszorg 
art. 90 lid 1 sub b 9.3.2.4

Wet milieubeheer (Wm)
art. 8.1 7.3.2, 8.2.2
art. 8.20 7.3.2, 8.2.2, 9.2.3
art. 8.44 lid 1 5.4.4
art. 10.16a (oud) 5.6.4
art. 18.1 7.2, 7.3.1, 8.1, 8.3, 9.3.2.4

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 
art. 91 2.4.1

Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) 
art. 66 1.2.1

Wet op de economische delicten (WED)
art. 1 sub 3 6.2.2
art. 1 sub 4 4.2.2
art. 1a sub 1 5.4.4
art. 6 6.6
art. 7 5.7, 6.6
art. 8 inl., 1.3.5, 5.7, 6.6
art. 11 5.7
art. 15 (oud) 5.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.5.2, 5.6.1, 5.8, 6.2.2, 6.4.1, 9.2.2
art. 28 inl., 1.3.5, 5.7, 6.6
art. 29 inl., 1.3.5, 5.7, 6.6
art. 33 5.7, 6.6
art. 36 5.7

Wet op de ministeriële verantwoordelijkheid (Wmv)
art. 36 3.3.2.3
art. 37 3.3.2.3
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Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968)
art. 7 lid 4 3.2.2.3 

Wet op de ondernemingsraden (WOR)
art. 23 1.3.3
art. 24 1.3.3
art. 31 1.3.3

Wet op de rechterlijke organisatie (Wet RO)
art. 5 5.6.3
art. 76 3.3.2.3, 6.5.2
art. 81 3.2.2.2, 3.2.2.3, 4.4.3, 4.5.2

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet VPB 1969)
art. 23a 4.3.2

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)
art. 1.8 lid 2 1.2.1
art. 1.13 lid 2 1.2.1

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)
art. 42 3.3.2.1

Wetsvoorstel opheffing strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen
en hun leidinggevers (initiatiefwetsvoorstel)
art. 42 lid 2 5.6.5, 6.5.3
art. 51 lid 3 5.6.5

Wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering van het bv-recht
art. 216 4.5.2

Wet toezicht kredietwezen 1992 (vervallen)
art. 6 lid 1 8.4, 9.3.2.4
art. 82 6.6, 8.4, 9.3.2.4

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
art. 1 5.4.2, 5.6.4, 6.2.2, 7.3.2, 8.2.2, 8.2.3
art. 24 (oud) 8.2.3
art. 28 (oud) 8.2.3
art. 29 8.2.3
art. 29 (oud) 8.2.3

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf 2000)
art. 23 4.3.2

Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank
art. 2 1.2.1

Woningwet (Wonw)
art. 40 7.3.2
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Ziekenfondswet (Zfw)
art. 83c 2.4.1

Ziektewet (Zw)
art. 52b 2.4.1

Zorgverzekeringswet
art. 101 7.2, 8.3, 8.4, 9.3.2.4
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Trefwoordenregister
(Verwezen wordt naar de paragraafnummers; inl. = inleiding)

Aansprakelijkheid
– collectieve 3.2.2.2, 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.4.2,

4.7, 9.3.2.2, 9.3.2.5
– en oprichting van de BV/NV 4.2.1, 4.2.2, 9.3.2.2
– en taakverdeling 3.2.3.3, 4.3.3.4, 4.4.2, 4.7, 6.4.2,

9.3.2.5
– in geval van nietige rechtspersoon 4.2.3
– interne 1.3.4, 3.2.2.3, 4.3.3.2, 4.5.2
– kwalitatieve (art. 6:170 BW) 2.1, 3.4.2
– opdracht- en feitelijke leidinggevers: zie Opdracht of 

feitelijke leiding geven
– primaire en secundaire: zie Secundair(e) daderschap 

(aansprakelijkheid)
– rechtspersoon: zie aldaar
– strafrechtelijke, voorwaarden voor vestiging 5.2 
– uit onrechtmatige daad: zie Aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad
– zijdelingse/afgeleide inl., 9.1 

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad
– bestuurders NV/BV voor onderschikten 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.3.3, 9.3.2.2
– betalingsonwil 3.2.2.3, 3.2.2.4
– bewerkstelligen/toelaten niet-nakoming verplichtingen 

rechtspersoon 3.2.2.3, 3.2.2.4
– causaal verband 2.2
– disculpatie: zie Disculpatie(gronden)
– en formele rechtskracht: zie aldaar
– feitelijke bestuurder NV/BV 3.2.2.2, 3.2.2.4
– functionarissen publiekrechtelijke rechtspersonen 3.3
– functionarissen privaatrechtelijke rechtspersonen bij 

onrechtmatige daad rechtspersoon 3.2.3
– maatschappelijke betamelijkheid/zorgvuldigheid 2.2, 2.5.3, 3.2.2.3, 3.2.3.2,

3.2.3.3, 3.3.2.1, 3.3.2.4, 9.3.2.2
– medebestuurder NV/BV 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.3.3, 9.3.2.2
– milieuverontreiniging 3.2.3.3
– misbruik faillissementsaanvraag: zie aldaar
– nalaten/leidinggeven inl., 3.2.2.2, 3.2.3.3, 3.2.3.4,

3.3.2.2, 3.6, 9.3.2.2 
– onrechtmatigheidcategorieën 2.2
– overheid: zie Onrechtmatige overheidsdaad
– politieke ambtsdragers 3.3.2.3, 9.3.2.2
– rechtspersoon: zie Daderschap
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– relativiteitsvereiste 2.2, 2.5.3
– schending subjectief recht 2.2, 3.2.3.2
– schending wettelijke plicht 2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.3.2
– schuld: zie Toerekening
– secundaire aansprakelijkheid: zie Secundair(e) daderschap 

(aansprakelijkheid)
– selectieve (wan)betaling 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4
– toerekening krachtens de verkeersopvattingen (art. 6:162 

lid 3 BW): zie Toerekening
– vermogensonttrekking 3.2.2.3, 3.2.2.4
– verwijtbaarheid: zie aldaar
– voortzetten verliesgevende activiteiten 3.2.2.2, 3.2.2.4, 4.3.3.3
– voorwaarden voor vestiging 2.2
– vorderingsrecht curator 3.2.2.2
– wetenschap van benadeling 3.2.2.1-3, 3.2.3.2-3, 3.3.2.1,

3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.4.2, 4.3.3.2,
9.3.2.2, 9.3.2.5

Aanvaardingscriterium: zie IJzerdraadcriteria

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur 2.5.3, 9.4.1

Baat (criterium) 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 9.2.3

Beklamelnorm 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.4

Beoordelings- en beleidsvrijheid 2.5.1, 2.5.3, 5.6.3, 7.2, 7.5.4,
8.5, 9.4.1, 9.4.2, 9.5

Beschikkingscriterium: zie IJzerdraadcriteria

Bestuurlijke en politieke controle 1.3.2, 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.7,
6.5.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.5

Bestuurlijke sancties
– begrip overtreder 7.2, 7.5.3, 8.3, 8.4, 9.5
– beleidsvrijheid 7.2, 7.5.4, 7.6, 8.5, 9.4.1
– bestuurlijke boete inl., 1.3.5, 7.1, 7.2, 7.5.1, 8.1,

8.2.3, 9.2.2, 9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.5
– bestuursdwang inl., 1.3.5, 4.6.4, 4.7, 7.1, 7.2,

7.5.1, 8.1, 8.2.3, 9.3.2.4, 9.5
– gedogen/handhavingsplicht 7.2
– last onder dwangsom inl., 1.3.5, 4.6.4, 4.7, 7.1, 7.2,

7.5.1, 8.1, 9.3.2.4, 9.5
– legaliteitsbeginsel 7.2, 8.3, 8.4, 8.6, 9.3.2.4
– rechtspersoon als overtreder: zie Daderschap
– samenloop 7.2
– vierde tranche Awb 7.1, 7.2, 7.5.3, 7.5.4, 8.3, 8.4,

8.5, 9.2.3, 9.3.2.4, 9.4.1
– voorwaarden voor opleggen 7.2, 8.2.3

Bestuurlijk toezicht: zie Bestuurlijke en politieke controle
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Bestuursrechtelijke rechtsbescherming 1.3.2

Betalingsonwil: zie Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Code Tabaksblat 4.4.1, 4.4.2, 9.3.2.2

Commissie Roelvink inl., 5.6.5, 5.7, 6.5.3, 7.5.3, 7.5.4

Daderschap
– criteria daderschap/overtrederschap rechtspersonen, 

bestuursrecht 7.3, 9.2.3
– criteria daderschap rechtspersonen, strafrecht 5.4, 9.2.3, 9.5
– criteria daderschap publiekrechtelijke rechtspersonen, 

strafrecht 5.4.4
– criteria onrechtmatige daad rechtspersonen 2.3, 9.2.3, 9.5
– grondslag daderschap rechtspersoon, strafrecht 5.4.3, 9.2.3
– opgevat als delictsgedraging 5.2, 9.2.1

Deelneming
– accessoriteit 6.3
– door rechtspersoon 5.4.4
– en opzeteis 6.3
– medeplegen: zie Medeplegen
– doen plegen 6.3
– uitlokking 6.3
– medeplichtigheid 6.3

Derde misbruikwet: zie Kennelijk onbehoorlijk bestuur

Disculpatie(gronden) 3.2.2.2, 4.3.3.2, 4.3.3.4, 4.3.3.5,
4.4.2, 4.5.2, 9.3.2.2, 9.3.2.5

Doen plegen: zie Deelneming

Eenheid van onderneming 2.3.1, 2.3.2

Enquêterecht inl., 1.3.3, 4.3.3.2, 4.6.2, 4.7, 9.5

Formele rechtskracht
– beginsel van formele rechtskracht 2.5.1, 2.5.2, 3.3.3, 9.4.1, 9.4.2,

9.5
– oneigenlijke formele rechtskracht 2.5.2

Functioneel daderschap
– bij publiekrechtelijke rechtspersonen 6.2.2
– en fysiek handelingsbegrip 5.3.1, 6.2.1, 6.7
– grondslag 6.2.1
– in het strafrecht 5.2, 5.3.1, 5.4.4, 6.1, 6.2, 6.7,

9.3.2.3
– in het privaatrecht 2.3.1, 3.4.2
– onderscheid met opdracht en feitelijke leiding geven 6.2.2, 6.4.2, 6.5.2, 8.2.3, 9.3.2.3
– plegen en functioneel plegen in het bestuursrecht 7.3.2, 8.2, 8.6, 9.2.2, 9.2.3,

9.3.2.4

645

TREFWOORDENREGISTER



Gebod/verbod aan leidinggevende functionarissen, 
opleggen van - 3.5, 3.6, 9.5

Herstelmaatregelen/sancties
– bestuursrecht inl., 1.3.5, 7.2, 8.2.3, 9.5
– privaatrecht inl., 1.3.5, 3.5, 3.6, 9.5
– strafrecht inl., 1.3.5, 5.7, 6.6, 9.5
– vennootschapsrecht inl., 1.3.5, 4.1, 4.6, 4.7, 9.5

IJzerdraadcriteria 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.2.2, 7.3.2,
7.6, 8.2.3, 8.6, 9.2.3, 9.3.2.3, 9.5

Immuniteit(sleer), bestuursrecht
– overheden 7.5, 9.4.1, 9.5
– opdracht- en feitelijke leidinggevers 8.5, 8.6, 9.4.2, 9.5
– wetsvoorstel Awb-IV 7.5.3, 8.5, 9.4.1

Immuniteit(sleer), privaatrecht 
– ambtenaren 3.4.3
– door het beginsel van formele rechtskracht 2.5.2, 3.3.3, 9.4.1, 9.4.2, 9.5
– politieke ambtsdragers 3.3.2.3

Immuniteit(sleer), strafrecht
– advies Commissie Roelvink: zie Commissie Roelvink
– argumenten voor en tegen 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 5.7, 9.5
– decentrale overheden 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5,

5.6.6, 5.7, 9.4.1
– opdracht- en feitelijke leidinggevers inl., 6.5.1, 6.5.2, 6.5., 9.4.2, 9.5
– opheffing immuniteit, concept-wetsvoorstel 5.6.5, 5.7, 6.5.3, 6.7, 8.5, 9.4.2
– opheffing immuniteit, initiatiefwetsvoorstel 5.6.5, 5.6.7, 5.8, 6.5.3, 6.7,

7.5.1, 7.5.3, 8.5, 9.4.1, 9.4.2, 9.5
– staat 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5,

5.6.6, 5.7, 9.4.1 

Informatiemanagement 2.4.2, 6.4.2, 9.3.2.3

Insolventiewet, voorontwerp 3.2.2.2

Interne aansprakelijkheid: zie Aansprakelijkheid

Interne rechtsvergelijking inl., hoofdstuk 9

Kapitaalbescherming
– huidig recht 4.5.1
– wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht 4.5.2, 9.5

Kennelijk onbehoorlijk bestuur (3e misbruikwet) 
– aansprakelijkheid wegens inl., 3.2.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 9.3.2.2 
– aard van de aansprakelijkheid 4.3.3.1
– administratie en/of publicatieverplichtingen 4.3.3.5, 4.3.3.6
– belangrijke oorzaak van het faillissement 4.3.3.3
– commissarissen 4.3.3.6
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– daden van bestuur 4.3.3.6
– disculpatiegronden 4.3.3.4, 4.3.3.5, 9.3.2.2
– feitelijke bestuurders/(mede-)beleidsbepalers 4.3.3.6
– gewezen bestuurders 4.3.3.6
– indirecte (tweedegraads) bestuurders 4.3.3.6
– kring van aansprakelijke personen 4.3.3.6
– matiging aansprakelijkheid 4.3.3.7
– norm van kennelijk onbehoorlijk bestuur 4.3.3.2
– omvang aansprakelijkheid/gehele tekort 4.3.3.7
– oprichters 4.3.3.6
– pauliana, art. 2:248 (138) lid 9 BW 4.3.3.8
– samenloop 4.3.3.9, 4.5.2
– wettelijke vermoedens 4.3.3.1, 4.3.3.5, 4.3.3.6, 4.7,

9.3.2.2

Kwaliteitsbepalingen/delicten 5.3.1, 5.3.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.2.1,
6.4.2, 7.3.2, 8.2.2, 8.3, 8.6,
9.3.2.4

Leidinggevenden
– begrip 1.2.3.2
– aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: zie aldaar
– opdracht- en feitelijke leidinggevers: zie Opdracht of 

feitelijke leiding geven 

Maatschappelijk verkeerscriterium
– ontwikkeling 2.3.1, 9.2.2
– toepassing bij privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 

rechtspersonen 2.3.2
– toepassing, gezichtspunten 2.3.2, 9.2.3. 9.5
– toepassing in het strafrecht 5.4.2, 5.4.3
– toepassingsbereik 2.3.3

Maatschappelijke betamelijkheid/zorgvuldigheid: 
zie Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Medeplegen
– bestuursrecht 7.2, 8.3, 8.6
– strafrecht 6.3
– Wetsvoorstel Awb-IV 8.3, 8.6

Medeplichtigheid: zie Deelneming

Meldingsplicht: zie Tweede misbruikwet 

Misbruik faillissementsaanvraag 3.2.2.3, 3.2.3.2

Misleiding
– door financiële verslaglegging/balansaansprakelijkheid 4.4.1, 4.4.2, 9.3.2.2
– misleidend prospectus 4.4.1, 4.4.3

Normadressaat(schap) 5.3.2, 6.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 8.2.1,
8.2.2, 9.3.2.4
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Normale bedrijfsvoering (criterium) 2.3.2, 5.3.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4,
6.2.2, 9.2.3, 9.3.3

Omissiedelicten 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 6.2.2, 9.2.2

Onrechtmatige daad: zie Aansprakelijkheid uit onrechtmatige 
daad

Onrechtmatige overheidsdaad 2.5.1-3, 9.4.1, 9.5

Opdracht of feitelijke leiding geven 
– door een rechtspersoon 6.4.2, 7.3.2
– grondslag 6.4.1
– in het bestuursrecht 7.3.2, 8.1, 8.2.3, 8.4, 8.5,

9.3.2.4, 9.3.2.5, 9.4.2, 9.5 
– in het privaatrecht 3.2.3.3
– in het strafrecht 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.2, 9.3.2.3,

9.3.2.5, 9.4.2, 9.5
– strafvorderingsbeleid OM 6.4.2, 6.5.3, 9.5

Opportuniteitsbeginsel 5.6.3, 5.6.5, 5.6.6, 6.5.3, 9.5

Oprichting: zie Aansprakelijkheid

Opzet of bewuste roekeloosheid
– criterium voor persoonlijke aansprakelijkheid? 3.2.3.2, 3.3.2.1, 3.4.2, 4.3.3.2,

9.5
– bewuste roekeloosheid 3.2.2.2
– opzet of schuld rechtspersonen: zie Rechtspersoon
– toerekening van opzet aan natuurlijke persoon 6.2.2, 6.7, 8.2.3, 9.3.3
– voorwaardelijk opzet 3.2.3.3, 5.4.4, 6.2.2, 6.4.2,

9.3.2.3, 9.3.2.5, 9.5

Orgaancriterium 2.3.1, 5.4.2, 9.2.2

Persoonlijke aansprakelijkheid
– redenen voor – inl., 9.5
– versus aansprakelijkheid van de rechtspersoon 3.3.2.1, 3.3.2.4, 6.2.2, 6.7, 9.3.3,

9.5
– rechtstreeks en secundair daderschap: zie Secundair(e) 

daderschap (aansprakelijkheid)
– onderscheid handelen en nalaten/leidinggeven inl., 3.2.3.1, 3.3.2.2, 9.3.2.1
– uit onrechtmatige daad: zie Aansprakelijkheid uit 

onrechtmatige daad

Plegen: zie functioneel daderschap  

Politieke controle: zie Bestuurlijke en politieke controle

Profijtbeginsel 2.3.1, 2.3.2
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Rechtspersoon
– aansprakelijkheid, historische ontwikkeling 2.3.1, 5.3.1, 9.2.2
– onderscheid tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke 1.2.1, 1.2.3.1
– erkenning strafrechtelijke aansprakelijkheid 5.1, 5.3.1, 9.2.2
– daderschap: zie aldaar
– kwalitatieve aansprakelijkheid, onrechtmatige daad 2.1, 2.3.2
– opzet en schuld, strafrecht 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, 9.2.3, 9.2.4,

9.3.3
– opzet en schuld, bestuursrecht 7.4, 9.2.4, 9.3.3
– wetenschap en schuld, privaatrecht 2.4.1, 2.4.2, 9.2.4

Rechtssubjectiviteit
– bestuursrechtelijke 1.2.2, 1.2.3.3
– privaatrechtelijke 1.2.2
– strafrechtelijke 1.2.2, 5.3.1, 5.3.3

Rechtvaardigingsgronden 2.2, 3.2.2.3, 5.2, 5.5.3, 5.6.3,
5.6.5, 7.5.4, 7.6, 8.5, 9.4.1, 9.5

Redelijke toerekening, criterium van de - 5.4.3, 5.4.4, 5.5.2, 5.8, 6.2.2,
7.3.2, 7.6, 9.2.2, 9.2.3, 9.5 

Relativiteit (beginsel) 2.2, 2.5.3

Sancties en maatregelen 
– bestuursrecht: zie Bestuurlijke sancties
– privaatrecht 1.3.5, 3.5, 4.6
– strafrecht 1.3.5, 5.7, 6.6
– herstelsancties: zie Herstelmaatregelen/sancties

Secundair(e) daderschap (aansprakelijkheid)
– bestuursrecht: zie Opdracht of feitelijke leiding geven
– privaatrecht 3.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3,

3.3.2.1, 3.3.2.2, 3.3.2.4, 3.4.2,
3.6, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 9.3.2.2,
9.3.2.5, 9.4.2, 9.5

– strafrecht: zie Opdracht of feitelijke leiding geven
– onderscheid met rechtstreeks/primair daderschap inl., 3.2.1, 3.2.3.1, 3.2.3.2,

3.3.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 4.4.2, 4.4.3,
6.4.2, 7.3.2, 8.2.3, 9.3.1, 9.3.2.2,
9.3.2.5, 9.4.2, 9.5

Sfeer van de rechtspersoon
– oriëntatiepunt 5.4.3, 5.4.4, 9.2.3
– criterium van art. 15 (oud) lid 2 WED 5.4.2, 5.4.4 

Strafuitsluitingsgronden 5.2, 5.5.3, 6.5.3, 9.5

Toerekening
– criterium van de redelijke toerekening, strafrecht: 

zie Redelijke toerekening 
– en niet-individualiseerbaar menselijk handelen 2.3.2, 5.4.2, 5.4.3, 9.2.3
– en (normale) bedrijfsvoering: zie Normale bedrijfsvoering
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– en vereenzelviging 2.3.1
– krachtens verkeersopvattingen (art. 6:162 lid 3 BW) 2.2, 2.4.2, 3.2.3.2, 3.3.2.1,

3.3.2.4, 3.6, 9.2.4, 9.5
– op grond van schuld (art. 6:162 lid 3 BW) 2.4.1, 3.2.3.2, 3.3.2.1, 3.3.2.4,

9.2.4

Tweede misbruikwet inl., 3.2.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3.2,
9.3.2.2

Uitlokking: zie Deelneming

Verantwoordelijkheid
– onderscheid met aansprakelijkheid 1.3.1
– bij de staat, provincies en gemeenten 1.3.2
– bij kapitaalvennootschappen 1.3.3

Verboden toestanddelicten 5.4.3, 5.4.4, 6.2.2

Vereenzelviging: zie Toerekening

Verwijtbaarheid
– bestuurlijke boete 1.3.5, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 8.2.3,

9.2.4, 9.3.2.4, 9.5
– maatstaf van (voldoende) ernstige verwijtbaarheid 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.3.2, 3.4.2,

3.6, 4.1, 4.3.3.2, 4.7, 9.3.2.2,
9.3.2.5, 9.5

– persoonlijke verwijtbaarheid 3.2.3.2, 3.2.3.3, 3.3.2.1, 3.3.2.4,
3.4.2, 4.4.2, 4.4.3, 9.3.2.5

– van rechtspersonen 2.4.2, 5.5.3, 7.4, 9.2.3, 9.2.4

Voortzetten van verliesgevende activiteiten: 
zie Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Voorwaardelijk opzet: zie Opzet of bewuste roekeloosheid

Zelfstandige bestuursorganen 1.3.2, 5.6.5

Zorgplichtbepalingen/delicten 5.4.3, 9.2.2
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